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Syfte: Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna 
möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska 
kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete 
med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom 
lektionsbesök och reflekterande samtal.  
 

Teori: Studiens kvalitativa fakta analyseras utifrån teorin om praktikarkitekturer med målet att 
synliggöra möjligheter och svårigheter i lärares arbete med individanpassning. Studien 
hämtar argument ur det sociokulturella perspektivets fält där den sociala interaktionens 
betydelse för lärande betonas.  
 

Metod: Studiens empiriska material har erhållits genom deltagande observationer i form av 
lektionsbesök med reflekterande samtal, fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. 
Studien har en aktionsforskningsansats i det att studien inleder ett utvecklingsarbete där 
lektionsbesöken och de reflekterande samtalen sätter i gång en förändringsprocess 
bland skolans lärare.   
 

Resultat: Resultatet visar att lärares bild av vad individanpassning innebär är behäftad med både 
möjligheter och svårigheter. De faktorer som är avgörande är främst elevernas 
förkunskaper och den vägledning elever får i byggandet av individuella studieplaner. 
Även gruppstorlek och heterogenitet i grupperna avseende elevernas studievana i 
relation till kursens tempo och intensitet påverkar hur individanpassning kan utformas. 
Resultatet visar även att lärare använder andragogiskt synsätt genom att införliva 
elevernas tidigare kunskaper, språkutvecklande arbetssätt och erfarenheter i 
undervisningen som individanpassningsstrategier. Differentierad undervisning och 
variationsteoretiskt utformad undervisning förekommer där undervisningen är tydligt 
elevaktiv. Att undervisningen i studien äger rum online genom verktyget Google Meet 
bidrar till att relationsskapandet och den spontana sociala kontakten försämras, vilket i 
vissa avseenden påverkar individanpassningen under lektionstid. Däremot ger den 
digitala plattformen större möjligheter till individuella kontakter för stöd och samtal i 
det att mötet kan ske i tid och rum där dator och mobil finns tillhands.    
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Inledning  
Att i skolans utvecklingsarbete regelmässigt synliggöra och ta vara på den kunskap och det kunnande 
lärare äger, gör utvecklingsarbetet mer relevant. Aktionsforskning ger den möjligheten genom sin 
demokratiska grundsyn, då det är lärare som själva är involverade i sin praktik som förändrar den 
(Rönnerman, Edwards-groves & Grootenboer, 2018).  

Denna studie tar sin inspiration från den praktiknära forskningstraditionen och hämtar verktyg från 
aktionsforskningen. Det utvalda förändringsarbetet utgår från lärares egna reflektioner och uttalade 
utvecklingsbehov i fråga om individanpassning i undervisningen. Utvecklingsprojektet är ett led i mitt 
försteläraruppdrag och är förankrat i den egna verksamheten. I studien står begreppen likvärdighet och 
individanpassning i fokus med innebörden att i undervisningen ge elever med skilda förutsättningar 
likvärdiga möjligheter att nå sina mål.   

Våren 2020, då föreliggande aktionsforskningsstudie får sin början går undervisningen i huvudsak över 
till fjärrundervisning med lektioner online. Eleverna får från en dag till en annan en Google Meet-länk 
att använda för att kunna delta i dina lektioner. För elever med dator- och studievana gick omställningen 
relativt väl, men för många elever blev det besvärligare. Det blev en utvecklingsperiod för oss alla.  

Jag har varit gymnasielärare i kommunal vuxenutbildning i 25 år, inledningsvis med fokus på 
undervisning i svenska och tyska. Senare, då efterfrågan på moderna språk minskade, även i psykologi. 
I och med efterfrågan under senare tid på svenska som andraspråk, påbörjade jag ytterligare en 
fortbildningsresa och lägger starkt fokus även på svenska som andraspråk i min tjänst. Detta även i mitt 
uppdrag som utvecklingsansvarig förstelärare.  

I den förändring rörande skolans systematiska kvalitetsarbete som hösten 2019 genomfördes på min 
skola, fick förstelärarna ett tydligt och fokuserat utvecklingsansvar inom sina respektive ämneslärarlag. 
I föreliggande studie redogör jag för det utvecklingsarbete jag som förstelärare under våren 2020 till och 
med våren 2021 har fokuserat på med det övergripande målet att inom lärargruppen sprida goda 
strategier för individanpassning för att i ännu högre grad ”utgå från den enskilda elevens behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande, …” (Skolverket, 2017, s. 10). Ett utvecklingsarbete som ger 
oss lärare ytterligare en möjlighet att lära med och av varandra för att nå ett ännu bredare register av 
kunskaper och kunnande att möta samhällets förväntningar på flexibilitet, individanpassning och 
effektivitet i undervisningen. För flera av oss handlar det även om en lust att utvecklas i vår profession.  

Bakgrund 
I denna rubrik ges en kort redogörelse av Komvux som utbildningsform med fokus på grundläggande 
och gymnasiala kurser. 

Komvux – i forskning och samhälle 
Som politisk styrd verksamhet formas vuxenutbildningen utifrån den specifika efterfråga och de 
ekonomiska ramar som råder i dess närmiljö. Den konjunkturkänslighet som kännetecknar kommunal 
vuxenutbildning som utbildningsform har däri skapat en nödvändig inneboende anpassningsbarhet och 
därigenom en variationsrikedom i fråga om kursutformning och kursutbud. För de flesta lärares 
vidkommande handlar det på vår skola om att förutsättningarna för undervisningen skiftar fem gånger 
om året, avseende antal undervisningsgrupper, gruppstorlek och timutlägg i kurserna - i linje med 
efterfrågan hos de sökande1. Den forskning som på senare år bedrivits för grund- eller gymnasieskolan 
kring till exempel läs- och skrivutveckling, formativ bedömning eller individanpassning av 
undervisningen är till viss del värdefull som utgångspunkt vid kursplaneringen av vuxenutbildningens 
kurser, men forskningsrönen blir, menar jag, svårare att tillämpa i praktiken, då förutsättningarna för 
undervisningen skiljer sig åt mellan barn/ungdomars och vuxnas studiesituation och därigenom centrala 

 
1Vi erbjuder fem starter om året: januari, mars, juni, september och november.  
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parametrar i lärarnas utformning av undervisningen. I sin forskningsöversikt över individanpassad 
undervisningen inom Vuxenutbildningen som Skolforskningsinstitutet presenterade 2019, noteras detta 
i översiktens sammanfattning. 
 

”Forskningen ger inga tydliga svar på frågan om vad som är den bästa generella metoden för att 
bedriva en lyckad individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter. Existerande 
forskning på området kan bara ge exempel på vad som händer i en undervisningssituation i olika 
sammanhang med givna förutsättning. Genom att inta ett vetenskapligt förhållningssätt bör lärare 
också vara kritiska till resultaten och själva avgöra hur exempel som lyfts i studierna relaterar till 
den egna undervisningssituationen.” (Skolforskningsinstitutet, 2019, s. XII) 

 
I fråga om internationell forskning försvårar även det faktum att utformning och krav på utbildning för 
vuxna generellt sett skiljer sig åt mellan olika länder, även sättet att möta immigranters utbildningsbehov 
ser olika ut. Detta skapar svårigheter att utforma omfattande studier och att dra generella slutsatser i och 
med de skilda behov och förutsättningar som råder kring vuxenutbildning (Fejes, 2015; Fejes, Muhrman 
& Nyström, 2020; Skolforskningsinstitutet, 2019) – detta i synnerhet vad gäller utbildning som riktar 
sig till vuxna som av olika skäl tidigare inte gått en fullständig nioårig grundskola eller till dem som har 
läst färdigt SFI och som kommit något längre i sin språk- och kunskapsutveckling med strävan att nå en 
gymnasieexamen, den målgrupp studien avser.  

 
I relationen mellan de tre funktioner som framträder; en kompensatorisk, en demokratisk/medborgerlig 
funktion och en arbetsmarknadsmässig funktion, finns idag en tydlig slagsida mot den 
arbetsmarknadsmässiga funktionen. Detta framträder främst, enligt Fejes (2015) i den ökade 
marknadiseringen där den politiska diskursen i offentliga utredningar 2 rörande vuxenutbildningens 
grundläggande kurser och SFI genomsyras av orden ”(kostnads)effektivitet, individanpassning och 
flexibilitet …” (s. 12), där individanpassning och flexibilitet båda är vägar som kan leda till 
effektivisering.  

 

Studiens kunskapsobjekt 
Kunskapsobjekt i studien är individanpassning och dess förutsättningar i vuxenutbildningens 
grundläggande och gymnasiala kurser.  

 
2 Se SOU 2013:20 och SOU 2013:78 
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Tidigare forskning  
Följande presenteras forskning med relevans för lärares arbete med individanpassning i undervisning 
för vuxna och till viss del även unga vuxna. I kapitlet förs olika strategier fram för individanpassad 
undervisning. Begreppen individanpassning, individualisering, differentierad undervisning och 
likvärdighet förklaras löpande i texten.  

Inledningsvis presenteras Skolforskningsinstitutets tolkning av begreppet individanpassning och vad 
anpassningen innebär i undervisning. Kapitlet avslutas med att belysa digitala verktygens roll i 
individanpassningen.  

Individanpassning i undervisningen 
Förväntningarna på en individanpassad undervisning genomsyrar styrdokument i alla skolformer från 
Skollagen (SFS 2010:800), i respektive läroplaner till kurs- och ämnesplaner för den specifika 
undervisningen. ”Individanpassning handlar om att den enskilda lärarens undervisning utformas och 
genomförs utifrån den studerande individens mål, förkunskaper, förutsättningar och intressen”, skriver 
Skolinspektionen (2019, s. 3) och förklarar att det inte innebär att det är den enskilde elevens vilja som 
avgör, utan istället lärarens professionella bedömning som är central. ”Sådan bedömning handlar om att 
beakta den enskilda elevens mål, förkunskaper, förutsättningar och intressen; lärarens kunskap om vad 
som är lämpligt utifrån sådana behov; och de förutsättningar som ges i organisationen för att genomföra 
en individanpassad undervisning” (s. 3). 

Hattie och Yates (2014) hänvisar till forskning3 om expertlärares skicklighet att hjälpa de enskilda 
eleverna att tänka innan en lösning erbjuds, att växla snabbt från ytliga till djupare inlärningsuppgifter 
beroende på elevernas förmåga och att avgöra det relevanta överlag för individerna i 
klassrumsundervisning. Monika Vinterek (2006) har i sin forskning lyft fram motsvarande centrala 
begrepp som kännetecknar en möjlig individanpassningspraktik i klassrum, på grundskolenivå (se bilaga 
1).  

Vi har i Sverige anammat förhållningssättet inom formativ bedömning eller valt flera av dess verktyg 
för att möta varje individ i undervisningen, där den individanpassade återkopplingen har visat sig ha 
goda effekter på måluppfyllelsen, enligt Black & Wiliam (2001), Jönsson (2011) och Lundahl (2014). 
Att utveckla sin skicklighet som lärare att i undervisningen möta varje enskild individ, ser Timperley 
(2013) som det viktigaste skälet till lärarnas professionella utveckling. Boo, Forslund Frykedal och 
Thorsten (2017) instämmer med vikten av det kollegiala lärandet och konstaterar samtidigt dilemmat att 
den ideala bilden av individanpassning i heterogena klassrum innebär svårigheter för lärare då den sällan 
i praktiken är helt genomförbar. En tänkvärd jämförelse här, menar Hargreaves och Fullan (2003), Lee 
och Kroksmark (2017) är att lärande i framstående länder som Finland och Singapore ses som en social 
process, där samarbetet mellan elever är viktigt. Detta har enligt författarna både i kunskapshänseende 
och ur samhällsutvecklingssynpunkt varit det mest utvecklande.  

Individualisering, individanpassning och differentierad undervisning 
De båda begreppen individualisering och individanpassning, har i svensk forskning tidigare använts på 
snarlikt sätt enligt Skolforskningsinstitutet (2019). Man hänvisar till Waxman (1985) som på engelska 
använder begreppen ’individualized instruction’ och ’adaptive education’ som i princip synonyma. Som 
jämförelse kan man se att John Hattie (2009) använder begreppet ’individualized instruction’ i sin 
metastudie. Begreppet definieras där som ”undervisning som tillåter flexibilitet i undervisningsmetoder 
och strategier för att motivera varje elev utifrån dennas unika erfarenheter (Skolforskningsinstitutet, 
2019, s. 13). Vidare kan man se att Monika Vinterek (2006) och Joanna Giota (2013) har valt att använda 
begreppet individualisering i sina forskningsöversikter som belyser företeelsen i svensk grundskola, 

 
3 Forskningen som hänvisas till i översikten (s. 134) är inte knuten specifikt till någon källa. Flera namn på forskare nämns, 
bland andra Borko & Livingston (1984).   
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med innebörden individanpassad undervisning. Individualisering kan även i vissa sammanhang 
användas, menar Skolforskningsinstitutet (2019) för att beskriva individuellt arbete med stöd av läraren. 
Skillnaden mellan individanpassning och differentierad undervisning är, menar Carol Ann Tomlinson 
(2017) att den differentierade undervisningen är proaktiv och ständigt utvecklande i undervisningen i 
bemärkelsen att läraren i förväg planerar varierade sätt att ta sig an innehåll, sätt att öva och sätt att 
redovisa kunskaper. Elever tar stort eget ansvar, samarbetar vid behov och reflekterar över sin egen 
kunskapsutveckling. Kartläggning i starten av ett moment och testning under momentets gång ger 
läraren insyn i individernas kunskapsutveckling. Differentierad undervisning är ett förhållningssätt som 
alltid genomsyrar undervisningen, inte en metod, menar Tomlinson.  

Från jämlikhet till lika värde 
Den mest centrala utmaningen i lärargärningen är att i undervisningen skapa goda förutsättningar för 
varje individ att nå sitt mål. Undervisningen inom den formella vuxenutbildningens teoretiska kurser, 
sker till största delen idag i mycket heterogena undervisningsgrupper4 avseende ålder, härkomst och 
tidigare skol- och livserfarenheter och med en mindre del individuell handledning i syfte att ge 
studietekniskt eller ämnesspecifikt stöd som komplement till gruppundervisningen.  I detta följer 
teoretiska kurser inom vuxenutbildningen i stora delar ungdomsskolans pedagogiska upplägg. 

Centralt i definitionen av begreppet likvärdighet i skollagen (SFS 2010:800) står skolans möjligheter att 
minska sambandet mellan elevernas sociala bakgrund och villkor i livet. Detta kompensatoriska uppdrag 
formuleras i skollagens portalparagraf 1 kap. 4 §: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 
olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.” I läroplanen för Vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) förtydligas det man avser med 
likvärdig utbildning för vuxna.  

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att verksamhetens resurser ska fördelas lika mellan eleverna. Hänsyn ska tas till de 
enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar 
att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför bör till exempel undervisning, vägledning 
eller validering utformas olika för olika elever. ” (s. 6).  

I och med att den kollektivistiska grundtanken att undervisning sker i grupper även anammades av den 
formella vuxenutbildningen genom sin nära anknytning till gymnasieskolans organisation och lärarkår 
vid dess tillkomst (Abrandt Dahlgren, 2013), ställs kravet även i vuxenutbildningens teoretiska kurser5 
att öka individanpassningen inom studiegrupperna. Alla elever, oavsett förutsättningar ska uppleva 
undervisningen lika värdefull för sin egen utveckling och kunna ge lika värde som samhällsinvestering. 
Här ser man de två värdena, den kollektivistiska och den individualistiska speglande motsvarande 
politiska läger slå emot varandra. ”Inte sällan innebär de begränsade personella och ekonomiska 
resurserna i skolan att pedagogerna, tvingas välja mellan att tillgodose gruppens eller individens 
intressen. Rättsreglerna omfattar dock krav på att båda parters intressen ska beaktas samtidigt, vilket 
kan ses som ett ’omöjligt uppdrag’” (Ryffé, 2019, s. 3.). Tillägget i skollagen 3 kap. 2 § (2018), ”Elever 
som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” accentuerar dilemmat ytterligare för många 
pedagoger att fördela resurserna till samtliga elever, inte endast till dem som behöver mest tid och 
variation i undervisningen för att klara kursen.    

 
4 Att jag här väljer ’undervisningsgrupper’ i stället för ’klasser’ beror på att eleverna i en undervisningsgrupp följer sina 
individuella studieplaner och inte är en sammanhållen grupp. Eleverna ses i olika gruppkonstellationer beroende på vilka 
kurser de läser.  
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Syftet med detta avsnitt har varit att belysa bakomliggande motiveringar till principen om 
individanpassning i undervisningen och att se det dilemma som uppstår där olika individuella behov gör 
sig gällande i en undervisningsgrupp. Nedan presenteras skilda strategier med syftet att forma 
individanpassad undervisning.  

Elevens erfarenheter som utgångspunkt 
Den fråga som ligger till grund för lärares planering av undervisningen är vad som möjliggör lärande i 
den kontext lärande ska äga rum. Den didaktiska design (Larsson, 2013) som lärare väljer, bygger på de 
motiveringar man som lärare ger till frågorna ”…vad, hur, vem, var och när” (s. 20), vilket gör frågan 
varför i relation till svaren mycket viktig i skapandet av undervisningen.  

De teorier som nämns återkommande i forskningen om vuxnas lärande är enligt Ahn, Abrandt Dahlgren 
& Holmqvist (2020) transformativt lärande, variationsteori och situerat lärande. Den gemensamma 
nämnaren är att teorierna förhåller sig på olika sätt till elevernas erfarenheter och att lärande innebär en 
förändring hos eleven. Med liknande motivering delar Larsson (2013) in vuxendidaktiska teorier i 
fjorton ”tankelinjer” (s. 27), där erfarenhet, praktiskt kunnande, åsiktsbildning och samtidsanalys har en 
central betydelse. Dessa båda motiv; erfarenheter som källa och förändringspotential, kan i lärares 
didaktiska design ge möjlighet till individanpassning genom de vuxna individernas unika referensramar. 
I det följande ställs tidigare forskning inom andragogik, elevcentrerat lärande och variationsteori i 
relation till individanpassning i undervisningen. Urvalet representerar de didaktiska ställningstaganden 
som visar sig i studiens resultat och som enligt min erfarenhet kan ses som möjliga inom 
vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå.  

Andragogik och elevcentrerat lärande 
De pedagogiska ideal som framfördes i samband med fastställandet av Lvux 826, en läroplan specifik 
för komvux, hade sin grund i andragogiska7 undervisningsideal med rötter i folkbildningen (Höghielm, 
1997). I och med Lvux 82 gjordes en tydligare anpassning av innehåll och arbetsformer till de vuxna 
kursdeltagarnas behov och intressen framför allt genom fristående och etappindelade kurser med en 
grunddel för alla och en fördjupningsdel där eget val var möjligt (Jacobson, 1983; Jacobson, 1994). Det 
innebar att utformningen av undervisningen i praktiken byggde på ett erkännande av kunskap och 
erfarenhet hos den vuxne till skillnad från den undervisning där fostringsansvar och kunskapsförmedling 
från lärare till elev stod i fokus. Det var mötet där man delar erfarenheter och utvecklar djupare förståelse 
som var det centrala i de kurser man läste. Det man studerade kunde man knyta till tidigare kunskaper 
och till erfarenheter av livet. Lärarens övergripande genomgångar av nya kunskapsområden var underlag 
för de studerandes diskussioner även sinsemellan och den vuxnes reflektioner och frågor stod i centrum 
i undervisningen. Diskussioner underlättades av att bänkar i klassrummen placerades så att deltagande 
kunde se och kommunicera med varandra i stället för en möblering med traditionella bänkrader. 
Undervisningen kunde vid behov individualiseras genom val av uppgifter (Bernt-Olov Klingesten, 
samtal, 5 juli, 2021).  Erfarenhetsbegreppets mångtydighet gör att det kan fylla skiftande funktioner i 
undervisningen, menade Alexandersson, Dahlgren, Larsson och Säljö (1984) i den forskning som 
bedrevs kring Lvux82. Bland annat framkommer att genom den inlevelse som egna livserfarenheter ger, 
stärks förmågan att förstå andra perspektiv och anse dem viktiga. Likaså utvecklas den världsbild som 
formats av egna erfarenheter då den får möjlighet ställas mot eventuellt de motsatta. ”The resource of 
highest value in adult education is the learner’s experience. If education is life, then life is also 
education” konstaterar Lindeman8 (1926, s. 9–10), en av grundarna inom den spirande andragogiken då 
han pläderar för en vuxenundervisning där livssituationer får vara utgångspunkten, inte ämnet i sig. 

 
6 För en detaljerad beskrivning av de pedagogiska avsikterna i Lvux82, se Jacobson, 1983 och 1994. 
7 Begreppet andragogik som betyder ’att leda vuxna’ till skillnad från pedagogik; ’att leda barn’, används inte i Sverige; i 
stället talar man om vuxenpedagogik som varande ett kunskapsfält inom pedagogiken (Fejes, 2013).  
8 Eduard C. Lindeman (USA) influerades starkt av John Dewey och progressivismen, då han grundlade en mer systematisk 
teori om vuxnas lärande (Knowles, Holton III, Swanson & Robinson (2020). Det var sedan Knowles som företrädde 
andragogiken i USA.  
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Betydelsen av att i undervisningen ha eleven som utgångspunkt bestyrks av Carl R. Rogers (2003) 
uttalanden om elevcentrerad undervisning9. Han motiverar elevcentreringen genom konstaterandet att 
det viktiga är inte att uppnå lärarens mål med lektionen utan elevens.  

Rogers (1976) förordar en undervisning som ger elever en frihet att lära utifrån det som är relevant för 
dem – inom kursramarna. Friheten innebär möjlighet till val av arbetssätt, val av relevant litteratur och 
valet att kunna knyta ämnet till verkliga livsfrågor eller problem. Detta är möjligt först då arbetsklimatet 
i elevgruppen är tillåtande och respektfullt och då alla är införstådda med syftet att vara den 
ansvarstagande i det egna lärandet. Läraren äger ett genuint engagemang för elevernas behov och 
intresse för kunnandet, underlättar lärandet genom att ha en beredskap till att diskutera olika arbetssätt 
med eleverna och förbereda relevant fakta att ta ställning till, litteratur och arbetsuppgifter. Lärandet blir 
i första hand en angelägenhet för eleven – inte för läraren, vars uppgift är att med kunnighet och sin 
erfarenhet i ämne och undervisning, bidra med perspektiv och stödja den väg eleven väljer.  

Särskillnaden mellan den traditionella pedagogiska 10 och den andragogiska undervisningsmodellen 
motiverar Knowles, Holton III, Swanson och Robinson (2020) i att den pedagogiska har ämnet som 
utgångspunkt medan den andragogiska utgår från de studerande och deras aktivitet. De båda modellerna 
är, enligt författarna, varandras motsatser i flera avseenden: 1) En vuxen ställer behovet av ny kunskap 
i fråga och behöver se fördelar med den lärinsats man gör, medan ett barn fullföljer en uppgift, given av 
läraren och förväntar sig att bli godkänd för att kunna gå vidare i sitt lärande. 2)  Den vuxne upplever 
ansvar och självstyre i sina handlingar och motsätter sig att bli styrd medan barnet successivt ökar sitt 
självstyre med mognad så länge läraren är öppen för detta. 3) Den vuxnes vidare erfarenheter är en del 
av personens inneboende identitet som söker acceptans i lärsituationen medan barnet skapar erfarenheter 
genom upplevelser utifrån. 4) En vuxens beredskap att lära skapas i relation till verkliga livssituationer 
och kännbara behov medan barnet följer lärarens anvisningar. 5) Den vuxne ser på lärandet som ett sätt 
att klara utmaningar eller att lösa problem i livssituationer medan barnet är fokuserat på ämnet eller 
kunskapsobjektet i fråga. Slutligen ser Knowles et al. (2020) även att 6) den vuxne även drivs av interna 
motivationsfaktorer, såsom ökad livskvalitet eller utveckling av självkänslan, medan barnets 
motivationsfaktorer oftare är externa – kommande från till exempel föräldrar, kamrater eller lärare.  

I läroplanens beskrivning av rättigheter och skyldigheter står att ”Eleverna ska ges reella möjligheter att 
utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat.” (Skolverket, 2017, s. 6). Inom 
andragogiken11 som undervisningsmodell och inom Carl Rogers elevcentrerade undervisning tillvaratas 
de vuxna elevernas intressen och livserfarenheter i skapandet av lärsituationer. Larsson (2013) ser större 
möjligheter för undervisning med andragogiska förtecken inom yrkesutbildning, folkhögskola och 
studieförbund där de yttre inskränkningarna inte är lika starka som inom den formella läroplansstyrda 
vuxenutbildningen, men utesluter inte en didaktisk design där individernas tidigare kunskaper, 
erfarenheter och intressen får ligga till grund för valmöjligheter inom de ramar som gäller för kursen. 
Samtidigt kan styrningen genom de yttre ramarna i form av kursens tidsomfång, kurs- och ämnesplaner 
innebära att eleverna inte är intresserade av inflytande utan överlämnar ansvaret till läraren, som de 
anser kan utforma en fungerande planering under rådande omständigheter. Elevernas uppfattning om 
bra undervisning kan även vara annan än den där deras erfarenheter kommer fram, menar Larsson 
(2020). Se även Höghielm (1985) om faktorer som påverkar elevinflytandet.  

 
9 Carl R. Rogers hypoteser kring elevcentrerad undervisning är en parallell till hans klientcentrerade terapi (Rogers, 2003).  
10 Med den pedagogiska undervisningsmodellen avses här, enligt Knowles et al. (2020) den traditionella formen av 
undervisning som utvecklades i klosterskolorna i Europa under medeltiden, där läraren bar det fulla ansvaret för alla beslut 
gällande innehåll, arbetssätt, tid och bedömning av resultat. Eleven fick då en underordnad roll att följa lärares anvisningar. 
Lärarens uppdrag var i första hand att föra in barnen i kyrkans övertygelser, tro och ritualer, vilket ledde till en auktoritär 
förmedlingsundervisning som levde kvar i brist på andra undervisningsmodeller på den tiden.  
11 Begreppet andragogik används i två skilda betydelser: 1) som beskrivande av hur vuxenutbildning som praktik bäst bör 
utformas, se Knowles (1973, 1980) i USA och 2) som den forskning om vuxnas utbildning som bedrivs i Europa (Fejes, 
2013). 
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Under rubriken kunskaper och kompetenser står i läroplanen (Skolverket, 2017) att ”Vuxenutbildningen 
ska ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever inhämtat genom arbetsliv eller tidigare 
studier.” (s. 8). Syftet är att utgå från det eleven redan kan, att därigenom skapa en känsla av helhet och 
sammanhang för eleven. Den enskilt viktigaste faktor som påverkar lärandet är det eleven redan vet, 
menar Ausubel (1968).  

Denna rubrik har presenterat forskning som betonar den möjlighet lärare har att individanpassa 
vuxenundervisningen genom att tillvarata det kunnande och de erfarenheter elever redan har. De följder 
som kan ses är kravet på lärare att lägga mer fokus på att lära känna elevernas intressen och 
kunskapsbehov, att kunna utforma flexibla planeringar för att möta olikheter i undervisningen och att i 
undervisningen kunna skapa individuella broar mellan det kunnande som redan finns och det nya som 
utvecklas.  

Variationsteori 
För att lyckas skapa ett meningsfullt lärande behöver läraren känna till vad eleven vet och utifrån det 
tankemönster eleven visar, skapa en meningsfull övergång till det nya. Lärandet sker när eleven kan se 
hur den nya kunskapen står i relation till den tidigare kunskapen (Ausubel, 1968). Denna anknytning till 
tidigare erfarenheter och kunnande är en central grundsten12 i hur vi lär visar även hjärnforskningen 
(Illeris, 2015). 

Variationsteori hämtar sin utgångspunkt i fenomenografin, som är en empirisk forskningsansats, där 
man fokuserar på det meningsfulla lärandet. Det meningsfulla innebär att kunna utgå från den tolkning 
av hur det innehåll som lärs in, framstår för den som lär. Det är de kvalitativa variationer i det man 
uppfattar i sin omgivning som forskningen inom fenomenografin ser som viktiga (Ahn, Abrandt 
Dahlgren & Holmqvist (2020). ”Fenomenografin söker bidra till en fördjupad förståelse både av det 
mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är ett resultat av lärandet.”, beskriver 
Dahlgren och Johansson (2015). Det är hur vi förstår omvärlden som är nyckeln. Genom att undersöka 
variationerna i hur elevernas förstår en företeelse, får läraren syn på vilka svårigheter eller 
missuppfattningar eleverna kämpar med. Lika viktigt här är vad eleverna inte ser, för att kunna anpassa 
undervisningen till att underlätta lärandet; detta som är det kanske viktigaste didaktiska värdet och 
pedagogiska implikationerna av en fenomenografisk syn på lärande, menar Marton, Dahlgren, Svensson 
och Säljö (2016). 

”När elever inte lyckas lära sig det som var målet med lärandet är skälet i de flesta fall inte 
någon brist på förmåga utan i stället att de har missat några av de kritiska dragen hos 
lärandeobjektet. Det kan ha många olika orsaker. Eleverna har kanske inte varit 
uppmärksamma under lektionerna eller deras intuitiva sätt att se på något kan till exempel ha 
utgjort ett hinder för det nya sätt att uppfatta som läraren försökte uppnå. En annan viktig orsak 
är att läraren kanske inte har gjort det möjligt för eleverna att urskilja de nödvändiga kritiska 
dragen och aspekterna.” (Lo, s. 83). 

Genom att variera genomgången av ett lärandeobjekt så att olika sätt att förstå objektet med dess kritiska 
drag lyfts fram, ökar förståelsen hos eleverna genom att granska de skillnader i förståelse som 
framträder. Det blir då möjligt att beskriva det som skiljer den första egna ursprungliga förståelsen och 
den senare. Ett lärande har skett när eleven kan vara medveten om fler aspekter av lärandeobjektet än 
tidigare, menar Åkerlind (2015).  

Motivet till att inkludera variationsteori som forskningsbakgrund i denna studie är att variationsteori 
som didaktiskt val kan ta vara på både den unika förståelse den vuxne individen byggt upp inom sina 
specifika referensramar och använda dem i undervisningsgruppen. Flertalet förslag på lösningar ger ett 

 
12 De två andra grundstenarna för att ett lärande sker är sammankopplingar i det vi upplever i lärsituationen till känslor i nuet 
och till relevanta känslomässiga minnen från tidigare och sammankopplingar i lärsituationen med det innehåll som ska läras 
(Illeris, 2015).  
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bredare underlag till den egna förståelsen. De felaktiga lösningarna är minst lika viktiga som de rätta, 
för en djupare förståelse och kunskap.  

Digitala verktyg i individanpassningssyfte 
I läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) står att varje elev efter slutförda studier på 
vuxenutbildningen ska kunna ”använda digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” (s. 9). Alla elever 
ska även ges möjlighet ”att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för 
att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information” (s. 7) för framtida 
studie- och samhällsliv.  

Att använda digitala verktyg, som mobil eller dator är för de flesta idag en självklarhet. Ändå finns det 
bland elever skillnader i tillgången och därmed förmågan att hantera dem som meningsfulla hjälpmedel 
i studierna. En anledning är olika socioekonomiska faktorer, menar Ulli Samuelsson (2014) som har 
undersökt IKT-användning bland unga vuxna i grund- och gymnasieskolan13. Dessa skillnader är, enligt 
egen erfarenhet mycket tydliga även i elevgrupper med betydligt äldre elever.  

Med anledning av att studien är genomförd på en digital arena, i form av fjärrundervisning14 och där i 
stort sett all kommunikation har ägt rum via den digitala videokommunikationstjänsten Google Meet är 
det motiverat att här redogöra för forskningsrön som Skolforskningsinstitutet har sammanställt om 
användningen av digitala verktyg i individanpassningssyfte. Digitala verktyg omfattas i 
forskningsöversikten av både hårdvaran, IT-tjänster för pedagogiskt arbete, digitala lärresurser som 
används i ämnesdidaktiska sammanhang och digitala läromedel (Skolforskningsinstitutet, 2019).  

Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt (2019) utgår utifrån frågorna; vad kännetecknar 
individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter och hur kan lärare använda digitala 
verktyg för att individanpassa undervisningen. Sammanställningen består av forskningsresultat ur 
femton studier från sju olika länder15. Två av kriterierna för att få ingå i sammanställningen är att 
studierna behandlar ”metoder och verktyg som är utformade för att möjliggöra individanpassning eller 
flexibilitet i studietakt och undervisningsupplägg” och att studierna belyser ”undervisning inom ramen 
för vuxenutbildning i en kontext som liknar komvux i Sverige” (s. 52), vilket i det här fallet innebär att 
forskningen har bedrivits i ett OECD-land eller i en region som har liknande socioekonomiska 
förutsättningar. Det framgår i Skolforskningsinstitutets beskrivning att man valt att sammanföra det som 
är fjärrundervisning med distansundervisning i redogörelsen, vilket enligt mina erfarenheter är en 
nackdel då skillnader finns i frågan om just möjligheter till individanpassning.  

I översikten framgår som svar på frågan hur lärare kan använda digitala verktyg för att individanpassa 
undervisningen, att digitala verktyg ger goda möjligheter för elever att få differentierad undervisning 
och att en högre grad av interaktivitet är möjlig mellan eleven och läraren. Ett exempel är det som kallas 
det ’omvända’ (eller flippade) klassrummet, där lärarens genomgångar eller föreläsningar är tillgängliga 
när som helst och var som helst för elevens vidkommande (Skolforskningsinstitutet, 2019). I detta 
sammanhang redogör Judy Larsen (2015) för ett elevcentrerat arbetssätt i ett ’flippat’ klassrum i 
matematik på högskolenivå 16  i Canada, där elever använder det tillgängliga materialet och 
klassrumsdiskussionerna på olika sätt efter individuella behov. Det viktigaste för eleverna var 
möjligheten att välja mängden stöd i inlärningsprocessen. Eftersom materialet med inspelade filmer av 

 
13 Vuxenutbildningen erbjuder studier för ungdomar över 20 år och uppåt.   
14 Fjärrundervisning innebär nätbaserad undervisning där elever och lärare under lektionen är skilda åt vad gäller plats men 
inte i tid. Det innebär att eleverna har sina schemalagda lektioner, där de från valfri plats träffar sina kurskamrater och lärare 
via en videokommunikationstjänst som till exempel Google Meet eller Teams.  
15 Sverige: 4 studier, Belgien: 3, USA: 3, Danmark: 2, Kanada: 1, Nederländerna: 1 och Storbritannien: 1 
(Skolforskningsinstitutet, 2019).  
16 Kursen heter Math 084 och är ett krav för yrkesutbildningar inom skola, sjukvård, ekonomi i Canada.   
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genomgångar fanns tillgängligt kunde lektionerna användas till gemensamma diskussioner och  
samarbete mellan eleverna.  

I översikten framgår även att elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisning med hjälp av digitala 
verktyg skiljer sig åt. Forskarna Andreassen och Rasmussen (2013) påvisar i sin artikel betydelsen av 
elevernas eget självförtroende vid distans- och fjärrundervisning. De vuxna eleverna i artikeln studerar 
grundläggande vuxenutbildning i Danmark och ser svårigheter med studieformen, då de inte upplever 
sig känna det stöd och den trygghet som de önskar. I studien fick lärare på lektionerna kombinera sin 
undervisning med elever både i klassrum och online. Andreassen och Rasmussen ser viktiga 
utvecklingsmöjligheter i resultatet, bland annat i utvecklingen av mer kollaborativa övningar i distans-
/fjärrklassrum och i skapandet av en stödfunktion där eleven inte blir exponerade i gruppen.  

Även användandet av digitala verktyg i sig är en fråga om inlärning, menar forskaren Cecilia Gärden 
(2010) som i sin avhandling har undersökt 14 elevers användning av digitala verktyg i samhällskunskap 
på omvårdnadsprogrammet i komvux regi. Hon konstaterar att svårigheterna i arbetet med 
informationssökning och informationsanvändning ofta underskattas av lärare, då dessa oftast är ett 
medel och inte ett mål i sig. Detta skapar svårigheter för de elever som behöver lära sig användningen i 
första hand. Elever ser heller inte vikten av att kunna eller förstå informationssökning då detta inte 
betonas som ett kunnande i sig i undervisningen. Dessa elever saknar då den informationskompetens 
som innebär att kunna förhålla sig kritisk till information och att kunna problematisera åsikter, tänkande 
och erfarenheter i samhället. Gärden förordar att man utvecklar tydligare stödstrukturer i skolor för att 
utveckla ett tydligare samspel mellan elever, lärare och bibliotekarier kring digitala verktyg.     

Utöver det fokus som läggs på digitala verktyg i Forskningsinstitutets forskningsöversikt (2019) 
framförs en sammanfattning av forskningsfynd som i tre rubriker summerar det som kännetecknar en 
individanpassad undervisning där elevers olikheter möts. Dessa tre rubriker är: ”Imitation av mer erfarna 
elever”, ”Knyta an till elevers erfarenheter ”och ”Interaktion och dialog” (s. 22). Översikten spänner 
över flera olika aspekter i fråga om individanpassning här med källor där förutsättningarna dock inte 
alltid motsvarar dem i vuxenutbildningens kurser.  
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Studiens syfte och forskningsfrågor 
Studien har ambitionen att sätta undervisningskvalitet i fokus med avseende på individanpassning. 
Behovet av forskning inom vuxenutbildningens teoretiska kurser har inom utbildningsvetenskap 
generellt konstaterats vara stort (Se Vetenskapsrådet, 2019; Skolforskningsinstitutet, 2019). 
Vuxenutbildningens uppdrag är dels att utifrån ett tydligt individperspektiv utgöra en bas för 
kompetensförsörjningen till arbetslivet, dels att ge varje vuxenstuderande goda förutsättningar för 
fortsatt utbildning och samhällsliv (SFS, 2010:800, kap. 20–22; Skolverket, 2017). För att motsvara 
dessa förväntningar med önskad måluppfyllelse i ett samhälle i ständig förändring, är både en förmåga 
att skapa en varierad undervisning och en beredskap till omvärdering och utveckling av den egna 
undervisningen viktig.  

Skolinspektionens granskning (2019) av arbete för flexibilitet och individanpassning inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå konstaterar generellt tydliga brister i individanpassning, framför allt 
i skolförlagda teoretiska kurser på gymnasial nivå. Brister finns bland annat i lärares användning av 
elevernas individuella studieplaner i samband med planering och undervisning.  

Studiens övergripande syfte är att synliggöra möjligheter och svårigheter med individanpassning inom 
Vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Mer specifikt att redogöra 
för hur lärare tillämpar principen om individanpassning i sin undervisning. Detta med det långsiktiga 
målet att utifrån försteläraruppdraget inleda ett utvecklingsprojekt, där goda strategier för 
individanpassning sprids och där lektionsbesök blir ett etablerat arbetssätt inom kollegiet. 

Studien kommer att besvara följande frågor: 

• Vilken innebörd lägger lärare inom vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser 
på begreppet individanpassning?  

• Hur kommer individanpassning till uttryck i undervisningen på grundläggande och gymnasial 
nivå? 

• Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med individanpassning i läraruppdraget på 
grundläggande och gymnasial nivå? 

 

Studiens avgränsningar 
Studien belyser individanpassning utifrån lärares förutsättningar och perspektiv. Detta innebär att frågan 
om hur effektiv eller ändamålsenlig den valda individanpassningen ur elevperspektiv är, faller här 
utanför ramen. För att ge studien ett enhetligt fokus har i första hand lärare valts ut som på grund av 
rådande pandemirestriktioner (covid-19) i huvudsak har genomfört sin undervisning och sina kontakter 
med elever online, som fjärrundervisning med schemalagda lektioner hemifrån. Vid enstaka tillfällen 
har lärare träffat enskilda elever för handledning i skolan för att undvika tekniska komplikationer eller 
av enskilda skäl. Undervisningen som behandlas i studien har ägt rum genom den digitala tjänsten 
Google Meet. De kurser som omtalas i studien går på dagtid, kvällstid och i flexibel utbildning. 
Distansundervisning är inte medtagen i studien.  
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Teoretiskt ramverk och metodologi 
Detta kapitel visar en utsikt över studiens forskningslandskap, där de ontologiska, epistemologiska och 
teoretiska utgångspunkterna i arbetet presenteras. Studiens utgångspunkt är att de kvalitativa och 
kvantitativa fakta som har erhållits genom deltagande observationer, reflekterande samtal och intervjuer 
är värdefulla tillgångar till att öka kunskapen om lärares undervisningspraktik i utvecklingssyfte.  

I studien finns aktionsforskning i form av praktisk filosofi som forskningsansats och metodologisk 
utgångspunkt, i samband med praktiserandet av de reflekterande samtalen i syfte att inleda en 
förändringsprocess i verksamheten. Förändringsprocessen avslutar inte i denna studie. För att i analysen 
och tolkningen av studiens empiriska material kunna synliggöra möjligheter och begränsningar i lärares 
arbete med individanpassning används teorin om praktikarkitekturer. 

Aktionsforskning som ansats med syftet att förbättra praktiken 
Inom aktionsforskning nöjer forskaren sig inte endast med att studera situationen - hon är också inställd 
på att förändra den. Genom den inom aktionsforskning normbrytande kombinationen av ’aktion’ och 
’forskning’ kan aktionsforskning bidra med något unikt till utvecklingen inom utbildningssektorn, då 
tudelningen som föreligger mellan det praktiska och det teoretiska utmanas (Somekh & Zeichner, 2009) 
och sammanfaller.  Antagandet inom aktionsforskning att det är möjligt att vetenskapligt forska i sin 
egen praktik med syftet att utveckla den, innebär av nödvändighet att aktionsforskaren själv kontrollerar 
kunskapsprocessen. Detta strider mot den objektivitet traditionell naturvetenskap eftersträvar.  

Carr och Kemmis (1986) ser den traditionella tudelning mellan dem som objektivt forskar om praktiken 
och de som befinner sig i praktiken  som viktig att belysa av emancipatoriska skäl och menar att 
aktionsforskning är mer än en forskningsmetod för lärare i och med att den metodologi som 
kännetecknar aktionsforskning gör det möjligt att dels utveckla den egna praktiken, dels få insikter i hur 
man som individ tolkar den egna praktiken och slutligen kan aktionsforskning även utveckla insikter i 
de villkor som påverkar praktiken i den kontext praktiken äger rum.  

Anderson, Herr och Nihlen (2007) ser politiska implikationer av aktionsforskning liksom av all annan 
kunskapande forskning i det att kritiska frågor och ny förståelse kan rubba cirklar hos dem som vill 
behålla ett status quo. Lärares ökande insikter i sin egen praktik kan även upplevas utmanande av den 
etablerade universitetsvärlden som sett lärare vara passiva mottagare av vetenskapliga rön. Den förmåga 
till aktivt ifrågasättande aktionsforskande lärare utvecklar gör dem heller inte till potentiella 
syndabockar, i lägen då skolreformer inte har visat sig ge de positiva effekter man väntat, menar 
författarna.   

Aktionsforskningens cykliska process 
Aktionsforskningens cykliska process, som kan liknas vid en spiral, sätter lärandet och reflekterandet i 
fokus. Den inleds med att man ur egen erfarenhet identifierar ett problem som man utformar en studie 
kring. I nästa steg genomförs den planerade studien. Steg tre innebär att genomförandet följs upp; man 
observerar det som händer för att gå vidare till steg fyra. Där analyseras resultatet utifrån vilket man 
reflekterar och planerar för en ny studie med nya frågor som leder till nästa cykel och för sedan 
utvecklingen vidare framåt. Studien avslutas med att utveckling och resultat dokumenteras (Rönnerman, 
2018). För att lyckas åstadkomma en förändring är det nödvändigt att i egna observationer som 
aktionsforskare försöka göra det som är bekant obekant; att kunna se den egna verksamheten fritt från 
invanda och självklara mönster och förgivettaganden, att försöka göra sig fri från de ogranskade teorier 
undervisningen ofta bygger på, menar Anderson, Herr och Nihlen (2007).  

Med avsikten att utveckla lärares reflektion kring den egna praktiken och få en djupare förståelse för de 
underliggande teoretiska ställningstagandena som styr praktiken kan praktisk filosofi, en gren inom 
aktionsforskning, vara ett alternativ (Carr, 2007; Rönnerman, 2018b). 
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Praktisk filosofi  
Den praktiska aktionsforskningen hämtar sin grund i hermeneutiken där den subjektiva tolkningen sätts 
i fokus (se Gadamer, 1979). De två förståelsehorisonter som möts i tolkningen är forskarens och det som 
beforskas skapad i sin historiska kontext. I mötesdialogen skapas där en djupare förståelse (Carr, 2007). 

Det som ger aktionsforskning i form av praktisk filosofi dess berättigande är, enligt Carr (2007) det att 
praktisk filosofi betonar dialogformen, en form där lärare i öppna samtal reflekterar över den 
undervisning de bedriver. Detta gör det möjligt för lärare att få syn på de antaganden och uppfattningar 
som har format undervisningen i sin historiska och kulturella kontext. En kritisk tolkning av antaganden 
leder till en klarare förståelse om vad undervisningen egentligen består i och ger möjligheter för 
kompetenta praktiker att omskapa och utveckla sin praktiska kunskap, menar Carr. Definitionen av god 
undervisning finner Carr (2007) i Aristoteles begrepp praxis, ett moraliskt handlande, med avsikt att 
frambringa det som är gott för eleven och för samhället i stort. Detta leds av fronesis, det kloka omdömet. 
”…, the aim of ’practical philosophy’ was not to enable practitioners to become more technically 
effective but to become more reflective (författarens kursivering) about the limits of their own pre-
philosophical self-understanding of their practice by putting it, philosophically, to the question” (s. 340). 
Det är genom reflektion som en självinsikt kan uppnås och blotta de svagheter eller brister som för 
tillfället formar ens praktik.  

I praktisk filosofi har vetenskapliga teorier samma dialogiska betydelse i förhållande till de ’teorier’ 
lärare redan besitter genom sina erfarenheter och sin praktik. De manar till reflektion över de påståenden 
de vetenskapliga teorierna ställer fram och skapar en grund till att ifrågasätta och förändra den egna 
förståelsen av de praktiska problem man som lärare brottas med, i relation till det som fronesis och 
praxis avser (Carr, 2005, 2006). Användningen av praktisk filosofi som forskningsmetod förutsätter ett 
ärligt samarbete och en nyfikenhet i att vilja öppet se, diskutera och ifrågasätta sin praxis för att utveckla 
och att utvecklas.  

Rollen som lärare och deltagande forskare 
Rollen som lärare och deltagande forskare kan genom aktionsforskning stärka professionaliteten i och 
med den reflexivitet17 forskande i praktiken innebär, menar Altrichter, Posch och Somekh (1993). Detta 
då de åtgärder man väljer i sin praktik blir direkt synliga i undervisningen och kräver reflektion och 
åtgärder. Detta fortskrider sedan i en ”circle of action and reflection” (s. 199), vilken i förlängningen 
gör att aktionerna får en ökad kvalitet och forskningsprocessen blir noggrant granskad. I sin redogörelse 
av skillnader mellan teknisk rationalitet18 och reflektiv rationalitet ser Altrichter, m.fl. även skäl till 
varför aktiva lärare borde forska i sin praktik. Ett av skälen är att de praktiska och komplexa problem 
som uppstår i en viss praktik också borde hitta sina lösningar där, i stället för att välja att söka efter 
allmängiltiga lösningar. Det innebär att lösningar endast kan få sin rätta utformning inom den kontext 
där problemet uppstår och där den praktiserande läraren är avgörande.  

Løkensgard Hoel (2000) instämmer här i fråga om tolkningen av empirin man som aktionsforskare 
arbetar med och ser lärarens subjektiva förförståelse som en naturlig fördel, inte en felkälla i 
sammanhanget. Att kunna växla mellan de två olika tolkningspositionerna; som undervisande lärare 
med perspektivet inställt på att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor och att som forskare 
systematisera och att tolka med en medveten och transparent subjektivitet i tolkningsarbetet, öppnar för 
nya insikter, menar Løkensgard Hoel. 

Att som lärare vara deltagande forskare kan även vara problematisk, menar Sue Atkinson (1994), som i 
rollen som praktiserande forskare lyfter fram flera viktiga förutsättningar för att lyckas. En viktig 

 
17 Jag förstår begreppet reflexivitet här som ’ett ständigt återsken’ från tanke till handling, till tanke igen osv.  
18 Altricher, Posch och Somekh (1993) hänvisar till Schön (1983) med förklaringen av teknisk rationalitet som 
ett sätt att tillämpa generella lösningar på praktiska problem, en tro att lösningar till praktiska problem kan hittas 
i forskning eller administration utanför den aktuella praktiken och att lösningarna kan föras över till lärares 
praktik genom forskningsartiklar, träning, direktiv från ledning/administration m.m. (s. 199). Se Schön 1991.  
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förutsättning, menar hon, är att få tid och ro att tänka för att kunna fokusera på att göra vetenskap av 
vardagen mellan intensiva lektioner och möten. En annan förutsättning är ett kollegium som vill använda 
sin erfarenhet och är målmedveten i sin strävan att utveckla och att utvecklas. Det är i det gemensamma 
samtalet som lärande och utvecklingspotential finns. 

Lärande 
Studien hämtar sina epistemologiska argument ur det sociokulturella perspektivets fält, där den sociala 
interaktionens betydelse för lärande betonas genom den betydelse interaktionen ges både i 
undervisningen där elever studerar i grupper och genom de observationer och reflekterande samtal 
studien använder i kollegialt utvecklingssyfte. Relevant för denna studie om lärares individanpassning, 
som oftast sker i heterogena elevgrupper, är att förstå vilken roll omgivningen spelar, där sociala och 
kulturella faktorer påverkar undervisandet och därigenom även lärandet. 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2015) redogör för en central utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet genom att betona 
samspelet mellan oss människor och de redskap eller artefakter, både intellektuella och fysiska som vi 
har i vår omgivning. Vi använder dessa artefakter som medierande redskap, för att skapa och att skapas 
i den kultur och i det samhälle vi lever människor emellan och mellan individen och samhället i ständig 
utveckling.  

Den ryske utvecklingspsykologen Lev Vygotskij ger språket som ett av de intellektuella verktygen en 
central betydelse i den utvecklingsprocess där vi går från att vara biologiska till att bli sociokulturella 
varelser. Den förmåga till litteracitet19 som approprieras20 genom språket, menar Vygotskij är kulturellt 
betingad. Detta medför att det i multikulturella klassrum skapas en delad litteracitet som består av olika 
individers bidrag till förståelse av det som ska läras (Kozulin, 2003). Samtalen i dessa sammanhang och 
de erfarenheter som skapas där blir så småningom approprierade hos de enskilda individerna (Vygotsky, 
2001).  

Figur 1 Vygotskijs modell av medierad handling.  (Hämtad ur Engström, 2001, s. 134) 

 

 

 

 

 

Figur 1 beskriver kontentan i det sociokulturella perspektivet såsom Vygotskij gestaltade det med den 
slutsats att en individ inte längre kan förstås utan de kulturella medierande medel som omger henne och 
ett samhälle kan inte längre förstås utan de handlingar individer gör när hon använder och skapar 
artefakter (Engström, 2001, s. 134). Detta samspel kommer även i fokus i Vygotskijs begrepp ’den 
proximala utvecklingszonen’, där ordet utveckling bör betonas, menar Seth Chaiklin (2003). I 
definitionen av begreppet betonar Vygotskij (Vygotsky, 1978) potentialen hos elever att med hjälp av 
gemensamma aktiviteter framför allt i undervisningssituationen nå betydligt längre än där gränsen för 
den egna kapaciteten ligger.  

 
19 Litteracitet avser läs- och skrivförmågan, framför allt förmågan att ta till sig det mer formella språket, men även tolkning 
av bilder, symboler och multimodala texter, där även digitala medier och grundläggande matematiska färdigheter ingår 
(Franker, 2013).  
20 Ordet ’appropriering’ används inom det sociokulturella perspektivet med metaforisk innebörd till det som är lärandet, det 
vill säga det man kan ”ta över och göra till sitt” (Säljö, 2015, s. 95).  
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Inom det sociokulturella perspektivets ramar har den finske utbildnings- och lärandeforskaren Yrjö 
Engeström utvecklat en tredje generations 21  verksamhetsmodell som i grunden utgår från den av 
Vygotskij (se figur 1). I Engeströms modell blir innebörden av den proximala utvecklingszonen mer 
utvecklad. Lärandet som blir till genom den mediering som sker stannar inte vid det som redan har lärts 
in utan går vidare till att bli en kreativ process för subjekten (eleverna) i de fall subjekten upplever att 
det finns anledning. Ställer eleverna sig frågande till det som lärts in och vill utveckla förståelsen vidare, 
finns utrymme där även för skapande processer, det som Engeström benämner expansivt lärande 
(Engström, 2015). 

Det sociokulturella perspektivet ser samspelet mellan individen och omgivningen som förutsättningar 
för lärande. För att studera samspelet i skolmiljö kan teorin om praktikarkitekturer synliggöra hur detta 
samspel används i individanpassningssyfte av lärare. 

Teorin om praktikarkitekturer 
Vikten av att i praktiknära utvecklingsarbeten använda teori, motiverar Rönnerman (2018b) med kravet 
på professionalitet och fördjupad förmåga till reflektion och förståelse av den egna praktiken. Det 
handlar dels om följderna av kommunaliseringen på 1990-talet, som givit skolor större lokalt ansvar, 
dels på evidenskravet i skollagen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet (SFS 2010:800, 1 kap 5§). Detta, menar Per Kornhall (2015) ”… riktar sig direkt till skolans 
professioner; den förstärker deras autonomi och ger mandat att börja fundera över kårens egen praxis 
och vad den egentligen bygger på.” (s. 46).   

Teorin om praktikarkitekturer, utvecklad av en grupp forskare i Australien med bland andra Stephen 
Kemmis (Kemmis & Grootenboer, 2008; Rönnerman, 2018b), belyser de olika villkor som formar en 
praktik, såsom undervisande eller i denna studie, individanpassande. Villkoren utgörs av allt det som 
omsluter själva utförandet av handlingen eller praktiken; allt det som sägs och görs i relation till 
praktiken och alla de relationer som berör praktiserandet på något sätt. Dessa aktiviteter som är av social 
karaktär bär inom sig moraliska, politiska och historiska dimensioner. I skolvärlden är det lärares 
uppdrag att bidra till det bästa för elevernas framtid, göra gott för samhället i en politiskt styrd 
verksamhet som bär spår av sin historiska utveckling. ”En praktik formar och omformar den som 
praktiserar tillsammans med andra som är involverade i praktiken (till exempel lärare och elever, eller 
lärare och skolledare)”. I ett större perspektiv är praktiken i skolor även historiskt formade av varandra 
(Rönnerman, 2018b, s. 47).   

Kemmis och Grootenboer (2008) delar in villkoren för praktiken i tre analytiskt åtskiljande 
arrangemang, som är placerade i egna rum. Sociala-politiska arrangemang kommer till uttryck i det 
sociala rummet, där relaterandet mellan människorna är det centrala. Roller skapas, som avgör hur man 
utvecklas med varandra i solidaritet med andra och det uppdrag man har eller i självständighet. 
Relationer formas utifrån de normsystem som professionen lever efter.  Kulturella-diskursiva 
arrangemang kommer till uttryck i det semantiska rummet, där samtalen eller sägandet som utvecklas 
är det centrala. Här kan det gemensamma språk utvecklas som skapar ömsesidig förståelse om vad man 
gör och vad man vet. Kemmis och Grootenboer talar här om utvecklingen av ’fronesis’ genom dialoger 
om det som är rätt och fel, både historiskt sett och i vår egen tid. Även en kritisk medvetenhet väcks i 
dessa samtal. Slutligen kommer materiella-ekonomiska arrangemang till uttryck i ett fysiskt tidrum, där 
det för situationen särskilda görandet står i centrum. Människorna möter varandra, engagerar sig i arbete 
och i gemensamma aktiviteter tillsammans. Kemmis och Grootenboer talar här även om villkor som i 
grunden är ekonomiska såsom tillgång till en hälsosam tillvaro eller tillgång till och kvaliteten på viktiga 
materiel i undervisnings- eller lärsituationen som styr det som kan göras. Figur 3 visar den ömsesidiga 

 
21 Andra generationens modell skapades av Vygotskijs kollega Leont’ev, se Engeström, 2001, s. 134–135. Eftersom denna 
studie inte fokuserar på verksamhetsmodellen i sig, utelämnas den här.  
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påverkan som finns mellan dessa olika arrangemang i en praktik, utifrån vad som sägs, vad som görs 
och det relaterande som är möjligt mellan dem som deltar i praktiken.   

Figur 2 Arrangemangens ömsesidiga påverkan och beroendeförhållande i en praktikarkitektur  

 
 
Kommentar: Hämtad från Kemmis, Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, Grootenboer och Bristol 
(2014, s. 34) (med egen översättning). 

I praktiken pågår arrangemangen samtidigt och möjliggör eller begränsar det som kan ske i den 
aktuella praktiken (Rönnerman, 2018b). Det handlar till exempel om förutsättningar och följder av de 
utvecklingsarbeten som beslutas och genomförs på skolan. Rönnerman tar det kollegiala lärandet som 
exempel, där forskningsrön har genom de kulturella diskursiva arrangemang på skolan drivit ledare att 
förorda en viss sorts fortbildning för lärare. Man talar om betydelsen av lärares professionella lärande 
för elevernas måluppfyllelse i skapandet av gemenskaper där lärare möts regelbundet. För detta är de 
materiella-ekonomiska arrangemang i fråga om tid och plats avgörande.  

Forskarna Kemmis, Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, Grootenboer och Bristol (2014) ser i sin 
forskning utifrån teorin om praktikarkitekturer hur olika praktiker inom skolan ingår i ett sammanhang 
och står i ömsesidiga beroendeförhållanden till varandra. De urskiljer här fem avgränsade praktiker som 
är: 1) elevers lärande, 2) undervisning, 3) professionellt lärande, 4) ledarskap och 5) forskning och 
utvärdering. En viktig slutsats är enligt Kemmis m.fl. (2014; Rönnerman, 2018b) att man i en önskad 
förändring i en praktik behöver ta hänsyn till de övriga praktikerna för att få ett lyckat resultat (se figur 
3). Dessutom behöver man påverka de existerande praktikarkitekturer där förutsättningarna skapas.  

Figur 3 Sammanhanget mellan olika praktiker inom skolan (Hämtad ur Kemmis et al, 2014, s. 52, 
med egen översättning) 

 
Figuren visar att praktikerna skapar och skapas genom 
varandra på olika sätt i olika sammanhang. Det som 
sägs, det som görs och det relaterande som äger rum i 
en praktik skapas och skapar det som sägs, görs och 
det som relateras i en annan praktik. Det som sker i en 
praktik kan både ge negativa och positiva följder i en 
annan praktik, visar studier av Kemmis m.fl. (2014).  
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Aktionsforskningsprocessen 
I det följande beskrivs studiens utformning med de specifika förutsättningar som har format studiens 
inriktning inom praktisk aktionsforskning, den gren av aktionsforskning med kopplingar både till 
teachers-as-reseachers, till den ’reflekterande praktikern’ (Schön, 1991) och framför allt till praktisk 
filosofi, utvecklad av Wilfred Carr (2007). Därefter beskrivs och motiveras genomförandet i en 
beskrivning av forskningsprocessens olika delar. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 
forskningsetiska ställningstaganden i relation till projektets genomförande.  

Studiens förutsättningar och utformning 
Projektet är ett examensarbete i masterutbildningen NoMia22 vid Göteborgs Universitet med fokus på 
pedagogisk utveckling. Studien beskriver ett projekt där jag hämtar inspiration och verktyg från praktisk 
filosofi med syftet att öka medvetenheten om och utvecklingen av individanpassning i den 
undervisningspraxis som finns på vuxenutbildningen där jag undervisar i gymnasiala kurser och har ett 
utvecklingsuppdrag. Innehållsligt är projektet invävt i mitt uppdrag som förstelärare, genom att 
individanpassning står som ett av fokusområdena i skolans nuvarande utvecklingsplan och den som 
kommer att gälla för kommande tvåårsperiod. Projektet är därför ett relevant bidrag i verksamhetens 
utvecklingsarbete. Tidsmässigt har projektet stått utanför tjänsteuppdraget, men har till vissa delar 
kunnat genomföras i överenskommelse med intresserade kollegor, övriga förstelärare och rektorer inom 
den heltidstjänst jag har på skolan.  

Det empiriska underlaget i studien består av fältanteckningar baserade på observationer av sammantaget 
18 lektionsbesök hos 6 kollegor, loggboksanteckningar av enskilda samtal med de sex kollegorna i 
anslutning till lektionsbesöken och transkriptioner från 2 fokusgruppsintervjuer; den första gruppen 
bestående av de sex kollegor jag besökt och den andra gruppen bestående av fyra intresserade kollegor. 
Jag intervjuade även två kollegor som arbetar med flexibel utbildning utöver de dag- och kvällskurser 
de undervisar. Studiens syfte är att synliggöra lärares undervisningspraxis med fokus på hur 
individanpassning kan praktiseras, utifrån följande frågor: Vilken innebörd lägger lärare inom 
vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser på begreppet individanpassning? Hur 
kommer individanpassning till uttryck i undervisningen på grundläggande och gymnasial nivå? Vilka 
möjligheter och svårigheter framkommer för tillämpningen av individanpassning i läraruppdraget på 
grundläggande och gymnasial nivå? 

Det empiriska materialet i studien är framtaget med praktisk filosofi, en gren inom aktionsforskning där 
dialogen är ett viktigt redskap för att utveckla kunskap om den egna praktiken och för att i analysen och 
tolkningen av det empiriska materialet kunna synliggöra möjligheter och svårigheter i lärares arbete med 
individanpassning används teorin om praktikarkitekturer.  

Positionering 
Min roll som förstelärare i projektet är den av en mellanledare utifrån den definition Rönnerman, 
Edwards-groves och Grootenboer (2018) ger av mellanledarskapet med ansvar för att leda och 
organisera utvecklingsarbeten i den skola man själv undervisar och där man kommunicerar, handleder 
och samarbetar med kollegor och rektorer i utvecklingsfrågor. Det är en roll där de olika 
dimensionerna i praktiken som förstelärare är integrerade i varandra.   

Ansvaret för projektets utformning och genomförande har varit mitt eget i samspråk med de övriga tre 
förstelärare jag samarbetar med och med de två rektorer som leder den del av verksamheten med 
teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser. Projektet är i sin utformning inte fullt ut ett 
kollaborativt projekt, av tjänstefördelnings- och tidsmässiga skäl. Deltagarna blir dock medforskande i 

 
22 Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning. 
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projektets praktiska fas genom de dialoger som utgör grunden i praktisk filosofi, i de lektionsbesök jag 
gör och i fokusgruppsintervjuerna.  

Processen inleddes i början av januari och avslutades i slutet av juni 2021. Valet av individanpassning 
som utvecklingsområde är ett gemensamt beslut mellan rektorerna och lärarna som ett år tidigare valt 
individanpassning till ett av verksamhetens fokusområden i utvecklingsplanen. Detta innebär att lärarna 
har tillbringat tre utvecklingsdagar med att diskutera individanpassningens praktiska förutsättningar och 
dilemman före detta aktionsforskningsprojekt. Vid dessa utvecklingsdagar användes Monika Vintereks 
individualiseringsbegrepp och Skolinspektionens definition på individanpassning som 
diskussionsunderlag (se bilaga 1 och 2). Skolan anlitade även professor Andreas Fejes som föreläsare 
mars 2020 med syftet att få en vidare inblick i individanpassning inom vuxenutbildning. 
Lärargruppernas diskussioner från dessa utvecklingsdagar sammanställdes och ligger som 
dokumentationsunderlag för kommande utvecklingsplan med start hösten 2021.  Detta ingår inte som 
empiriskt underlag i mitt projekt.  

Aktionerna 
Aktionerna består av ’praxisreflektioner’ i form av kollegiala samtal eller dialoger i anslutning till 
lektionsobservationer. Användningen av ordet praxis i detta sammanhang knyter an till praktisk filosofi, 
den hermeneutiska och emanciperande formen av aktionsforskning (Carr, 2007, se ovan). Aktionernas 
syfte är att utveckla formen för det kollegiala samtalet och reflektionen i samband med lektionsbesök. I 
mitt uppdrag som förstelärare ser jag det analyserade resultatet från lektionsbesöken, samtalen och de 
efterföljande två fokusgruppsintervjuerna i detta projekt, analyserade utifrån teorin om 
praktikarkitekturer, som centralt underlag för det kommande utvecklingsarbete på skolan som inleds 
hösten 2021.  

Arbetsprocessen hämtar sin inspiration från Rönnermans och Wennergrens (2012) modifierade 
aktionsforskningsspiral, där utvecklingen av dialogkompetens är en central del. Dialogkompetensen i 
mitt projekt avser mellan lärare för att utveckla förmågan att möta sig själv genom andra och att genom 
de skillnader i synsätt, värderingar och utgångspunkter i sin praxis som blir synliga förstå vad som driver 
praxisen och hindrar den (Carr, 2007). Aktionsforskningsprocessen återges nedan i figur 4.  

Figur 4.  Projektets aktionsforskningsprocess 

 

 

Steg 1. Identifieringen av utvecklingsområde var ett samarbete mellan lärarkollegiet och skolledningen 
som en del av arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet i framtagande av verksamhetens 
utvecklingsplan. Information om mitt projekt för masterexamen delgav jag under en av 

1. Identifiera 
utvecklingsområde

2. Utveckla förståelse 
för praktiken / 
lektionsbesök

3. Använda dialogen i 
gemenskap med 
besökt kollega

4. Utveckla förståelse 
för det sammanhang 

praktiken / 
lektionsbesöket ingår

5. Generera relevanta 
frågor till nästa 
lektionsbesök

+ 

 Lektions-
loggbok

Reflektions-
loggbok

Två 
fokusgrupps-

intervjuer 
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utvecklingsdagarna och den skickades även ut via e-post till dem inom den sektor jag arbetar; 
grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser. I urvalsarbetet till lektionsbesöken skickades via 
internmeddelanden en intresseanmälan ut där kollegorna kunde anmäla sitt intresse till mig personligen 
och till ansvarig rektor. Sex kollegor (av 32 möjliga) anmälde sig. Kollegorna fick inför lektionsbesöken 
ett informationsbrev med förfrågan om deltagande (se bilaga 4).  

 
Steg 2. Att utveckla förståelse för praktiken innebär i projektet att förbereda inför ett planerat 
lektionsbesök hos en kollega. Då samtliga lektioner genomfördes via den digitala tjänsten Google Meet 
var lärarna till stor del beroende av att informationen på den lärplattform som är knuten till respektive 
kurs har aktuell information till elever och med övningar och lektionsmaterial publicerade. Min uppgift 
här var att via lärplattformen bilda mig en uppfattning om vilket innehåll och arbetssätt läraren hade 
planerat för lektionen, förbereda mig på att vara deltagande observatör, att därefter genomföra 
lektionsbesöket, där jag även förde fältanteckningar i en lektionsloggbok.  

 
Steg 3. Att använda dialogen i gemenskap med besökt kollega innebär här att dialogen ägde rum i 
anslutning till varje lektionsbesök eller vid överenskommelse efter samtliga tre lektionsbesök. Dialogen 
är det centrala i projektet med syfte att utveckla min egen och kollegans förmåga att problematisera och 
att se olika perspektiv i den undervisningspraktik som valdes under lektionen med fokus på 
individanpassning. Mina teoretiska ledtrådar under observationen var a) variationsteoretiskt 
förhållningssätt b) differentierad undervisning c) andragogiskt förhållningssätt. Eftersom jag gör tre 
besök hos samma kollega blir det tredje samtalet det som summerar erfarenheterna tydligast.  

 
Steg 4. Att utveckla förståelse för det sammanhang praktiken/lektionen ingår, innebär att jag reflekterar 
över det jag observerat under lektionsbesöken och det jag lärt mig genom samtalet vi fört efter 
lektionerna i ett större sammanhang och knyter bland annat an till min egen undervisning. Jag noterar 
här mina reflektioner i en reflektionsloggbok.  

 
Steg 5. Att generera relevanta frågor till nästa lektionsbesök innebär att jag går igenom mina 
anteckningar i lektions- och reflektionsloggboken som förberedelse och studerar lärplattformens 
information. Jag reflekterar även över teorier att knyta till under samtalen för att ställa dem i relation till 
praktiken, som diskussionsmaterial, inte som förebilder. Teori betraktar jag i projektet som 
motsvarigheter till kollegiala samtal (Carr, 2005, 2006, 2009), i textformat. För att få ett bredare 
underlag till samtalen av kollegas undervisningspraktik gör jag tre lektionsbesök hos varje kollega.  

Lektionsbesök och lektionsloggbok 
För att få direkta förstahandserfarenheter av hur individanpassning kan ske i kollegornas 
undervisningspraxis valde jag att göra lektionsbesök, som även kunde tillföra underlag till de 
fokusgruppsintervjuer jag genomförde med de kollegor jag hade besökt. Sammantaget antal 
lektionsbesök är 18, fördelade på 6 kollegor, där 3 av kollegorna undervisar på grundläggande nivå och 
3 på gymnasial nivå. Se tabell 1 för översikt över antal timmar och kurser som ingår i projektet.  
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Tabell 1.  Översikt över lektionsbesök i fråga om kurs och tid 

Kurs 

Svenska som 
andraspråk 
delkurs 4   

Svenska som 
andraspråk 
delkurs 4  

Matematik 
delkurs 4  
 

Matematik 
2  

Engelska 
5 

Natur-
kunskap 1  

Typ av 
kurs 
  
 

grundläggande 
nivå 
flexkurs23  och 
dagkurs  

grundläggande 
nivå  
kvällskurs 

grundläggande 
nivå 
dagkurs 

gymnasial 
dagkurs 

gymnasial 
dagkurs 

gymnasial 
dagkurs 

Kurslängd 20 veckor 20 veckor 20 veckor 10 veckor 10 veckor 20 veckor 
Tid  3 tim. 5 tim. 5,5 tim. 5,5 tim. 6 tim. 3 tim. 
                                                                                                                        

Totalt 27,5 tim.  
mellan den 16 februari – 26 maj 

 

Ett centralt syfte med att göra observationer var att se det Schön (1991) ser som ’kunskapen i själva 
handlingen’, själva undervisandet, inte i första hand en utökad tillämpning av teorier eller användning 
av specifika verktyg i syfte att individanpassa, utan mer den tysta kunskapen (Polanyi & Amartya, 2009) 
eller undervisningspraxis, där teorier införlivats som syftar till att etiskt och kunskapsmässigt göra det 
bästa för eleverna genom att ge dem utrymme att utvecklas så långt som möjligt. Bernt Gustavsson 
(2000) kallar den kunskapen ’praktisk klokhet’ utifrån Aristoteles begrepp fronesis (se rubriken Praktisk 
filosofi). Åsa Söderström (2012) menar att utvecklingen i professionen till stor del ligger i att få en 
distans till förtrogenhetskunskapen. För att göra den synlig krävs, menar hon, en distansering till det 
sättet att handla, en distansering som kan åstadkommas genom gemensam observation och reflektion av 
verksamheten. Ett annat syfte att använda observation som metod är det Katrine Fangen (2005) och 
Justesen och Mik-Meyer (2011) menar är till fördel för observationer jämfört med intervjuer; att kunna 
röra sig utanför deltagarnas selektiva perspektiv; att kunna se det personerna kanske väljer att inte tala 
om eller inte har reflekterat över i en intervjusituation, även att få syn på det som man i arbetet brukar 
ta för givet och därför inte lägger märke till. Det är skillnad på att observera det som sker och att i 
efterhand höra någon referera det som har skett, menar Justesen och Mik-Meyer.  

Lektionsbesöken genomförde jag som ’delvis deltagande observatör’ (Fangen, 2005). Det innebar att 
jag kunde kommunicera med elever, delta i vissa övningar, svara på frågor om jag blev tillfrågad och 
även ställa frågor då det var lämpligt. Detta bidrog till att jag kunde både uppfatta lärarens intentioner 
som ’en av eleverna’ och hålla en distans till skeendet. Eleverna informerades om att syftet med mitt 
besök var ett utvecklingsarbete där lärare besöker varandras lektioner. Eleverna kunde ta kontakt med 
mig i efterhand om de önskade. Eftersom jag har arbetat länge på skolan var min närvaro inte 
anmärkningsvärd i sig. Flera av eleverna var bekanta sedan tidigare. Mitt engagemang i lektionen 
gentemot kollegan visade jag genom att ha ett positivt och öppet kroppsspråk, vara nyfiken och 
intresserad; nicka bekräftande och visa en ödmjuk och förtrolig inställning, med målet att relationen inte 
skulle upplevas annorlunda eller skild från det naturligt kollegiala. De kollegor jag besökte hade anmält 
intresse för att bli besökta. Att helt bortse från påverkan på lektionen på grund av besöket är omöjligt 
eftersom vi inte besöker varandras lektioner vanligtvis.  

 
23 Flexkurs innebär flexibel utbildning där eleverna kan välja studiepass som ligger utspridda över veckan, så att 
de också har möjlighet att arbeta medan de studerar. Eleverna behöver träffa läraren för handledning vid två 
tillfällen varje vecka för att vara registrerad som studerande i kursen. Möjligheter till tidsförlängning finns.  
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Mina teoretiska ledtrådar under observationen var a) variationsteoretiskt förhållningssätt 24                              
b) differentierad undervisning 25 c) andragogiskt förhållningssätt. 26   Dessa förklaras närmare under 
kapitlet Resultat. Anteckningar förde jag i ett observationsschema i OneNote, med slutna kategorier, 
fritt utformad efter Bjørndal (2005, s. 53). För att registrera typer av beteenden och skeenden används 
förkortningar och förkortade meningar (se Tabell 2). Registreringen av beteenden visar var aktiviteten 
finns, hos läraren eller eleven? Det blir även tydligare om eleverna uppfattas som grupp eller individer. 
Lektionerna spelades inte in av forskningsetiska skäl (se vidare under Forskningsetiska principer).  

 

Tabell 2 Utdrag ur observationsschema med förkortningar 

Lärare:  
 
 
 
Innehåll:  

?  ?  E?  EI  ?  E? D I E!  E?  ?   E!  ? ?  E! ? A (individuella 
möjligheter att ställa fler frågor). E?  A (återger en händelse) 
A  ! EI  ?       ?  ?  GInstr   ? ?  Inf.  E!  E!  ?  E? E!  E!  E!  ?  Inf. E!  
E!     
Start - hälsar alla individuellt. Återkoppling till föregående 
lektion. GD. L går igenom nytt område i kursen. Instr. A om 
momentet. Arbete i mindre grupper kring momentet. GD. 
Avslutar: Hänvisar till länkar efter individuella behov; eleverna 
får välja.  
Diff.underv.: förekommer – enskilda valmöjligheter, övn.  
Andrag.fs: Koppling till tidigare erfarenheter förekommer 
enstaka fal. 
Variat.fs: nej  

Förkortningar:  
 ?=  frågar alla 
E?= frågar specifik elev    
E!= individuellt svar        
G! = svar till hela gruppen   
Instr E. = instruerar en elev 
Instr.A = instruerar alla 
A= andra utsagor (specificeras) 
D= diskuterar med enskild elev 
DG= diskuterar med hela gruppen 
 

Elever 
Namn  ! ! D  !  ! ?  !  !   ?  ! ?  ?   
Namn  ! ! ! D !  E?  ?  ! ? ! !  A  ?  ? 
Namn  !  (syns inte i kameran) 
Namn  ! 
Namn ! A (exempel) ! D  !  !  !  ? 

m.fl. 
En sammanfattning av aktuella observationsscheman finns under Resultat.  

 

Samtal efter lektionsbesök och reflektionsloggbok 
Under samtalen efter lektionsbesöken kunde kollegorna ställa frågor på det som de önskar få insyn i för 
att därifrån fördjupa insikter kring undervisningspraxisens vad, hur och varför. Min roll här är att med 
ödmjukhet, respekt och lyhördhet vara en kollega som lyssnar, är nyfiken och försöker se 
undervisningen från en distans. Att även våga ställa utmanande frågor för reflektion är viktigt 
(Rönnerman, Edwards-Groves & Grootenboer 2018). Samtalen varade mellan 15 - 45 minuter. 
Samtalens syfte var att öva på att föra samtal där man lyfter fram antaganden och värderingar om den 
egna undervisningen och delar med sig av erfarenheter som fördjupar förståelsen av de teorier man anser 
värdefulla att upprätthålla och varför med fokus på individanpassning.  

Bjørndal (2005) redogör för fyra viktiga anledningar till att föra loggbok i professionen som lärare. Det 
första är att man medvetandegör för sig själv vad man redan vet och kan. För det andra kan man uttrycka 
personliga känslor som behöver medvetandegöras utan att bli bedömd. Det tredje skälet är att omedvetna 
och automatiserade handlingar blir mer synliga och tillgängliga för analys och det fjärde skälet är att 

 
24Se Lo (2014). 
25 Se Tomlinson (2017). 
26 Se Knowles, Holton III, Swanson och Robinson (2020). 
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ange grunder för den egna praxisen för att kunna möjliggöra förändringar av den. Från dessa samtal 
fördes kortfattade anteckningar om frågor kring individanpassningens och lektionsutformningens 
förutsättningar med syftet att synliggöra både kollegas och min egen praxis genom reflektionerna av 
undervisningen. Anteckningarna och reflektionerna efter samtalen uttrycker ett nedtecknat försök till 
den utvecklingsprocess som ligger i aktionsforskning i form av praktisk filosofi (se Tabell 3). Relevanta 
inlägg redovisas under kapitlet Resultat.  

 

Tabell 3 Utformning av reflektionsloggbok efter ’praxisreflektion’ 27 

LÄRARE 1: NAMN                                                                                              BESÖK 1. DATUM: 
VAD HÄNDE? Vad tänkte 

jag?  
Vad vill jag veta mer om? Vad blev viktigt för 

oss i samtalet? 
Vad går jag 
vidare med? 

 

 

LÄRARE 2: NAMN                                                                                            BESÖK 1. DATUM: 
VAD HÄNDE? Vad tänkte 

jag?  
Vad vill jag veta mer om? Vad blev viktigt för 

oss i samtalet? 
Vad går jag vidare 
med? 

 

 

Reflektionsloggboken är utformad med inspiration från Bjørndals (2005, s. 67) exempel på metakognitiv 
loggbok, där reflektionen över den egna lärandeprocessen står i fokus. Relevanta delar av innehållet i 
reflektionsloggboken ingår som underlag i den tolkning och analys jag gör utifrån teorin om 
praktikarkitekturer.  

Fokusgruppsintervjuer, enskilda intervjuer och transkriptioner 
Med syftet att få tillgång till kollegornas samlade uppfattning om begreppet individanpassning och dess 
möjligheter och svårigheter, valde jag även fokusgruppsintervju som verktyg. Fokusgrupper ger 
möjligheter till gemensamt samtal och reflektion, där respondenterna i samspelet kan förstärka, bestrida 
eller förändra uppfattningar och värderingar i fråga om den egna praxisen (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, Towns & Wängerud, 2017). Metoden beskriver Dahlin-Ivanoff (2015) som en heuristisk 
process där man lär tillsammans och skapar en ny medvetenhet. Fokusgruppsintervjuer genomförde jag 
i två lärargrupper vid skilda tidpunkter. Det faktum att deltagarna i båda fokusgrupperna känner varandra 
relativt väl som kollegor ger, enligt Wibeck (2010) både positiva och negativa följder. En nackdel är 
den begränsning som kan uppstå i diskussionen då man undviker att ta upp det som redan anses vara 
känt, självklart eller på något sätt uppfattas som känsligt genom de erfarenheter som binder gruppen 
samman. En fördel kan vara den trygghet som ofta finns i en grupp där man känner varandra, vilket gör 
att man lättare kan dela mig sig av betydelsefulla erfarenheter och uppriktiga värderingar och ställa 
viktiga frågor.  

 
27 Uttrycket ’praxisreflektion’ är ett försök benämna ett samtal som betonar reflekterandet över undervisningens 
vad, hur och varför. 

 
LÄRARE 1: NAMN                                                                                            BESÖK 2. DATUM: 
VAD HÄNDE? Vad tänkte 

jag?  
Vad vill jag veta mer om? Vad blev viktigt för 

oss i samtalet? 
Vad går jag 
vidare med? 

LÄRARE 1: NAMN                                                                                            BESÖK 3. DATUM: 
VAD HÄNDE? Vad tänkte 

jag?  
Vad vill jag veta mer om? Vad blev viktigt för 

oss i samtalet? 
Sammanfattning 
av reflektionerna. 
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Ämnet individanpassning var känt för deltagarna i den första fokusgruppen sedan ’praxisreflektionerna’ 
i anslutning till lektionsbesöken och för den andra fokusgruppen i och med tidigare utvecklingsdagar, 
vilket innebar att ett större förberedelsematerial inte var nödvändigt. Deltagarna påmindes om det 
informationsbrev de fick vid starten av projektet om att deltagandet var frivilligt (se bilaga 3). Jag 
använde en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 4), som var tematiskt uppdelad med frågor tydligt 
knutna till studiens forskningsfrågor, för att tillåta en bredd och ett djup i diskussionen och som 
moderator positionerade jag mig som lyssnare och fördelare av ordet i de enstaka fall det var nödvändigt. 
Jag deltog inte i diskussionen annat än då jag bekräftade något med en nickning eller ett ”ja”, vid 
introducerandet av en ny fråga eller då jag fördelade ordet till någon som inte fått tillfälle att framförs 
sin syn.   

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes digitalt på grund av pandemirestriktioner (covid19), via Google 
Meet, med kameran påslagen. Jag fick tillåtelse att spela in intervjuerna för att i efterhand kunna 
transkribera dem. Transkriptionerna återger intervjuerna ordagrant, men meningarna är inte talspråkligt 
återgivna. Jag valde att inte markera kroppspråkliga yttringar eller lägga fokus på implicita uttalanden i 
transkriptionsarbetet, då det digitala formatet begränsar uttrycksmöjligheter radikalt. Även om 
kvaliteten på inspelningen av intervjuerna var relativt hög, blir samspelet mellan deltagarna 
knapphändigt av det digitala formatet. Fokusgruppsintervju 1 pågick i 70 minuter och 
fokusgruppsintervju 2 i 60 minuter.  

De enskilda intervjuerna med två lärare som undervisar i flexibla kurser genomfördes med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 5). Dessa intervjuer är inte transkriberade. Innehållet ur dessa 
analyserades i direkt anslutningen till intervjuerna tematiskt uppdelade i två kolumner, där den ena 
kolumnen står för möjligheter och den andra för svårigheter med individanpassning. Båda intervjuerna 
spelades in. Den ena på Google Meet med kamera och den andra med Quick Time Player som 
ljudinspelning, vilket gjorde det möjligt att spela upp innehållet upprepade gånger för att säkerställa att 
inte något i analysen gått förlorat. Intervjuerna varade i 60 respektive 80 minuter.  

 

Studiens forskningsprocess 
Valet av forskningsfrågor 
Studiens forskningsfrågor är formade efter de utvecklingsbehov jag ser finns i min verksamhet som 
lärare och förstelärare på vuxenutbildningen. Individanpassning i undervisningen är en central del i 
studier för vuxna, enligt skollagen och läroplanen. Elevernas mål i första hand är att komma in på 
arbetsmarknaden eller vidare i högre studier. De livserfarenheter och kunskaper den vuxne eleven bär 
med sig är en viktig del av den vuxnes identitet och en viktig resurs som behöver användas i 
undervisningen.  

Min första forskningsfråga: Vilken innebörd lägger lärare inom vuxenutbildningens grundläggande och 
gymnasiala kurser på begreppet individanpassning? lägger fokus på lärarnas förförståelse och egna 
erfarenheter av individanpassning. Detta påverkar hur läraren värderar individanpassning som strategi 
och hur hen använder individanpassning i undervisningen. De uppfattningar som framkommer kring 
individanpassning visar även utgångspunkten för kollaborativ utveckling i lärargruppen och kan belysa 
eventuella möjligheter och svårigheter i samarbetet framöver.  

Min andra fråga: Hur kommer individanpassning till uttryck i undervisningen på grundläggande och 
gymnasial nivå? lägger fokus på lärarnas undervisningspraxis. Det som framkommer i resultatet, både 
ur lektionsbesöken och samtalen efter besöken är konkreta bevis på hur strategin används men även hur 
lärare ser på sina egna möjligheter att använda individanpassning som strategi. Resultatet kommer att 
användas i det systematiska kvalitetsarbete som inleds inom kort på skolan. 
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Min tredje fråga: Vilka möjligheter och svårigheter framkommer vid tillämpningen av individanpassning 
i läraruppdraget på grundläggande och gymnasial nivå? är en övergripande fråga där lärarnas egna 
tankar och erfarenheter från första och andra frågan leder till slutsatser även om de organisatoriska 
förutsättningarna med hjälp av teorin om praktikarkitekturer.   

Avsikten med frågorna är att försöka belysa individanpassning som undervisningsstrategi ur olika 
perspektiv; den personliga förståelsen av begreppet, den praktiska tillämpningen och genom dessa se 
vilka förutsättningar verksamheten ger lärare att individanpassa i undervisningen.  

Deltagare 
Ansvaret för projektets genomförande har varit mitt eget i samspråk med mina tre förstelärarkollegor 
och med de två rektorer som leder verksamheten med teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser. 
Tabell 4 ger en överblick över medverkande som har tagit emot lektionsbesök och som har deltagit i en 
praxisreflektion om undervisningen.  

Tabell 4 Översikt över kollegor som har tagit emot lektionsbesök och har medverkat i en 
praxisreflektion, samt i fokusgrupp 1 

Lärare Har undervisat vuxna 
elever i antal år 

Ålder 

Lärare i svenska som andraspråk 8 40+ 
Lärare i naturkunskap 8 40+ 
Lärare i engelska,  9 30+ 
Lärare i matematik 14 40+ 
Lärare i matematik 10 50+ 
Lärare i svenska som andraspråk 2 50+ 

 

Deltagarna är en relativt heterogen grupp med en undervisningserfarenhet inom vuxenutbildning som 
sträcker sig mellan 2–14 år. Några har tidigare undervisat barn och ungdomar betydligt längre tid. 
Eftersom deltagarna har anmält intresse för att delta i studien som respondenter, har ämnesvalet varit 
slumpmässigt för min del. Studien riktar inte in sig på att se hur strategier för individanpassning används 
i specifika kurser eller ämnen. De ämnen lärarna undervisar i under lektionsbesöket står i tabellen. 
Samtliga lärare är utbildade och legitimerade. De undervisar även i andra ämnen än det ämne som står 
angivet i tabellen.  

Nedanstående Tabell 5 ger en översikt över deltagarna i fokusgrupp 2 och i enskilda intervjuer. En 
intresseanmälan skickades ut till samtliga 32 lärare som ingår i den sektor som arbetar med 
grundläggande och gymnasiala kurser. Fyra anmälde sitt intresse utöver dem som deltagit i 
lektionsbesök. De båda lärarna som undervisar i flexibla kurser tillfrågade jag personligen. Båda hade 
möjlighet att delta i varsin intervju. Dessa står medräknade i tabell 5.  

Tabell 5 Översikt över kollegor som har deltagit i fokusgrupp 2 och i enskild intervju 

Lärare Har undervisat vuxna 
elever i antal år  

Ålder 

Fd lärare på sfi. samordnare 5 30+ 
Lärare i SO, svenska som andraspråk 12 40+ 
Lärare i engelska, svenska som andraspråk 20 60+ 
Lärare i svenska, engelska 6 60+ 

 
   

Lärare i flexibel utbildning i engelska 6 40+ 
Lärare i flexibel utbildning i svenska som 
andraspråk 

8 40+ 
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Deltagarna i fokusgrupp 2 undervisar sammantaget i tre olika ämneskategorier och har ett spann i 
undervisningserfarenhet som sträcker sig mellan 5 och 20 år, med erfarenhet även av undervisning i 
barn- och ungdomsskolan. Samordnarens medverkan i gruppen behöver kommenteras genom den 
potentiella påverkan som hens medverkan kan ha haft på de övrigas öppenhet kring individanpassning 
i och med att hen arbetar tillsammans med rektorerna på skolan. Vi diskuterade situationen före intervjun 
och vi var överens om att konfidentialitetskravet skulle bevaras. I inledningen av fokusgruppsintervjun 
kommenterade jag samordnarens närvaro. Några synpunkter från övriga på hens närvaro framgick inte.   

Datainsamling 
Datainsamlingen pågick under 6 månaders tid. Undervisning och intervjuer ägde rum online på grund 
av pandemirestriktioner (covid-19).  En översikt över studiens empiriska material visar följande: 

• Sexton observationer i form av lektionsbesök med tillhörande lektionsloggbok 
• Samtal efter lektionsbesök med tillhörande reflektionsloggbok  
• Två fokusgruppsintervjuer med sex respektive fyra respondenter, utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide 
• Två enskilda intervjuer, utifrån en semistrukturerad intervjuguide 

Bearbetning och analys 
Observationer, lektionslogg och reflektionslogg. Anteckningarna i lektionsloggboken från de 
observerade lektionerna sammanfattades dels utifrån verbal aktivitet, dels utifrån teoretiska ledtrådar för 
individanpassning. Dessa var a) variationsteoretiskt förhållningssätt b) differentierad undervisning och 
c) andragogiskt förhållningssätt. Anteckningarna användes som underlag i samtalet med kollegan efter 
lektionsbesöken. Bearbetningen av anteckningarna skulle leda till att viktiga strategier ur 
undervisningen lyftes fram och diskuterades. Huvudpunkter utifrån samtalet noterades i 
reflektionsloggboken. De båda loggböckernas sammanställda material analyseras sedan utifrån teorin 
om praktikarkitekturer uppdelade i det lärarna ser som möjligheter och svårigheter med 
individanpassning.  

Fokusgruppsintervjuer. Bearbetningen av fokusgruppsintervjuerna gjordes under och efter 
transkriberingen med överstrykningspenna i färgerna grönt och rött utifrån de aktörer och 
handlingsutrymme som framkommer i utsagorna. Syftet är att se hur respondenterna framställer aktörer 
och hur deras handlingsutrymme ter sig. Detta visar var möjligheter och svårigheter finns i 
respondenternas eget handlingsutrymme. Analysen av diskursivt konstruerade aktörer och 
handlingsutrymme är genomförd i följande steg: 1) identifiering av aktörer, dvs notera någon som i 
utsagan handlar, bör handla (markeras med grön färg) eller medvetet hindrar eller avstår från att handla 
(markeras med röd färg). Aktörer är de som respondenterna diskursivt tillskriver makt (Wibeck, 2010, 
se även Abn, 2017). 2) Sammanställningen av aktörer analyseras därefter med fokus på hur 
respondenternas tolkar sitt eget och andras handlingsutrymme. Det man kan se i analysen är, enligt 
Wibeck hur respondenterna avfärdar, hävdar eller problematiserar sitt eget och andra aktörers 
handlingsutrymme. Resultatet används som underlag i analysen utifrån teorin av praktikarkitekturer. 

Enskilda intervjuer. De två enskilda intervjuernas innehåll analyserades och delades tematiskt in i de 
två kategorierna möjligheter och svårigheter för individanpassning. 

Analysmetoden i fråga om intervjumaterialet har sin utgångspunkt i hermeneutiken, där jag som 
forskande lärare har möjlighet att ha ett öppet lyssnande förhållningssätt i tolkningen av transkriptionen 
(Westlund, 2015) och i och med den minskade kulturella distansen jag har till den skolmiljö som 
skildras, genom mina erfarenheter och kunskaper som jag delar med mina kollegor, ökar möjligheten 
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till en närmare tolkning av budskapet, menar Kristersson Uggla28 (1994, i Westlund, 2015). Samtidigt 
ökar risken för förgivettaganden och påverkan från den egna förförståelsen (Folkesson, 2012).  

Forskningsetiska principer 
I denna studie följs Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god forskningssed i fråga om 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I och med att projektet är 
nära knutet till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete informerades deltagarna inledningsvis om 
aktionsforskningens syfte och studiens upplägg via ett digitalt veckobrev i början av februari 2021 i 
anslutning till att det gemensamma kvalitetsarbetet inleddes och därefter personligen vid ett gemensamt 
möte i början av mars där det fanns möjlighet till frågor och förtydliganden.  Med veckobrevet bifogades 
det längre informationsbrev (se bilaga 3), där hanteringen av frivillighet, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande framställdes. Det faktum att veckobrev skickas ut av rektorerna innebar ett starkt stöd för 
projektets genomförande, samtidigt som det kunde ha effekten av en uppmuntran från rektorernas sida 
att delta. 

Samtyckeskravet med rätten till att avsluta deltagandet betonades ofta eftersom lärarna arbetar med 
intensiva kurser där tiden behöver användas mycket klokt och där projektet inte får bli en belastning 
eller förändra förutsättningarna för undervisningen. Överlag är det viktigt att i en förändringsprocess i 
den egna praktiken fråga sig om projekt som kräver tid och engagemang utöver det man gör i sin tjänst 
är försvarbart i relation till tänkbara förbättringar eller om det är för störande för arbetsron (Anderson, 
Herr & Nihlen 2007). Eftersom projektet har en anknytning till verksamhetens utvecklingsarbete där 
temat individanpassning står i fokus kan man säga att projektet är försvarbart. Samtliga deltagare 
samtyckte till projektets utformning och fullföljde sitt deltagande fullt ut.  

Konfidentialitetskravet respekterades genom beskrivningen att material från lektionsbesök, samtal och 
fokusgruppsintervjuer hanteras med omtanke och respekt i privat ägo. Även om lärare ofta samarbetar i 
kurser, är man inte van vid att genomföra lektioner under observation. Att informera om vad som 
observeras och hur det används blir därför viktigt i sammanhanget. Även valet att genomföra 
fokusgruppsintervjuer på den egna arbetsplatsen med kollegor jag arbetar tillsammans dagligen innebär 
att tydlig information behöver ges om hur resultatet kommer att hanteras och användas. Att det i en av 
fokusgrupperna deltog en samordnare som samarbetar med rektorerna ställde konfidentialitetskravet på 
sin spets, trots att ämnet som avhandlades inte var av tydligt känslig art. De värderingar och det 
kunnande som lades fram under intervjun är ändå viktiga att behålla inom gruppen om det av någon 
skulle kunna uppfattas som ett mått på undervisningsskicklighet. Just fokusgruppsintervjuer som metod 
har i övrigt de fördelar att man som deltagare kan undvika att svara på en viss fråga om den upplevs 
känslig. Men risken att deltagarna själva kan sprida övrigas tankar och värderingar utanför gruppen 
(Wibeck 2010) påtalades i samband med att jag klargjorde syftet med intervjun. Deltagarna kunde ta del 
av det material jag använt från lektionsbesöken och fokusgrupperna för att ge sitt godkännande.  

Eleverna, som till viss del på ett naturligt sätt blev deltagare i studien fick information om skälet till att 
jag gjorde lektionsbesök och fick veta att lärare ibland gör lektionsbesök som en del av sitt 
utvecklingsarbete inom vuxenutbildningen, vilket några tidigare hade upplevt. De hade även möjlighet 
att kontakta mig efteråt om de hade frågor eller funderingar över projektet. Eftersom det i skolan finns 
skyddade elever som kräver en stärkt försiktighet kunde observationerna inte spelas in.  Dilemmat att 
våra vuxna elever inte alltid känner till det svenska samhället, gör också att de kan känna sig utsatta och 
ifrågasatta när någon utöver läraren observerar dem. Detta betonar vikten av tydlig information om vad 
syftet med observationen är.  

 
28 Bengt Kristersson Uggla (1994) har skrivit en avhandling med namnet Kommunikation på bristningsgränsen: 
en studie i Paul Ricoers projekt. Den finns dock inte tillgänglig i mina sökningar.  
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Avslutningsvis känner deltagarna i projektet till att aktionsforskningsstudien kommer att resultera i ett 
examensarbete, där samtliga deltagare blir anonyma. De känner även till att jag kan komma att använda 
resultatet av projektet som ett led i skolans utvecklingsarbete.   

  

Studiens trovärdighet 
Som epistemologisk ansats kan aktionsforskning bidra både till att lärares praxis blir beprövad och till 
en vetenskaplig grund, när forskandet tar sin utgångspunkt i den egna verksamheten, när den genomförs 
systematiskt, analyseras och dokumenteras. I detta grundantagande inom aktionsforskning finns en 
tilltro till dem som bedriver forskning inom sin egen praktik och till de möjligheter som finns att skapa 
kunskap genom den egna praktiken till gagn för den egna professionen (Folkesson, 2012; Rönnerman, 
2012). Det är därför viktigt att den som forskar i sin egen praktik håller en tydligt kritisk blick på den 
egna förståelsen av det som utforskas, ser hur den egna förförståelsen och förutfattade meningar kan 
påverka forskningsprocessen och resultat, vilka bör kunna granskas och vara transparenta (Folkesson, 
2012).  

Utifrån det syfte som aktionsforskningen har att utveckla förståelsen av den egna praktiken, att förbättra 
den och att emancipera verksamheten, så att lärare med hjälp av tydligare insikter kan påverka sin egen 
praktik, ska forskningsprocessen med dess konsekvenser bedömas. I detta används begreppet 
trovärdighet synonymt med validitet, då studien ger kvalitativa svar och resultat utifrån den kontext 
praktiken äger rum i (Zeichner & Noffke, 2001). Med målet att säkerställa trovärdighet och giltighet i 
min studie har jag i planeringen och genomförandet av studien använt mig av fem kvalitetskriterier, 
vilka har använts även i tidigare aktionsforskningsstudier (Olin, 2009; Langelotz, 2014; Forssten Seiser, 
2017). Dessa kriterier är process- och dialogisk validitet, katalytisk validitet, resultatvaliditet och 
demokratisk validitet (Anderson & Herr, 1999).  

Processvaliditet handlar om i vilken mån undersökningen är transparent för den utomstående som ska 
kunna följa processen i aktionsforskningen och värdet av den. Dessutom handlar processvaliditet om i 
vilken mån de valda metoderna i undersökningen synliggör problemområdet. Frågan är om lärarnas 
uppfattning om individanpassning och deras tillämpning av individanpassning i studien borde ha 
undersökts med fler eller andra metoder. Likaså är frågan om teorin om praktikarkitekturer är en lämplig 
analysmetod med syftet att synliggöra möjligheter och svårigheter med individanpassning i 
undervisningen. I arbetet med att beskriva aktionsforskningsprocessen har de olika stegen i arbetet 
presenterats och motiverats, vilket gör processen transparent. För att få fram resultat har jag använt mig 
av triangulering, med både observation, reflektiva samtal, fokusgrupper och intervjuer för att försöka få 
en bred förståelse av individanpassningsstrategier och lärarnas arbete med dem. Teorin om 
praktikarkitekturer är tydligt knuten till forskningsfrågornas innehåll där lärarnas tänkande (fråga 1), 
handlande (fråga 2) och relaterande tillsammans utgör de möjligheter och svårigheter som fråga 3 
efterfrågar. De bias jag har som forskande lärare i min egen verksamhet lyfts fram i beskrivningen av 
aktionsforskningsprocessen.  

Dialogisk validitet uppnås när forskningen utsätts för en reflekterande och kritisk dialog med andra 
forskare eller personer som är kunniga och insatta i den miljö som undersökningen bedrivs med målet 
att ge tänkbara alternativa förklaringar till de data som tas fram. I denna studie har de deltagande lärarna 
fått möjlighet att läsa och ge sina synpunkter på resultatdelen av studien. Inga kritiska synpunkter har 
dock inkommit, annat ett önskemål om en omformulering av innehållet i ett citat. Lärarna fick veta att 
de inte var tvungna att vara kritiska om det inkräktade på deras arbetstid, men att synpunkter är 
värdefulla. Delen där aktionsforskningsprocessen beskrivs och resultatdelen läses även av en erfaren 
kritisk vän som länge har undervisat och varit rektor i verksamheten. De synpunkter som lyftes där 
föranledde till ett förtydligande av resultatet av möjligheter och svårigheter med individanpassning. I 
övrigt ställdes inga frågor med anledning av oklarheter.  
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Den katalytiska validiteten stärks i den mån den aktiva forskningsprocessen påverkar deltagarna att 
ompröva sin bild av verkligheten genom deltagandet, för att kunna genomföra förändringar. Den 
förändring projektet avser att genomföra är att skapa kollegialt och kollaborativt lärande bland lärarna. 
Det arbetet i processen har visat mig är det potential lärargruppen bär på, en insikt och vetskap som 
hjälper mig i försteläraruppdraget. Hur de deltagande lärarnas bild förändrades visade sig i ett par 
reflekterande samtal efter lektionsbesök, där en önskan om fortsatta lektionsbesök framlades.  

Resultatvaliditet uppnås då aktionsforskningsspiralen blir fullföljd och resultatets värde för 
verksamheten kan diskuteras, vilket ofta innebär att nya frågor eller problem synliggörs för fortsatt 
arbete i verksamheten. Resultatet i studien ger en samlad bild av lärarnas kunnighet i att använda 
individanpassningsstrategier. Utifrån syftet med studien – att synliggöra individanpassningsstrategier 
har aktionerna bestående av lektionsbesök med efterföljande reflekterande samtal givit mig successivt 
fördjupade insikter i lärarnas uppfattning av individanpassning och de förutsättningar som lärarna 
arbetar inom med individanpassning. Även intervjuerna i slutet av aktionsforskningsprocessen visade 
att det finns stora vinster med att utveckla ett kollaborativt lärande där man lär av och med varandra. 
Det ger mig incitament till att skapa förutsättningar till att sprida och att tillsammans utveckla strategier 
genom lektionsbesök och reflektiva samtal. Detta kommer att innebära att nya frågor ställs kring det 
praktiska genomförandet av ett nytt utvecklingsprojekt med fler lärare involverade.  

Den demokratiska validiteten uppnås genom involverandet av samtliga som berörs av undersökningens 
frågeställning och genom att samtligas perspektiv tas i beaktande. Ansvaret för projektets utformning 
och genomförande har varit mitt eget i samspråk med de förstelärare jag samarbetar och med de två 
rektorer som leder verksamheten med teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser. De lärare som 
deltagit i projektet har involverats genom att de har fått möjlighet att påverka tiden för lektionsbesök 
och för reflekterande samtal. De har fått möjlighet att ge synpunkter på resultatet och att bekräfta att de 
bidrag de har givit stämmer med deras avsikter. Slutligen är valet av individanpassning som 
kunskapsobjekt ett gemensamt beslut mellan lärargruppen och rektorerna för skolans utvecklingsplan.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att studiens kvalitativa resultat återspeglar det specifika för 
lärargruppen och den kultur som skapats i den gemensamma miljö som projektet har genomförts i. Att 
dra några generella slutsatser om lärares syn på individanpassning eller hur lärarnas upplever 
möjligheter och svårigheter som kan finnas i undervisningen i detta sammanhang är inte avsikten. 
Eventuella möjligheter till överföring finns dock om mottagaren kan avgöra likheter mellan i detta fall 
vuxenutbildningens och den mottagande skolas betingelser (Wibeck, 2010).  
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Resultat och analys  
I det följande redovisas de förutsättningar deltagande lärare i studien anser sig kunna ha och har att 
bedriva en individanpassad undervisning. Förutsättningarna presenteras utifrån studiens teoretiska 
ramverk med tyngdpunkt på teorin om praktikarkitekturer. I fokus står att besvara studiens 
forskningsfrågor: Vilken innebörd lägger lärare på begreppet individanpassning? Hur kommer 
individanpassning till uttryck i undervisningen och vilka möjligheter och svårigheter framkommer vid 
tillämpningen av individanpassning i läraruppdraget? 

Praktiken att individanpassa undervisning är formad av det som sägs, det som görs och det sociala 
samspel som finns i detta. Att individanpassa innebär i studien ett skapande av möjligheter för lärare att 
möta individer som studerar tillsammans i grupp.  Vilka dessa möjligheter är och vilka svårigheter som 
upplevs, utläses ur det insamlade empiriska material som består av lektionsobservationer, 
loggboksanteckningar från observationer och efterföljande samtal, fokusgruppsintervjuer samt enskilda 
intervjuer. Den samlade bilden av hur praktiken kring individanpassning29 är arrangerad visar riktningen 
för det utvecklingsarbete som detta projekt har som mål; att synliggöra goda strategier för 
individanpassning och att skapa rutiner bland lärare där lektionsbesök ingår som en naturlig del.  

Som utgångspunkt ställs inledningsvis individanpassning i relation till skolans övriga praktiker30, vilka 
utövar en ömsesidig påverkan på varandra. Figur 5 som visar samspelet mellan vuxenutbildningens 
praktiker i enheten för grundläggande och gymnasiala kurser.  Jämför med figur 3 (s. 17) där Kemmis, 
et al. (2014) ger en beskrivning av skolors olika praktikerekologier.  

Figur 5 

Praktikerekologier kring individanpassning inom grundläggande och gymnasiala kurser på 
vuxenutbildningen 

 

   

Två praktiker som inte specificeras hos Kemmis et al. (2014), vilka framkommit i lärarnas uttalanden 
som betydelsefulla i samband med individanpassning, är studie- och yrkesvägledning och resurs- och 
stödteamets stöttning. Det figur 5 visar är de olika praktikernas ömsesidiga påverkan. De möjligheter 
och svårigheter som uppstår för lärare att individanpassa i undervisningen påverkas inledningsvis av 
den vägledning elever får av studievägledare, som med insikter och kompetens tillsammans med eleven 
skapar en individuell studieplan utifrån elevens behov, tidigare kunskaper och intressen. Vägledandet 
är i behov av samarbete med resurs- och stödteamet, som genom ansökningsförfarandet får kontakt med 

 
29 Med individanpassning avses här aktiviteten att individanpassa, som ett praktiskt görande. Eftersom presens 
participformen ’individanpassande’ kan ge fel konnotationer av att något är negativt upprepande, använder jag 
substantivformen ’individanpassning’ på samma sätt som ’undervisning’ även om det är undervisandet 
(görandet) som avses.  
30 Praktiker (plural).  
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elever och information om individuella önskemål av stöd. Bådas resurser och förutsättningar påverkas 
av de ekonomiska ledningsbeslut som fattas och av de sociala behov av den kompetens och bemanning 
som utvärderingar visar finns i verksamheten. Individanpassningen påverkas därutöver av kunnande och 
utveckling bland lärare, ledning, studievägledare, resurs- och stödpersonal och bibliotekarier, liksom de 
påverkas i sitt utövande av de behov av individanpassning som framträder vid antagningen och i 
undervisningen av elever. Hur individanpassningen kommer till uttryck i undervisningen påverkas av 
undervisningens form där lärarnas och bibliotekariernas kompetens är en viktig faktor. Hur 
individanpassning formas i undervisningen påverkas även av elevers lärsituation i stort, deras 
motivation, behov och tidigare erfarenheter, liksom dessa i sin tur påverkas av den individanpassning 
som ges i undervisningen.  

Konstaterandet Kemmis et al. (2014) gör är att om en förändring i någon av praktikerna ska förverkligas 
och säkras i verksamheten, då behöver förändringar ske i övriga praktiker, inte endast i en eller någon 
ytterligare. Detta bekräftades av lärare i några av de praxisreflektioner som följde lektionsbesöken och 
även i fokusgruppsintervjuer (se nedan). 

Individanpassning i tre dimensioner 
De interaktioner, aktioner och relationer som skapar lärares förutsättningar för individanpassning kan 
analytiskt beskrivas ske i tre intersubjektiva dimensioner eller rum. I redogörelsen av det som sker i 
dessa rum återges resonemang och citat ur studiens fokusgruppsintervjuer, mina loggböcker knutna till 
lektionsbesöken och ur de två enskilda intervjuerna med lärare i den flexibla utbildningen. Samtliga 
lektioner ägde rum online i Google Meet. Citaten återges i kursiv stil.  

Sägande – individanpassningens semantiska rum 
I detta rum framträder det vi tänker och uttrycker, det vi diskuterar och argumenterar om och det vi lär 
av varandra genom utbytet av tankar, erfarenheter, kunskaper och det vi uttalar som svårigheter eller 
problem. Genom de uttalanden vi gör utvecklas det professionella språk som formar det gemensamma 
kulturella samtalsklimatet (Kemmis & Grootenboer, 2008). Följande citat ur intervjuerna och utdrag ur 
loggböckerna, ger en bild av den diskurs som visar vilken innebörd lärare ger begreppet 
individanpassning. I diskursen synliggörs möjligheter och svårigheter, som lärare upplever sig ha för 
individanpassning.   

Ett tydligt resonemang är de vuxna elevernas olika förutsättningar i kursstarten och hur olikheterna kan 
tillvaratas i undervisningen.  

”Det är viktigt att du som lärare skapar möjligheter för dig själv att kunna lära känna individerna så 
att man tänker på hur man gör sin planering så att man kan få information från eleverna för att kunna 
individanpassa så måste du som lärare först ha en strategi för hur du ska få samla information om 
eleverna. Man får inte bestämma sig i början av kursen att den här eleven är så här…” (Sva-lärare i 
fokusgruppen) 

”Individanpassning handlar om att man lär sig att typologisera eleverna rätt snabbt, så att man ser 
vilka elever, som har en studievana, en studiebakgrund och dom som absolut inte har någon 
skolbakgrund, att man har möjlighet att kanske låta dom jobba i grupper tillsammans… så att eleverna 
kan stimulera och hjälpa varandra också. Men också att differentiera sin undervisning, så jag jobbar 
ganska mycket med vad inlärning är… ta reda på vilket sätt DU lär dig bäst på.” (Sva-lärare i 
fokusgruppen) 

Att försöka ge alla elever möjligheter att komma till sin rätt genom att samarbeta, att skapa grupper där 
studiekamraterna kompletterar eller utmanar i Vygotskijs anda (Illeris, 2015), är ett annat resonemang 
kring individanpassning i båda fokusgrupperna. Under onlinelektionerna finns på Google Meet 
grupprum (breakout rooms), som läraren förfogar över. Dessa gav även tillfälle till enskilda samtal 
medan grupperna arbetar.  
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Frågan ”Hur kan individuella behov av förståelse eller färdighetsträning uppfyllas av andra elever i 
grupparbeten?” lyftes av engelskläraren i samtalet efter lektionen med anledning av att de övriga 
eleverna under grupparbeten inte förstår den engelska som en av kurskamraterna talar. I resonemanget 
”värderades individualiserat arbete för den specifika eleven kontra grupparbete och vad som behöver 
införas i grupparbetet eller för den enskilda eleven för att eleven ska kunna ha nytta av grupparbetet.” 
(Lektionsbesök hos engelsklärare). 

”Jättebra att man kan ha grupper och man kan flytta eleverna då individanpassar man på det sättet 
att man vet vilka deras styrkor är…då kan man kombinera att man inte sätter alla svaga i en grupp 
till exempel, utan man sätter ju nån som kan hjälpa dom andra i gruppen och att man har möjlighet 
att prata med dom enskilt…det är fantastiskt. Det har vi inte i klassrummet, vi har ju inte så många 
smårum som man kan skicka dom till. Många önskade sig gå och jobba själva någonstans…då är det 
här fantastiskt på nätet, som vi kan fortsätta med.” (Sva-/engelsklärare i fokusgruppen). 

Individanpassning handlar även om att ge de ambitiösa och studievana lika stora möjligheter som dem 
som behöver mycket stöd. 

”Jag tänker också det att det också handlar om att ibland kan det vara så att man visst ska sätta ihop 
dom starka så att dom kan komma långt i sina styrkor och så kan jag vara med dom som behöver 
mycket stöd.” (Sva- /SO-lärare i fokusgruppen). 

Flera lärare uttrycker frustrationen över att det stöd och det engagemang man investerar i enskilda elever 
inte tas emot eller prioriteras bort av annat i livet. 

”Att hjälpa dom här eleverna som inte har tillräckligt med kunskaper för den nivå dom ska läsa, 
absolut det tuffaste är med dom som inte tar emot det rådet och hjälpen…då känner du att du inte 
räcker till, inte för den personen, inte för dom andra, för den här personen tar mer tid från det du 
skulle lägga på dom andra i gruppen. Ja, det är det jobbigaste. (Engelsklärare i fokusgruppen).  

”Eleverna har svårt för att träna på det som de får råd om. De är för upptagna med familjen och 
arbetslivet.” (Intervju med engelsklärare). 

En stor del i samtalet om individanpassning handlar för flera av lärarna om elevernas förmåga att ta 
ansvar för studierna som vuxen, men även från lärarnas sida att ha en förståelse för elevernas livs- och 
studiesituation.  

”Jag tycker det är väldigt viktigt för eleverna att veta exakt vad som förväntas av dom som vuxna 
elever som ofta behöver jobba, vara föräldrar, för att dom ska kunna planera sitt liv, för jag tycker att 
det är fel ingångspunkt att utgå från den makten vi har att vi är lärare och då går vi från dag till dag 
utan att ge dom en möjlighet att planera sitt liv.” (Engelsklärare i fokusgruppen). 

”…en bra planering är viktigt som du säger. Eleven vet ju då vad som förväntas och vi har ju väldigt 
många elever som läser hos oss som är i behov av att dom vet vad som ska hända, det är ett jättegott 
stöd för dom. Dom kan se när kommer proven. Allting går ju att justera, man måste ju möta 
gruppen…det är ju jätteviktigt…dom kan se.. aha det är allt det här vi ska hinna med den här terminen. 
Det är rätt mycket som ska göras…det är också en signal att den här kursen kommer att handla om 
det här och det här kommer att vara innehållsrikt. Så dom kan planera sitt liv, jag tycker det är 
jätteviktigt.” (Matematiklärare i fokusgruppen). 

Ytterligare en sida av individanpassning som diskuteras är både lärarnas, studievägledarnas och elevernas 
inställning till mer intensiva kurser, där kursernas omfattning är densamma som för kurser som går under en 
hel termin (20 veckor). Elevers val av kurstyp behöver göras med goda insikter, menar lärarna, då 
förutsättningarna för individanpassning i undervisningen styrs av elevernas behov.  

”Jag har ju haft 10-veckorskurser nu sen jag började och kvällskurs och jag har elever ibland i 10-
veckorskursen som absolut inte ska gå en 10-veckorskurs…dom klarar inte den studietakten av olika 
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skäl, antingen erfarenhetsmässigt eller av sociala skäl. Jag vet inte hur mycket syvarna31 lägger sig i 
det, men nånstans behöver syvarna verkligen förstå att en 10-veckorskurs är en intensivkurs och att 
det är tufft att gå en 10-veckorskurs.” (Sva-/engelsklärare i fokusgruppen). 

”Jag har bara haft i princip 10-veckorskurser och jag tror att den här diskussionen är väldigt känslig 
för det finns inget belägg på att 20 veckor eller 10 veckor ger mer kunskap. Klart att tiden för reflektion 
finns inte lika mycket som på 20 veckor. Men när dom läser 20 veckor så kanske dom läser flera andra 
kurser32 som gör att dom reflekterar inte specifikt på DIN kurs. Där tycker jag det är väldigt skönt 
med 10 veckor för dom har ofta bara max två kurser och också jag som lärare har färre kurser så att 
min reflektion för att utveckla kurserna och ge eleverna möjligheten att klara kurserna är större än 
om jag skulle ha fler kurser. Jag känner att jag har väldigt många möjligheter att se vad mina elever 
kan eller inte kan, jämfört med om jag skulle vara i flera olika kurser.” (Engelsklärare i fokusgruppen). 

 

Sammanfattande tolkning av det semantiska rummets yttranden och tänkande 
”Individanpassning handlar om att den enskilda lärarens undervisning utformas och genomförs utifrån 
den studerande individens mål, förkunskaper, förutsättningar och intressen”, skriver Skolinspektionen 
(2019, s. 3). Ovanstående citat och utdrag visar att den innebörd lärare lägger i begreppet 
individanpassning både ger möjligheter till och skapar svårigheter för individanpassning i 
undervisandet. Tabell 6 visar komplexiteten i tänkande kring individanpassning.  

Tabell 6 Möjligheter och svårigheter som framkommer i den innebörd lärare ger begreppet 
individanpassning  

Individanpassning i lärares yttranden och tänkande 
 

Möjligheter Svårigheter 
Kartläggning: Lärarens strategier att använda 
kartläggning av varje elevs kunskaper och studiesitua-
tion är viktiga för att kunna möta varje elev. 

Heterogeniteten i grupperna avseende de vuxna 
elevernas ålder, bakgrund och studievana är stor.  

Individuella råd: Genom fungerande kartläggning 
kan lärare ge individerna chans att hitta sina 
studiemetoder och ge individanpassade råd för 
kunskapsutvecklingen.  

Bortse från råd: En elev med rätt att söka nästa kurs 
kan visa för svaga förkunskaper och välja att bortse 
från lärares studieråd. Elever kan även ha svårt att 
se studiernas tidsomfattning då de samtidigt har 
andra åtaganden som familj och arbete. 
 

Olika förmågor och kunskaper: Insikter om elevens 
studieförutsättningar kan i grupparbeten användas i 
syfte att ge individerna möjlighet att utvecklas inom 
den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1987), 
oavsett kunskapsnivå.  
 

Anpassad stöttning/utmaning: Utvecklande 
grupparbeten förutsätter att allas förmågor och 
kunskapsnivåer kommer till nytta, med både stöttning 
och utmaningar. 

Tydlig planering: En tydlig kursplanering ger varje 
elev möjlighet att ställa studierna i relation till de 
egna förutsättningarna och till tillvaron i stort.  

Elevens tillvaro och planering: Lärarens ’makt’ att 
utforma och att hålla en planering för kursen ställs 
mot individernas behov av samsyn i planeringen, 
vilket påverkar deras möjligheter att följa den.  

 
31 Studie- och yrkesvägledare 
32 Eleverna som väljer kurser som går under 20 veckor läser ofta minst 4 kurser för att komma upp i 
heltidsstudier som ger dem rätt till maxbeloppet i studiebidrag. De som väljer kurser på 10 veckor behöver oftast 
2 kurser för att komma upp till heltidsstudier.  
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Intensivt lärande eller längre utsträckt tid för 
lärande och längre reflektionstid33:  Intensiva kurser 
med kortare tidslängd ger möjlighet för eleven med 
behov av en mer sammanhållen studietillvaro att 
under 10 veckor fokusera på färre ämnen och 
uppgifter, alternativt möjlighet att studera under 
utsträckt tid på 20 veckor ofta med fler kurser 
samtidigt. 

Val av kurstyp: Kurslängden påverkar upplägg, 
arbetssätt och tempo i undervisningen. Eleven kan 
behöva hjälp med valet av kurs som ska göras utifrån 
elevens kunskapsnivå i ämnet, studievana och andra 
förutsättningar att följa kursen. Den kortare 
kurslängden 10 veckor kan vara lockande då behovet 
att komma ut i arbete eller vidare utbildning är 
tydligt.  

 

Görande – individanpassningens fysiska tidsrum 
I detta rum framträder det vi har möjlighet att göra utifrån verksamhetens ekonomiska/materiella 
förutsättningar.  Dessa styr vad som finns eller inte finns att tillgå i fråga om resurser knutna även i 
förlängningen till hälso- och miljöfrågor generellt. Den formar lärarens och elevernas möjligheter att 
utföra undervisning och att studera (Kemmis & Grootenboer, 2008). Även gruppstorlek, scheman, 
lektionstid, datorer och andra artefakter skapar förutsättningar för den individanpassning som 
eftersträvas. Genom citat ur intervjuerna och utdrag ur loggböckerna, framkommer här lärares bild av 
möjligheter och svårigheter med individanpassning i undervisningen utifrån materiella-ekonomiska 
arrangemang.  

Inledningsvis presenteras en översikt över lärares och elevers verbala aktivitet under de besökta 
lektionerna. Valet att förhålla sig till gruppen eller till individerna avgörs i den didaktiska design man 
väljer för det mål man har att uppnå och det handlar där om lärarens strategier att möta individerna som 
en grupp eller att möta gruppen som individer. I båda fallen finns ett syfte. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv har varje individ i en elevgrupp en viktig medierande funktion i vars och ens lärande. Det är 
därför av betydelse att se vilka möjligheter lärare ger sig själva att möta individer och vilka möjligheter 
individerna får att möta läraren och varandra i tal och handling. Grupparbeten där elever arbetar 
tillsammans i mindre grupper är inte medtagna i resultatet. Endast aktiviteten i samlad grupp återges i 
tabell 7. 

Tabell 7 Sammanställning av observationsdata gällande verbal aktivitet från 18 lektionsbesök 

Person Frågar                          
gruppen                            

Frågar          
elev                

Svarar                    
gruppen                   

Svarar            
elev                

Instruerar 
eller 
informerar 
gruppen 

Instruerar 
eller 
informerar           
elev                 

Diskuterar 
med 
gruppen 

Diskuterar 
med elev                                             

 
 
Andra 
utsagor34 

Lärare [6] 83 111 16 45 49 15 9 3 4 

 
Frågar 
läraren/ 
gruppen 

Frågar 
annan 
elev 

Svarar 
läraren/ 
gruppen 

Svarar 
annan 
elev 

Instruerar 
eller 
informerar 
gruppen 

Instruerar 
eller 
informerar           
andra elever 

Diskuterar 
med 
gruppen 

Diskuterar 
med andra                 
elever 

 
Andra 
utsagor 

Elever [103] 79 2 235 2 2 1 3 0 19 

 

 
33 Tiden, räknat i timmar är densamma för 10- och 20-veckorskurserna. Kursen på 10 veckor har dubbelt så 
många lektionstimmar per vecka, vilket gör att utsträckningen i antal veckor blir kortare. Eleverna kan även välja 
distanskurser, närdistanskurser med träffar i studiegrupp och med lärare, flexibla kurser med individuell 
handledning med flexibla tider och kvällskurser med lektion en kväll i veckan.   
34 Kolumnen ’Andra utsagor’ avser uttalanden som är av upplysande art och inte har någon tydlig pedagogisk 
funktion, exempelvis ”Det är nu två lektioner kvar tills vi har prov.” ”Jag måste svara om de ringer från 
vårdcentralen.” 
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Tabell 7 ger ett samlat resultat över verbal aktivitet under arton lektioner35 i sex skilda kurser. Antal 
elever är 103 sammantaget. Antalet lärare är 6. Resultatet visar det antal gånger lärare och elever riktar 
frågor och svar till gruppen som helhet eller till enskilda elever, hur ofta lärare instruerar och diskuterar 
med gruppen som helhet respektive med enskilda elever.  
 
Resultatet36 visar att lärare och elever ställer nästan lika många frågor till varandra under de samlade 
grupplektionerna. Det är även tydligt att lärare där riktar frågor oftare till eleverna som individer än som 
grupp, medan elevernas mycket sällan ställer frågor av nyfikenhet till varandra eller ber om förklaringar 
eller exempel under dessa gemensamma onlinelektioner. Frågorna som ställs till och från elever får till 
övervägande del beskrivande eller utredande svar, där eleverna eller lärare förklarar och ger exempel.  
Man kan även se att lärare svarar eleverna oftare individuellt än som grupp. Att antalet svar som eleverna 
ger överstiger antal frågor som ställs till gruppen som helhet och till eleven som individ beror på att 
frågor till gruppen inte besvaras av endast en elev utan ofta av två eller tre elever, som ger olika 
synvinklar i sina svar. Slutligen ser man även att lärare instruerar hur uppgifter ska genomföras, har 
genomgångar av ämnesinnehåll och diskuterar ämnesinnehållet oftare med hela gruppen än med 
eleverna individuellt, vilket tyder på att undervisningen inte är differentierad i större utsträckning. Få 
elever tar initiativet att instruera, informera eller diskutera med andra elever under dessa gemensamma 
lektioner. Av 103 elever var 14 tysta deltagare. De deltog inte i någon verbal aktivitet under de lektioner 
som observerades.  

Ett visst lektionsupplägg som ger många elever tid och möjlighet att kommunicera individuellt med 
både läraren och andra elever är en form av variationsteoretiskt upplägg på lektionerna i matematik.  

Notering i lektionsloggen: ”Elevers individuella tänkande kring matematikuppgiften får tid och plats 
på lektionen. Eleverna får lyssna på flera alternativa lösningar, ställa dem i relation till sina egna 
lösningar genom att läraren följer och samtalar med en elev i taget om dess lösningsförslag medan 
övriga i gruppen lyssnar. Misstag upplevs värdefulla och uppskattas som medierande verktyg i 
lärandet.” Vi samtalade om valet av arbetssätt i relation till individanpassning efter lektionsbesöken. 
Min notering i reflektionsloggen: ”Ett variationsteoretiskt arbetssätt som ger möjlighet för alla elever 
individuellt att aktivt vara lärande utifrån sitt eget tänkande. Lärarens genomtänkta strategi kring val 
av elev att följa innebar att eleverna var oförberedda på vilka läraren skulle fråga ’Skulle du kunna 
tänka dig (elevens namn) att hjälpa mig att lösa uppgiften?’ Det gör elever aktiva och alerta.” 
(Lektionsbesök hos matematiklärare). 

Ett annat sätt att använda lektionstiden både individuellt och ge möjlighet att samarbeta med andra är 
att organisera för differentierad undervisning i begränsade uppgifter eller lektionsmoment. För en större 
elevgrupp behöver läraren resurser att skapa fler individualiserade uppgifter och arbetssätt. Att ha ett 
onlineklassrum visade sig innebära större möjligheter för elever att mötas än om de vore i ett fysiskt 
klassrum dit man behöver bege sig. Onlineklassrummet finns tillgängligt där datorn eller mobilen finns.  

Notering i lektionsloggen: ”Elever kan logga in på Meet före lektionen, får möjlighet att sinsemellan 
samtala och hjälpa varandra. Elever i liten grupp (7 elever) arbetar mot given målbild, utifrån egna 
behov med aktuell uppgift. Läraren har tid och möjlighet att nå alla individuellt, samtalar om resultat 
av lektionsarbetet.” Vi samtalade om gruppstorlekens betydelse för det valda lektionsupplägget efter 

 
35 Lektionerna varade mellan 60–90 minuter. 
36 Resultatet återspeglar följande lektionsinnehåll: arbete med litteraturanalys av roman och arbete med strategier 
för ordinlärning på engelska, genomgång av studietekniska råd, bedömningskriterier för muntliga presentationer 
och individuell respons i grupp, på redovisningar i SVA, differentierad undervisning där eleverna väljer övningar 
efter eget behov inom givna ramar i SVA, genomgång av uttal och prosodi med övningar och genomgång av 
samekulturen och samtal om idiomatiska uttryck i SVA, genomgång och arbete med ekvationer och algebra, 
potenser, logaritmer och exponentialekvationer i matematik, diskussion om normer och sexualitet i samhället och 
genomgång och diskussion om ekosystemet i naturkunskap. 
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lektionsbesöket utifrån frågorna ”Vilka skillnader hade en större elevgrupp medfört? Vad hade du 
behövt för att kunna välja samma upplägg i stor grupp?  Min notering i reflektionsloggen: 
”Differentierad undervisning är uppenbart beroende av gruppstorlek och lektionstid, men möjlig i 
avgränsade lektionspass, då eleverna är väl förberedda och har utvalt material till förfogande. Det 
viktigaste är att arbetet eleven gör ges respons på och inte lämnas obesvarat på grund av tidsbrist.” 
(Lektionsbesök hos sva-lärare). 

” Alla elever behöver inte göra samma sak i ett vanligt klassrum heller. Man kan ha olika rum i 
rummet, såsom vi har smågrupper online.” (Intervju med engelsklärare).  

Flera av lärarna i fokusgrupperna uppskattar lärarens möjligheter att använda lektionstid och tid ämnad 
för extra elevstöd efter de behov som finns i undervisningsgrupperna, som kan variera i storlek från kurs 
till kurs. Onlineklassrummet användes även av lärare utanför lektionstid.  

”Jag tänker att vi på vuxenutbildningen har bra förutsättningar. Jag kan avsluta lektionen tidigare 
om jag vill fånga upp individer eller skapa möjligheter till individuella lösningar och stödtiden som 
vi har extra i schemat ger ju också bra möjligheter.” (Naturkunskapslärare i fokusgruppen). 

”Men det beror jättemycket på gruppstorleken. Det är en viktig aspekt att ha med i diskussionen. Har 
man en liten grupp och du ska ge stödtimmar, så får dom ju fantastisk hjälp. Har du en stor grupp så 
i bästa fall kanske dom kan få en del av någonting under en kurs.” (Sva-lärare i fokusgruppen) 

”Det som har varit positivt online är att jag har utnyttjat mina stödtimmar mycket bättre hemifrån än 
i skolan för att det är enklare både för mig och eleverna att boka en snabb tid och vi blir själva och vi 
kan prata i stället för att jag kanske ska be en elev komma in till skolan en dag när dom inte har lektion 
och det kommer ingen och stör utan det är bara jag och eleven den tiden vi har bestämt…det är inte 
så att vi måste hitta ett grupprum och allt det där.” (Sva-lärare i fokusgruppen)  

Att lärarnas förväntningar på arbetsinsats skiftar ofta i och med fem nya kursstarter årligen blir det viktigt 
att fördela den tid man har i tjänsten för undervisning och elevkontakter på ett insiktsfullt sätt. För lärare 
i flexibel utbildning ställs ännu tydligare krav på individualisering och simultanarbete genom att 
gruppundervisningen inte förekommer i samma bemärkelse.  

”Ja…det är väl som vi har sagt… det beror väl på hur stor grupp det är och det spelar också roll vilka 
elever det är. Om man har 30 elever men 27 av dom passar in i mallen så är det kanske lättare än att 
ha 12 elever men 11 inte gör det. Ni förstår vad menar. Men sen får man väl skala det där lite beroende 
på hur gruppen ser ut, hur arbetsbördan ser ut, eftersom individanpassning tänker jag kan vara 
ganska mycket, så man kanske inte kan göra allt.” (Sva-/SO-lärare i fokusgruppen) 

Onlineundervisningen som i vissa avseenden har underlättat möjligheterna till elevkontakter, har även 
inneburit svårigheter i fråga om mer spontan kontakt med elever under lektionsarbetet. För några elever 
har bristen på denna spontana kontakt inneburit svårigheter med engagemang i lärandet.  

”Jag kan känna att det har varit svårare att individanpassa när man har hela klassen online, för 
eleverna kan ju inte småprata med varandra. Det har jag liksom saknat…att den som säger nånting 
blir ju den som alla lyssnar på. Men i ett klassrum så skulle jag ju kunna sätta mig med den eleven 
när den jobbar, samtidigt som de övriga samarbetar och viskar med varandra. Men det tror jag 
eleverna har tyckt har varit jobbigt att när man pratar här (visar med händerna att hon menar Meet 
som vi använder just nu) …man kan aldrig småprata eller ställa nån fråga till kompisen jämte… vad 
det det här vi skulle göra… allting blir så att alla lyssnar på allting… så det är svårt att hinna med 
alla individerna och det blir även svårt för dom som inte vill ställa alla frågor i gruppen.” (Sva-lärare 
i fokusgruppen)   

”Om vi ser onlineperspektivet och då tycker jag att det har varit lite svårare när man sitter online mot 
när man sitter i ett klassrum. jag jobbar ju gärna formativt med miniwhiteboards och försökte med 
det digitala verktyget men det är svårt när det finns tillräckligt många elever som inte har en god 
digital kompetens, då ställer det till det så det fick jag lägga ner. Jag är väldigt försiktig med att 
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eleverna skriver på datorn så att andra kan se om dom gör fel med tanke på att många har en negativ 
erfarenhet av matematik på skolan. Det har jag tyckt varit svårt onlinemässigt, sen när man sitter i 
enskilt stöd med elever så funkar det…men just när man har dom i en grupp har jag saknat verktyg 
online.” (Matematiklärare i fokusgruppen) 

”Men ett stort hinder som jag skulle komma till med onlineundervisningen är att vi har gått från aktiv 
frånvaro till att dom har möjlighet till passiv närvaro i stället. Det är svårt att vara med på en lektion 
och samtidigt ta hand om en treåring som man vabbar med. Du är inte en aktiv elev. Det är jättesvårt 
att vara med på en lektion när du sitter i bilen på väg till Ullared. Det är jättesvårt att vara på en 
lektion om du samtidigt är på jobbet i personalrummet och kan bli ropad till nån gamling när som 
helst…du är passivt närvarande. Och så har dom haft ett annat fönster öppet, där dom har kollat på 
serier för man kan inte se så liksom blank ut samtidigt som man kollar på mig…det går inte, nej…så 
det är ju ett problem. För det märker jag ju i klassrummet…jag märker ju om nån tar upp sin telefon 
och kollar på The walking dead istället. De känner inte att de är del av gruppen, när de sitter hemma.”  
(Sva-/SO-lärare i fokusgruppen). 

En specifik svårighet som handlar om kurstid och ekonomi för elevens vidkommande är att kravet på 
kunnande ställs mot elevens förutsättningar för studietid. Kartläggningens betydelse är central även i den 
diskurs som syntes i det semantiska rummet (se ovan).  

”Jag tänker på dom felplacerade eleverna i fyran. Man tar hjälp av resursteamet och anpassar så 
mycket det går. Man pratar med eleven och säger att den här kursen kan bli för svår, så jag tycker du 
ska gå på delkurs 3 i stället, men det är ju nästan ingen elev som väljer att backa, de har ju betyg 
redan. Man kan lägga fram allt eleven saknar och visa att det här behöver du göra, men det blir ju ett 
väldigt stort ansvar på eleven och jättesvårt. Det kan bli så snett ibland, att det finns elever som… jag 
vet inte hur dom har hamnat där dom har hamnat.” (Sva-lärare i fokusgruppen). 

”Jag tycker också att det är en form av individanpassning, att fråga vilken kurs är lämpligast för dig, 
för det kan ju handla lite grann om studieerfarenhet. Om man har studerat lite mer innan så funkar 
kanske en 10-veckorskurs bättre, men om du inte har så god studievana och inte har studerat mycket 
över huvud taget så kan det vara svårt kanske att veta hur högt tempo måste jag ha från början, så att 
det är också att guida eleverna rätt. Det ligger kanske mer på studie- och yrkesvägledarna att göra 
den här guidningen då, så det är också ett sätt att individanpassa att du kommer in på den kursen som 
är lämpligast för dig. (Sva-/SO-lärare i fokusgruppen). 

”Jag tänker att ibland har vi ju möjligheten att hjälpa till. Det kan ju vara elever som exempelvis 
startar en 10-veckorskurs och man inser ganska snabbt att det här kommer inte att hålla och man 
pratar med eleven och hen byter till en 20-veckor. Då har man ju kunnat göra en åtgärd där. Men jag 
tänker dagkurser är det ju svårare. Elever läser med CSN och dom har sina perioder, alltså vi är inne 
i ett system där andra sätter ramarna för oss.” (SO/sva-lärare i fokusgruppen). 

 

Sammanfattande tolkning av det fysiska tidsrummets görande 
Hur den enskilde lärarens undervisning kan genomföras utifrån den studerande individens mål, 
förkunskaper, förutsättningar och intressen, beror både på lärarens egna förutsättningar, lärarnas 
samarbete och de organisatoriska ramar som omger undervisningen. Tabell 8 visar en sammanfattning 
av de möjligheter och svårigheter lärare i intervjuer och i praxisreflektioner ser i arbetet med 
individanpassning utifrån materiella/ekonomiska ramar.  
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Tabell 8 Möjligheter och svårigheter som framkommer inom det fysiska rummets ekonomiska ramar  

Individanpassning utifrån materiella ramar 
 

Möjligheter Svårigheter 
Höra individernas röster. Lärare väljer möjligheten 
att oftare möta gruppen som individer än individerna 
som grupp. Individernas frågor ges utrymme på 
lektionerna.   
 

Undervisa gruppen mer än individen. Innehåll och 
arbetssätt är mestadels detsamma för alla elever 
under lektionen. Digitala verktyg för till exempel 
formativ undervisning är få och kräver datorvana 
hos eleverna.   

Stödja individuellt. Lärare har möjlighet att på 
enklare sätt ge elever stöd vid det tillfälle det 
efterfrågas av eleverna, både under lektioner och vid 
stödtid utanför lektioner tack vara Google Meet som 
ger större flexibilitet i fråga om tid och rum.  
 

Fokusera på lärande, är svårare då lektionerna 
sker online.  Om man är i hemmiljö och inte är 
bunden till att ansvara för något upplever eleven sig 
inte alltid att vara en del av gruppen eller lektionen.  

Aktivera individernas tankar. Variationsteoretisk och 
differentierad undervisning ger individerna möjlighet 
också i onlineundervisning att vara aktiva i sitt 
lärande även då de är en del av gruppen.  

Svårare att småprata och tänka tillsammans parvis 
eller i spontana grupper. Onlineundervisning 
försvårar spontan kommunikation och samarbete 
under lektionen då alla syns i samma Meet-fönster. 
Alla elever vill inte tala inför alla.  
 

Hjälpa till att hitta rätt tempo. Samarbetet mellan 
lärare ger elever möjligheter till att byta till kurs med 
långsammare eller intensivare tempo, vid behov.    

Hitta rätt kurs. Elevernas ekonomiska ramar, studie- 
och yrkesvägledningens guidning och tiden är 
faktorer som styr val av kurs. Elever som får 
svårigheter i kurserna av olika skäl påverkar lärares 
förutsättningar att individanpassa.  
 

Använda undervisningsmaterial insiktsfullt. Det 
utarbetade material som används i flex-kursernas 
differentierade undervisning ger möjligheter till ökad 
differentiering även för andra kurser.  

Använda tiden insiktsfullt. Omställningen till nya 
elever och grupper flera gånger per år gör att 
förväntningarna på lärarnas sammanlagda 
arbetsinsats varierar beroende på elevernas 
individuella behov och gruppernas storlek.  

 

Relaterande – individanpassningens sociala rum 
I detta tredje rum framträder de sätt vi relaterar till varandra, här med syftet att skapa individanpassad 
undervisning. Förhållandet mellan oss som individer och de grupper vi ingår i är ömsesidigt 
konstituerande. Individen formar gruppens sätt att tänka och göra och gruppen formar individen. Som 
personer konstitueras vår ’agency’ eller handlingskraft av dem vi arbetar med kulturellt, socialt och 
ekonomiskt. Det handlar om vilka möjligheter vi skapar i solidaritet eller i utanförskap, hur ledarskap, 
jämställdhet och maktpositioner hanteras och formar samarbete. Vi fungerar som en del av ett 
sammanhang. Varje lärare bär även tidigare sammanhang med sig som format sätt att förhålla sig till 
kollegor, undervisning och elever. De sätt vi väljer att relatera till de kollegor och elever vi möter 
påverkar alla, vare sig vi samarbetar eller aktivt väljer att stå utanför (Kemmis & Grootenboer, 2008). 
Genom citat ur intervjuerna och utdrag ur loggböckerna, framkommer här lärares bild av möjligheter 
och svårigheter med individanpassning i undervisningen utifrån sociala-politiska arrangemang.  

De sätt vi väljer att relatera till de vuxna elever vi möter i undervisningen är avgörande för hur 
individanpassning kan utformas. De möjligheter vi ger till kontakt med elever, hur vi hanterar 
information om behov, intressen och mål för studierna och vad vi bemödar oss om att veta för att kunna 
relatera till individerna formar individanpassningen.  

Modersmålets betydelse för lärandet och elevernas upplevelse av den egna identiteten är central för 
lärare som aktivt arbetar med språk- och kunskapsutvecklande undervisning, där de andraspråkselever 
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som finns i gruppen får ett aktivt stöd av läraren för att förstå ämnesspecifika begrepp och svenska ord 
i allmänhet. Detta utvecklar ett tillåtande klassrum där man vågar göra misstag och ställa frågor även 
om man har språkliga brister. Att arbeta med att skapa trygghet i relationerna är centralt för lärare.    

”Man kan erbjuda olika sorters uppgifter för att eleven ska ges möjlighet att lära sig hur den individen 
lär sig bäst och absolut att skapa en relation där eleven vågar visa sina svagheter och det den inte 
kan för att vi ska kunna hjälpa där den inte kan. Det kanske är det viktigaste att skapa en relation där 
rädslan för misstag tas bort.” (Engelsklärare i fokusgruppen). 

Notering i lektionsloggen: ”Elevernas språkliga/kulturella olika bakgrund är läraren tydligt medveten 
om och ger ett effektivt språkstöd i sina förklaringar och genomgångar.”  Vi diskuterade behovet av 
att som lärare känna till elevernas språkliga nivå i matematik och hur man förhåller sig till de 
begränsningar som kan finnas hos elever på grund av språket i just matematik. Matematiskt avancerade 
elever kan ha stora brister i det svenska språket. Att elever kan välja en enklare lärobok vid sidan av 
ordinarie kursbok kan hjälpa även språkligt, liksom filmer på olika modersmål, beroende på 
kunskapsnivå i kursen. Min notering i reflektionsloggen: ”Lärarens kunskaper att möta eleverna 
utifrån deras skilda kulturella/språkliga förutsättningar och beredskapen att fylla ut luckor av brister 
fungerar. Elevernas intresse gör dem tydligt aktiva i kursen.” (Lektionsbesök hos matematiklärare). 

Notering i lektionsloggen: ”Även andraspråkselev med brister i ordförråd och otydlighet i uttal deltar 
i diskussionen och försöker föra fram sina synpunkter. Hur kan eleven få en större säkerhet språkligt 
i den kursen?” Vi diskuterade hur elever kan dra nytta av stöttning individuellt språkligt genom 
ordlistor, fraser och begrepp att ha med sig i diskussioner med sina studiekamrater. Vilken form av 
stöttning fungerar i ämnet? Kan sva-lärare bistå med konversationsfraser för eleven att öva på? Min 
notering i reflektionsloggen: ”Det tillåtande klimatet i gruppen med trygga relationer gör att eleven 
med språkbrister kan fokusera på ämnet mer än på sina brister.” (Lektionsbesök hos 
naturkunskapslärare). 

Notering i lektionsloggen: ”Intressant att se hur elevers kulturella bakgrund används som 
referenspunkt för att förstå svenskhet.” Vi diskuterade hur likheter och kontraster i de olika diskursiva 
samhällena eleverna bidrar med gör dem delaktiga i ämnet. Segregation, diskriminering är frågor som 
rör många kulturer och berör elevernas egna upplevelser. Min notering i reflektionsloggen: ”Elevernas 
inlevelse i andras livssituationer bidrar till ökad förståelse. Elevernas erfarenheter är relevanta och 
viktiga. De lär känna varandra!” (Lektionsbesök hos sva-lärare).   

I ovan nämnda materiella/ekonomiska rum upplevdes kommunikationsmöjligheterna begränsade i 
onlineundervisning. Detta kan även gälla i fråga om relationsskapandet mellan lärare och elever.  

”Det att kunna fånga upp en hel klass är svårare att göra online. I vårt vanliga klassrum smyger man 
runt och tittar lite över axeln och tittar så att det ser bra ut under tiden. Det kan man ju sakna…jag 
kommer nästan inte ihåg…man är så inne i det här med det digitala…det saknar jag och bara kunna 
smyga runt när dom jobbar och titta lite över axeln och fråga lite under tiden. Relationsskapande är 
ju det också.” (Naturkunskapslärare i fokusgruppen). 

”Det handlar om tiden och gruppstorleken i flex-kursen. Sex olika grupper i samma Meet-klassrum, 
att ha minst sex olika bollar i luften samtidigt, sex olika moment aktiva och var tionde vecka nya 
elever. Man kan aldrig undervisa ett gäng samtidig, eftersom de befinner sig i olika kurser, nivåer och 
i olika utvecklingsstadier. De elever som är aktiva med uppgifter och som ställer frågor, det är dom 
man mestadels lär känna. Man får en annan relation till eleverna, mer som en handledare.” (Intervju 
med lärare i flexibel utbildning).  

Tolkningen att individanpassning i första hand innebär relationen mellan lärare och elev, tas upp av en 
lärare som ser att behovet hos elever att få relatera till andra elever kan vara lika betydelsefullt för det 
individanpassade lärandet. 
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”Att så snabbt som möjligt se mina elever alltså få syn på vilka styrkorna och utvecklingsområdena 
är, kartläggningen är viktig här såklart, för att sedan kunna veta hur jag så snart som möjligt ska 
kunna använda det på mina lektioner så att de kan bli resurser, bollplank till varandra. För jag tänker 
att individanpassning är det som man kanske tidigare pratade om - tyst kunskap hos lärare alltså hur 
blir man en smart och duktig pedagog. Det blir man genom att kunna utnyttja sin grupps styrkor och 
svagheter maximalt tänker jag, att försöka komma ifrån sammanblandningen mellan en till en och 
individanpassning.” (Sva-/SO-lärare i fokusgruppen). 

De relationer lärare har till elever i deras kunskapsutveckling stärks av den uppbackning lärare kan få av 
rektorer. Flera lärare betonar även vikten av gott kollegialt och kollaborativt samarbete inom lärargruppen 
för trygghet och växande. 

”Med tanke på att vi är så styrda av våra kursformer och tiden att vi alltid har tidspressen, kan vi 
kanske organisera kurserna på ett sånt sätt att vi samlar större betygsunderlag som vi kan lita på 
under hela kursens gång inte bara i formella sammanhang.  Om jag ändå inte har fått in underlag då 
har eleven möjlighet till kompletteringar. Jag har aldrig bemötts av ledningen med ett nej när jag har 
begärt längre tid för en betygsättning där jag vet att eleven har chanser, har kunskapen, om den bara 
ges möjligheten till att visa den kunskapen…så jag tycker dom är väldigt flexibla i att ge oss 
möjligheterna till att hjälpa eleverna till att klara en kurs.” (Engelsklärare i fokusgruppen). 

”Man kan lära sig av varandra. Man kan fortfarande hamna i knepiga situationer. Är det alternativ 
a eller alternativ b här som är bäst när det gäller individanpassning för den här eleven? Borde den 
fokusera mer på det här och hur ska man nå det i sådana fall? Man kan ju fortfarande hamna i sådana 
kniviga situationer även om man är erfaren.” (Sva-/SO-lärare i fokusgruppen). 

”Jag tänker att vi som grupp, som kollegium skulle kunna utvecklas tillsammans och ta vara på våra 
olika styrkor och kombinera dom på ytterligare ett sätt som gör att i gruppen som helhet skapar en 
ännu större kompetens, som ett kollegium. Att vi utvecklas i gruppen tillsammans. Man får ha olika 
åsikter absolut, det tycker jag är viktigt. Man måste kunna lyssna på varandra och kunna hitta 
alternativ. Det kan väl vara en utmaning? Det skulle jag vilja” (Sva/engelsklärare i fokusgruppen). 

”Våga fråga dina kollegor! Känn inte att du är ensam med din grupp. Att man vågar fråga om man 
är fundersam tycker jag är viktigt.” (Matematiklärare i fokusgruppen). 

 

Sammanfattande tolkning av det sociala-politiska rummets relaterande 
Den enskilda lärarens individanpassning i undervisningen formas även av de sociala arrangemang som 
finns i de kollegiala sammanhang lärare befinner sig och i det relationsbyggande till elever som gör 
individanpassning möjlig. Tabell 9 visar en sammanställning av de möjligheter och svårigheter lärare i 
intervjuer och i praxisreflektioner ser i arbetet med individanpassning utifrån sociala ramar.  

Tabell 9 Möjligheter och svårigheter som framkommer inom det sociala-politiska rummet 

Individanpassning utifrån sociala ramar 
 

Möjligheter Svårigheter 
Att mötas kulturellt. Lärare har möjlighet att göra 
elevernas individuella erfarenheter och kulturellt 
formade kunskap relevanta i undervisningen. 
Andragogiskt synsätt underlättar att individers 
kunskaper möts i lärandet.    
 

Rumslig distans försvårar relationsbyggande. 
Spontana möten i undervisningen där läraren eller 
eleven kan få individuella bekräftelser är svårare att 
skapa i onlineundervisning. 
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Att mötas språkligt. Lärare har möjlighet att 
undervisa språkligt utvecklande i sitt ämne. 
Relationen till eleven stärks genom att språket är en 
del av elevens identitet37.  

Lärare eller handledare? Antal elever och antal 
timmar är faktorer som påverkar i vad mån lärare 
kan lära känna sina elevers behov, intressen och 
mål.    

Elever som en resurs för varandra. Lärare har 
möjlighet att genom bra kännedom om elevernas 
styrkor och svagheter ge utrymme för elever att 
genom samarbete vara bollplank till varandra och att 
komma till sin rätt i fråga om kunskapsbehov och 
stöttning.  
 

Aktiva och inaktiva elever. De elever som inte 
ställer frågor eller tar plats i kursen kan i flexibla 
kurser vara svårare att lära känna i syfte att 
individanpassa kursens innehåll och arbetssätt om 
tiden ska delas med många elever.    

Kollegor som en resurs för varandra. Lärare har 
möjlighet att i samarbete sinsemellan och med 
ledningen stärka varandra i arbete, att hitta alternativ 
och öka den gemensamma kompetensen.  

Våga fråga varandra! Att lyssna på varandra, 
reflektera över olika åsikter och lära genom 
varandras olika styrkor kan ibland upplevas som en 
utmaning. 

 

Sammanfattande analys av individanpassningens diskursiva, materiella och sociala 
arrangemang  
För att kunna anpassa undervisningen behöver läraren dels ha kännedom om individernas mål, 
förkunskaper, förutsättningar och intressen, dels fatta beslut om hur anpassningen lämpligen kan 
utformas och vad den avser att åstadkomma för individerna. I tolkningen av studiens diskursiva 
arrangemang utifrån lektionsobservationer, loggboksinlägg och intervjuer framkommer att den innebörd 
lärare ger individanpassning medför både möjligheter och svårigheter. Möjligheter finns att i 
gruppundervisning anpassa lärandet individuellt för elever som gjort omdömesgilla val i fråga om 
kursens tempo. Svårigheter i motsvarande fall är elevers benägenhet att bortse ifrån den inkongruens 
lärare ser mellan elevens förkunskaper eller studieberedskap och kursens förväntade förkunskaper och 
intensitet. Här blir studie- och yrkesvägledning och resurs- och stödteam viktiga resurser. 

Heterogeniteten i grupperna, med tydliga skillnader framför allt i elevers förkunskaper och 
förutsättningar, men även i åldersmässigt, kulturellt och språkligt hänseende förutsätter att lärare har 
fungerande strategier för kartläggning, beredskap till olika didaktiska design och tydliga planeringar 
som eleverna har insyn i, för att kunna råda och besluta om ändamålsenlig individanpassning. Att lärare 
i vissa kurser använder olika didaktiska design utifrån ämnets karaktär, bekräftas av de 
materiella/ekonomiska arrangemang som framkommer i det empiriska materialet. Lärarna i flexibel 
utbildning använder tid och resurser i onlineundervisningen till att undervisa differentierat (se 
Tomlinson, 2017), vilket i vissa delar även förs över i deras ordinarie kurser.  Lärare i matematik 
använder ändamålsenliga resurser i en variationsteoretisk och språkutvecklande didaktisk design (se Lo, 
2014; Block 2014), där alla i gruppen blir individuellt aktiverade i lärande. Flera lärare i svenska som 
andraspråk och i engelska lyfter fram vikten av samarbete elever emellan utifrån Vygotskijs tanke med 
den proximala utvecklingszonen (se Illeris, 2015; Vygotskij, 2001), även för de mest ambitiösa elever 
som kan bli resurser för varandra. Men den didaktiska design som används av de flesta lärare är inte 
differentierad. Den är riktad till elevgruppen som helhet. Alla elever arbetar med samma uppgifter, 
enskilt eller uppdelade i mindre grupper.  

Även om flera lärare anser att onlineundervisning med Google Meet som klassrum inte ger samma 
möjligheter till spontana samtal vare sig mellan lärare och elev eller elever emellan, visar mätningen av 
verbal aktivitet på lektionerna att elevernas röster är viktiga resurser i undervisningen och att lärarna 

 
37 I studien har inte forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt tagits upp specifikt i relation till 
individanpassning. Angående modersmålets betydelse för identiteten, se Block, 2014.  
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oftare riktar sig till individerna än till gruppen som helhet. Den ekonomiska och tidsmässiga fördelen 
med onlineundervisningen visar i det empiriska materialet vara den enskilda stödtiden med elever, då 
fler elever kan få stöd utan väntan på omständliga tidsbokningar eller resor till skolan. Funktionen där 
lärare kan skapa grupprum i Google Meet ger möjligheten även för elever att mötas socialt i syfte att 
utbyta erfarenheter och kunskaper. De sociala-politiska och materiella arrangemang som framträder 
avseende arbetet med individanpassning visar att lärare ser eleverna som viktiga resurser för varandra 
och tar vara på elevernas tidigare erfarenheter och kulturella bakgrund som viktiga inslag i 
undervisningen i de fall eleverna tar aktivt del i undervisningen och förutsättningar finns för lärare skapa 
nya relationer. Relationsbyggandet är viktigt menar lärarna som en del i skapandet av en tillåtande, trygg 
och utvecklande undervisning för alla. För lärarnas vidkommande finns en önskan om ett utvecklat 
samarbete, där man tar vara på varandras styrkor och tillsammans får ett fördjupat kunnande i 
lärarkollegiet.  
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras centrala delar av studiens resultat i relation till tidigare forskning och till 
studiens metodologi. Som avslutning framförs förslag till vidare perspektiv.  

Praktikerekologiernas betydelse  
I studien står lärares undervisningspraktik i fokus, där individanpassning är en central och många gånger 
en avgörande faktor för elevers måluppfyllelse. Skollagens (2010:800) och läroplanens (Skolverket, 
2017) lydelser ser individanpassning vara både en organisatorisk och en pedagogisk angelägenhet för 
skolor. Det ger incitament till att se hur vuxenutbildningens olika praktiker formar betingelserna för 
lärares individanpassning i undervisningen. För detta ändamål kan ett införande av begreppet 
praktikerekologier med dess innevarande diskursiva, materiella och sociala arrangemang (Kemmis, 
Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, Grootenboer och Bristol (2014) i skolans utvecklingsarbete 
klargöra orsakssamband och ge möjliga lösningar till de problemområden verksamheten identifierar. 

En svårighet i fråga om individanpassning, som lärare i studien pekar på utifrån samtliga arrangemang 
i undervisningspraktiken är inkongruensen mellan kursernas kunskaps- och tidsramar och elevernas 
förkunskaper och studiesituation. Det blir tydligt här att studie- och yrkesvägledning och stöd- och 
resursteamets stöttning är två praktiker som har tydlig påverkan på lärarnas individanpassning och 
undervisning. En diskussion och analys av situationen för dessa elever kan med hänvisning till teorin 
om praktikerekologier innebära att man undersöker om förändringar i studie- och yrkesvägledarnas 
rutiner bidrar till att elever väljer kurser mer insiktsfullt, genom att faktorer som förkunskapernas 
betydelse och studietempo blir tydligare uppmärksammade för elever och likaså för lärarnas 
vidkommande i samband med bedömning av elevers kunnande under  betygsättning eller att man utröner 
om utveckling i lärarnas beredskap och kompetens att kompensera för otillräckliga förkunskaper i 
undervisandet har betydelse för elevers förmåga att följa med i kurserna, trots bristande förkunskaper. 
En hänvisning till praktikerekologier kan även bidra till att man undersöker vad resursteamets stöttning 
betyder i sammanhanget och utvecklar samarbetet, med ett större utbyte av kunskaper och resurser. 
Förutsättningar och hinder för dessa förändringar blir synliga i analysen av praktikernas arrangemang, 
men i en verksamhet där varje sektor eller praktik gör sin egen kvalitetsgranskning och utvecklingsplan, 
ledd av sin egen rektor, går sammanhangen mellan praktikerna förlorade. Detta är något som borde 
uppmärksammas mer, menar Kemmis m.fl. (2014), genom konstaterandet att förändringar i en praktik 
av nödvändighet påverkar och påverkas av samtliga praktikers sägande, görande och relaterande. För 
vuxenutbildningens vidkommande innebär ett nytänkande kring samarbete praktiker emellan en 
omvärdering av sektorernas eller praktikernas ledning och starkt inarbetade arbetsrutiner. 

För vuxenutbildningen som utbildningsanordnare handlar det om att kunna erbjuda kurser med olika 
utformning och tid och för lärarnas vidkommande att inom givna kursramar kunna anpassa 
undervisningen till en bland många. De anpassningsstrategier som resultatet visar kommer fram i 
lärarnas undervisning diskuteras nedan utifrån begreppen andragogik, differentierad och 
variationsteoretisk undervisning.  

Andragogisk, differentierad och variationsteoretisk undervisning  
Utmärkande för vuxendidaktik, menar Larsson (2013) är lärarnas förmåga att tillvarata elevernas 
tidigare kunskaper och erfarenheter, att värdesätta det tänkande eleverna bidrar med och utifrån det 
skapa möjligheter till utvecklande av kunskaper, dvs äga förmågan att välja den didaktiska design som 
möjliggör lärande utifrån det sammanhang som eleverna befinner sig. För lärarna i studien handlar detta 
om att kunna hantera och dra nytta av heterogeniteten i sina undervisningsgrupper, vilket uttrycks vara 
en av svårigheterna. Det handlar om att med kartläggningen som utgångspunkt bygga en kursplanering 
som utgår från elevernas kunnande, är öppen för olika arbetssätt och redovisningsformer och där val av 
olika inriktningar inom ämnets ramar är möjliga.  
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Resultatet i studien visar att flera lärare har en andragogisk utgångspunkt i sin undervisning i den avsikt 
E. C. Lindeman (1926) menar, att se de vuxna elevernas erfarenheter och kunskaper som värdefulla 
kontrahenter till varandra som ett sätt att förstå andra perspektiv och därigenom vidga de egna 
horisonterna. I bland annat ämnena svenska som andraspråk, engelska, naturkunskap och religion ingår 
kulturella aspekter, vilket gör dem öppna för samtal och egna ställningstaganden kring kulturella 
skillnader och upplevelser. Hur ämnet matematik förhåller sig till mångkulturaliteten kan denna studie 
inte svara på. Även om det samhälle Lindeman skildrar i sin essä The Meaning of Adult Education är av 
en annan tid träffar hans argument rätt, menar jag, dels i fråga om individens behov av förståelse av 
andras världar i vårt mångkulturella samhälle, dels i erkännandet av den vuxnes tidigare kunskaper.  

Utifrån ett sociokulturellt synsätt har den undervisningsgrupp man tillhör en central betydelse i lärandet, 
i det att vi använder varandras kunskaper och kunnande i vår egen förståelse av de företeelser vi möter 
menar lärandeforskaren Yrjö Engeström (2001, 2005). Det är genom samarbetet vi utvecklas och kan 
bli mer kreativa än vad vi hade kunnat vara på egen hand. Vi kan genom att vara nyfikna på andras 
förståelse utveckla förståelsen vidare, menar Engeström. Men svårigheter skapas av dagens 
förväntningar på effektivitet, vilket resulterar i att ämnesplaner och kunskapskrav prioriteras högre. Det 
lärarna i studien upplever i sin undervisning, trots en viss användning av elevernas tidigare erfarenheter 
och trots en didaktik som bygger på tanken med Vygotskijs (1978) proximala utvecklingszon, inte ett 
behov av lärande i första hand från elevernas sida, utan ett behov av betyg, för att så fort som möjligt 
kunna komma vidare till högre studier, in i ett arbetsliv eller att få uppehållstillstånd i Sverige38. Lärandet 
ses som sekundärt då målet blir viktigare än vägen dit39. Kunskapandet blir mekaniskt och endast riktat 
mot lärarens tolkning av gällande kunskapskrav och kompenserandet av en elevs bristande förkunskaper 
i relation till kursens innehåll och mål upplevs som ett hinder på vägen, för både eleven och läraren. 
Knowles, Holton III, Swanson och Robinson (2020) belyser de skillnader de ser mellan pedagogik för 
barn och ungdomar och andragogik för vuxna bland annat utifrån den vuxnes eget ansvarstagande, 
kunskapsbehov och kunskapstörst; egenskaper som en skolkultur inom vuxenutbildningens teoretiska 
kurser skulle kunna uppmuntra i stället för att riskera att effektivisera bort.  De vuxna i Sverige känner 
igen sin egen skolkultur från grund- och gymnasieskolan och de vuxna från andra skolkulturer anammar 
en kultur som de kanske varken ser anledning till eller kan ifrågasätta. Staffan Larsson (2020) pekar 
även på det faktum att vuxna elever själva kan gå emot det andragogiska idealet att införliva sina 
erfarenheter och kunskaper i undervisningen och hellre lämnar ansvaret helt åt läraren att bygga kursen, 
i tron att läraren är den som vet hur det fungerar eller är den som har kunskapen i klassrummet. Detta 
menar Larsson, bidrar till att elever går miste om möjligheten att utveckla en perspektivberoende 
kunskapssyn. Att lärare i studien låter olika synsätt och erfarenheter ta plats i undervisningen är 
strategier som kan spridas vidare inom lärargruppen. Detta bidrar till ett öppnare och mer tillåtande 
klassrum och förmodligen även i förlängningen ett samhälle där det finns mer än en sanning.  

Den didaktiska design som lärarna i flexibel utbildning har valt i sina kurser kan i viss utsträckning 
betraktas utifrån Carl Rogers (1976, 2003) elevcentrerade och Carol Ann Tomlinsons (2017) 
differentierade undervisning i den bemärkelse att den vuxne till större del själv ansvarar för lärprocessen 
med läraren som handledare, dock med strikta ramar i fråga om ämnesinnehåll, knutet till det centrala 
innehållet i kursplaner. Differentieringen handlar i flexibel utbildning dels om att tiden kan anpassas 
mer till individens behov och möjligheter, dels om det varierade utbud av planerat arbetsmaterial 
anpassat till respektive kurs, som tillhandahålls för eleverna. Byten av kursnivå är även lättare att 
genomföra då läraren undervisar på samtliga nivåer. Det gemensamma för Carl Rogers och Tomlinsons 
didaktiska design är att lärarens fokus i undervisningen tydligt ligger mer på det eleven lär än på vad 
läraren själv undervisar. Förmedlandet av kunskap där eleven lyssnar och antecknar har bytts ut mot ett 

 
38 Här handlar det om elever som har levt i Sverige ett antal år, har läst SFI och även svenska som andraspråk 1 
och 2 och behöver få gymnasiebehörighet för att komma in på arbetsmarknaden i hopp om att inte bli utvisade. 
39 Det är inte ovanligt att elever som läser sista kursen i svenska som andraspråk (SVA03) har levt i Sverige i 2,5 
till 3 år och har på den tiden läst SFI, grundläggande och gymnasiala kurser. De fyra nationella delkurserna på 
grundläggande nivå kan man läsa på vardera 10 veckor, likaså de tre gymnasiala kurserna. Kurserna erbjuds 
även på 5 veckor vid andra vuxenutbildningar.   
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lärande där eleven arbetar och diskuterar med läraren och i lämpliga fall med kurskamrater. Carl Rogers 
talar främst om lärare och elever på högskolenivå medan Tomlinsons forskning riktar sig i första hand 
till lärare i grund- och gymnasieskola, som till stor del har andra förutsättningar i sin arbets- och 
undervisningsmiljö. I flexibel utbildning blir undervisningen mer individualiserad i och med att läraren 
möter eleverna oftast en i taget för att besvara elevens frågor, för att lyssna på redovisningar och för att 
ge respons och bedömning på elevens kunskaper. Även om anpassningen till individens lärande kan bli 
stor, går eleverna miste om den utvecklingspotentialen med mer expansivt lärande (Engeström, 2001, 
2005) ett samarbete med andra elever ger.  Undervisningen för lärare i flexibel utbildning blir därför 
mycket krävande (se Larsson, 2020). Den svårighet flex-lärare betonar i resultatet i fråga om 
individanpassning handlar även om relationsskapandet med eleverna för att kunna göra viktiga 
avvägningar för elevens lärande. Risken att alla flex-elever oavsett tidigare kunskaper eller erfarenheter 
följer samma kursplanering blir stor. Genom de förberedelser lärare i flexibel utbildning gör och kan 
utveckla för en differentierad undervisning skulle däremot elever med svaga förkunskaper i andra kurser 
kunna ta del av som förberedelsematerial att studera vid kursstarter i syfte att kompensera för bristande 
kunskaper. Att utveckla ett samarbete lärare emellan där man får syn på strategier och möjligheter i 
varandras undervisning är det syfte som studien har. 

I den variationsteoretiska didaktiska design som en av matematiklärarna praktiserade under sina 
lektioner ryms centrala aspekter som stärker individanpassningen för elever där undervisningen sker i 
grupper. Lärarens val att använda variationen i förståelse hos olika elever ger både alla elever i gruppen 
individuella möjligheter att i lärandeprocessen se sin egen förståelse i relation till övrigas och att bli 
varse om vanliga misstag både hos sig själv och hos andra elever. I undervisningen används både 
lärarens och andra elevers tänkande som medierande verktyg (Vygotskij, 1978; Engeström, 2001, 2015), 
vilket även skulle kunna vara till fördel för de elever som bär på svaga förkunskaper, då de kunskaper 
och misstag andra bär kan vara de medierande verktyg eleven behöver för att kompensera för bristerna. 
Att läraren har en klar uppfattning om elevernas kunskapsnivåer och kan använda vetskapen på ett tryggt 
och ändamålsenligt sätt är avgörande för elevernas lärande. Dessutom visar studiens resultat att 
skapandet av ett tillåtande klassrumsklimat är en grundläggande förutsättning i all undervisning och 
framför allt i undervisning där misstag ses som resurser i lärandet, förutsättningar som visade sig finnas 
på dessa lektioner som ägde rum online.  

Onlineundervisning på Google Meet 
Initialt innebar omställningen till onlineundervisning att nya krav ställdes på eleverna. För att en lektion 
skulle fungera online behövde eleverna ha förmåga att hantera en dator och kommunikationsverktyget 
Google Meet, kunna använda det reglage som bestämmer hur många personer som syns samtidigt på 
skärmen, kunna stänga av och på ljud och kamera och i mer avancerade kurser kunna dela dokument på 
skärmen så att alla kunde ta del av det. För elevernas vidkommande handlade det initialt om en 
inlärningsperiod där många fick enskild hjälp i skolan, medan andra fick problem med deltagandet. Den 
problematik med användandet av för eleven obekanta digitala lärverktyg i undervisningen som Cecilia 
Gärden (2010) belyser i sin avhandling bekräftades i studiens onlineundervisning i det fall då elever 
behövde lägga mer tid på att lära sig hantera datorn och Google Meet än på det som var lektionernas 
egentliga mål. Lärarnas möjlighet att ge individuellt stöd i praktiken fanns endast i skolan.  

De nackdelar med onlineundervisningen som framkommer i studiens resultat har överlag sin grund i det 
avstånd mellan deltagarna, som onlineundervisningen medför, vilket även forskarna Andreassen och 
Rasmussen (2013) påvisar i sin artikel. För att tillmötesgå elevernas behov fick lärarna i Danmark 
kombinera klassrums- och onlineundervisning, en möjlighet som även nyttjades av lärare utanför 
studien. De konsekvenser som lyftes fram i studiens resultat är elever som inte känner sig berörda av 
undervisningen online och bokstavligen avskärmar sig från lektionen och ägnar sig åt något annat, elever 
som saknar möjlighet till spontana enskilda frågor till läraren eller samtal med studiekamrater utan att 
andra hör på och lärare som saknar möjlighet att få en överblick över elevernas progression i 
lektionsarbetet genom att ’kika över axeln’ och ge kommentarer eller som saknar användbara digitala 
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verktyg för att kunna arbeta med de formativa inslag i undervisningen som var brukligt. Dessa 
förhållanden hade en påverkan på både relationsbyggande och individanpassning i undervisningen.  

Den viktigaste fördel med onlineundervisning som framställs av lärare i studien är möjligheten att ge 
stöd till elever både under lektioner i ’break out rooms’ och vid annan tidpunkt utan omständliga resor 
och tidbokningar. Ett möte kunde ske där dator eller mobil fanns tillhands. Att ge smidiga möjligheter 
för elever att arbeta i grupper, att kunna kommunicera mer avskilt, var andra positiva följder av dessa 
grupprum. Användandet av dessa stärkte även relationsbyggandet mellan eleverna och gav större 
möjligheter för lärare till individanpassning generellt sett.  

De flesta lärare i studien har möjlighet att i sin undervisning förverkliga tanken bakom ’flipped 
classroom’ i sina kurser genom den tillgång eleverna har till undervisningsmaterial som lärarna lägger 
ut på skolans lärplattform, antingen före lektionerna som förberedelsematerial eller efter lektionen som 
repetitionsmaterial.  Flera lärare lägger även ut extra lärmaterial för elever som behöver repetera 
grundläggande kunskaper som inte gås igenom i kursen. Fördelen Judy Larsen (2015) redogör för i sin 
artikel med det omvända klassrummet är framför allt möjligheten för eleverna att kunna välja mängden 
stöd i inlärningsprocessen genom att till exempel upprepade gånger kunna lyssna på eller läsa det 
material som alltid finns tillgängligt. För de lärare i min studie där det omvända klassrummet fungerar, 
ges tydliga fördelar, då tiden i klassrummet kan användas till att genom diskussioner bearbeta och 
befästa kunskaper elever emellan. Dessa lärare kan använda elevernas olika styrkor under lektioner som 
medierande verktyg. De kan ge de elever som bär med sig svaga förkunskaper riktade råd och stöd att 
försöka ta sig an lämpligt lärmaterial och även ge dem med redan goda kunskaper en lust att lära mer.  

Med det mål denna studie har att synliggöra och att tillsammans reflektera över de individanpassningss-
trategier och resurser som vi lärare har format och använt i vår egen undervisning, stärker vi var och en.   

 

Metoddiskussion 
Studien genomförs som ett led i mitt försteläraruppdrag som delansvarig för skolans gemensamma 
utvecklingsarbeten och utvecklingsplan för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Beslutet att 
genomföra ett utvecklingsprojekt med inslag av aktionsforskning blev klart i mitt eget tänkande först 
när jag bestämde mig för att kunna få möjlighet att utveckla min egen förmåga att ha reflekterande 
samtal som metod för att synliggöra och medvetandegöra den individanpassning som praktiseras i kurser 
på grundläggande och gymnasial nivå. Avsikten med projektet har varit att se hur kollegorna omsätter 
fronesis till praxis i undervisningen med målet att under innevarande höst och vår kunna genomföra ett 
utvecklingsprojekt på vuxenutbildningen, där reflekterande samtal och lektionsbesök ingår. Att under 
projektets gång ha fått tillfälle att öva den samtalsmodell jag avser att använda framöver gav projektet 
ett mervärde. I vilken mån samtalen var utvecklande lämnas i denna studie öppet. Resultatet och 
diskussionen i studien redogör endast för svaren på studiens forskningsfrågor.  

Wilfried Carr och Stephen Kemmis (2005) och Wilfried Carr (2007, 2009) representerar den 
aktionsforskning som enligt min mening ger lärares praktiska kunnande och omdöme ett tydligt 
erkännande genom sitt hermeneutiska och emancipatoriska grundantagande i praktisk filosofi. Då 
lärarkåren på vuxenutbildningen till stor del består av erfarna lärare blev valet enkelt. De lektionsbesök 
jag gjorde som deltagande observatör tillsammans med de två enskilda intervjuer och två 
fokusgruppsintervjuer är det huvudsakliga underlaget på vilket jag baserar resultatet. Den samlade 
kärnan i de reflekterande samtal med de sex lärare jag besökte ingår även i resultatet men dessa hade 
inte på egen hand kunnat ge ett fullgott svar på de frågor studien ämnar att besvara. Ett tydligare fokus 
på enbart dessa samtal i forskandet hade format projektet mer åt ett aktionsforskande, vilket för detta 
utvecklingsprojekt inte kunde vara avsikten av tids- och tjänstemässiga skäl. Utformningen av de 
reflekterande samtalen är fortfarande under utveckling och kan inte presenteras som avslutade aktioner.  
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Anledningen till att utvecklingsprojektet i sin utformning inte blev ett kollaborativt 
aktionsforskningsprojekt har sin förklaring i tjänstefördelningsmässiga skäl. I lärarnas intensiva kurser 
behöver tiden användas till undervisning och elevkontakter, även om jag i mitt uppdrag som förstelärare 
har kunnat använda en begränsad tid till observationer och intervjuer. Ett kollaborativt projekt hade 
inneburit att behovet av kritiska vänner hade kunnat tillfredsställas. Fler deltagare hade även med stor 
sannolikhet inneburit att observationer och analyser hade blivit skarpare och mer precisa.  

 

Avslutande reflektion och vidare perspektiv 
Föreliggande studie har fokus på individanpassningsstrategier (Ahn, Abrandt Dahlgren & Holmqvist, 
2020; Larsson, 2013) och praktisk filosofi (Carr, 2007, 2009), ett projekt där båda områdena med fördel 
skulle kunna kombineras till ett kollaborativt aktionsforskningsprojekt med fokus på ett utvecklande av 
reflekterande samtal kollegor emellan med syfte att stärka professionen och att medvetandegöra det 
undervisningen består i igenom centrala didaktiska frågor (Larsson, 2013, s. 20). Detta är något som 
inom vuxenutbildningen skulle kunna bidra till att undervisningen blir med vuxenanpassad och fri från 
ungdomsskolans prägel.   

Fortsatt forskning skulle även med fördel kunna undersöka elevernas syn på den individanpassning som 
förekommer inom komvux teoretiska kurser och hur elever använder de strategier som erbjuds, även i 
studier utanför lektionstid. Har individanpassningen avsedd effekt, enligt eleverna, är där en möjlig 
frågeställning. Svaren skulle kunna leda till djupare insikter i till exempel hur differentierad eller 
variationsteoretisk undervisning påverkar lärandet för vuxna, där tiden är en betydande faktor.  

Denna studie har fokuserat på individanpassningens möjligheter och svårigheter i olika dagkurser, 
kvällskurser och flexibla kurser. Dessa kurser erbjuds i både som 10- och 20-veckorskurser. Det 
resultatet visar är en mycket översiktlig bild av lärarnas tänkande, görande och relaterande. Ett större 
arbete skulle kunna fördjupa sig mer i skillnader mellan lärarnas didaktiska avgöranden i fråga om 
kurstyp. Vilka anpassningar görs i vilka kurser och varför? Frågan lämnar jag vidare. 
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Bilaga 1   Monika Vintereks begrepp avseende individualisering i 
klassrum i grundskolan  
 
Förklaringen inom parentes är min egen tolkning av begreppen utifrån Vintereks redogörelse.  
 

o Innehåll (Elever med samma kunskapsmål kan arbeta med olika lektionsmaterial; 
textval, typ av uppgift, med mera). 

o Omfång (Elever med samma kunskapsmål kan ha olika många eller olika långa 
arbetsområden). 

o Nivå (Elever med samma kunskapsmål kan arbeta med olika uppgifter; enklare/svårare eller 
hinna olika långt). 

o Metod (Elever med samma kunskapsmål kan arbeta på olika sätt för att nå samma mål; 
muntlig/skriftlig redovisning, med eller utan hjälpmedel). 

o Hastighet (Elever med samma kunskapsmål kan arbeta i olika hastighet) 
o Miljö (Elever behöver olika miljöer där yttre faktorer finns som kan hjälpa eller där inte 

yttre faktorer finns som kan störa). 
o Material (Elever behöver ha olika typer av arbetsmaterial tillhands; dator, inspelningar 

med mera).  
o Värdering (Elever presterar olika mycket på olika sätt. En elev som vanligen klarar 

vissa svårare uppgifter bör få utmaning vidare, medan en annan elev gör en stor 
prestation med en enklare uppgift. Lärare bör värdera prestation efter förmåga för att ge 
uppmuntran och beröm).  

o Ansvar (Elever klarar av att ta olika mycket ansvar i sin lärsituation. Det finns elever 
som behöver få starthjälp för att komma i gång, medan andra behöver lära sig att 
begränsa sitt arbete eller behöver få hjälp att planera och strukturera sitt arbete. Läraren 
bör känna till de individuella behoven hos varje elev för att underlätta studerandet).  

 
 
 
 
 
 

Källa: Vinterek, M. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten 
för skolutveckling.  
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Bilaga 2   Skolinspektionens definition på individanpassning40 
 

 

Bilden nedan är ett utdrag ur Skolverkets observationsschema att användas med syftet att utveckla 
undervisningsskickligheten.  

 

 

 

 

Källa: Skolinspektionen (2014). Hämtad 2018-11-20 från https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-
och-vagledning/vanliga-brister/observationsschema-v-08.pdf 

 

 
 
 

  

 
40 Årtalet för källan är osäker. Genom e-post har en utredare Norberg (8 november 2019) på Skolinspektionen 
meddelat att observationsschemat bland andra bygger på Håkansson & Sundberg (2012) och Hattie (2014). Schemat 
kan därför inte vara publicerad före 2014.  
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Bilaga 3   Informationsbrev 
 
Information om en studie i hur vi lärare formar likvärdighet genom individanpassning i 
undervisningen 

Jag skriver en masteruppsats i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Den utbildning jag går har 
aktionsforskning som inriktning. Det innebär att jag forskar och utvecklar min/vår egen 
undervisningspraxis. Studien handlar om att få syn på hur vi lärare gör, i stort och i smått, för att möta 
våra elever utifrån deras förutsättningar. 

I detta brev informerar jag om den undersökning jag har för avsikt göra på Vuxenutbildningen och du 
tillfrågar härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med studien är att se olika sätt att individanpassa på lektioner och genom kursaktiviteten Ping 
Pong. För att undersöka detta skulle jag vilja vara med på 3 lektioner på Google Meet nu under våren 
och kunna se aktiviteten på Ping Pong och därefter ha efterföljande samtal. I de efterföljande samtalen 
på ca 20 minuter, kan vi resonera om individanpassning som sker även utanför lektionstiden. I slutet 
av våren kommer jag som avrundning av observationerna att fråga om ditt deltagande i en individuell 
intervju, max 40 minuter. Anledningen till att jag väljer att genomföra studien om just likvärdighet 
/individanpassning är att kunna samla och sprida vårt goda kunnande inom vårt lärarteam på 
grundläggande och gymnasial nivå och även att ge forskningen om hur undervisning bedrivs i 
Vuxenutbildningens kurser ett bidrag. 

För att i efterhand kunna analysera lektionsbesök, iakttagelser i Ping Pong-aktiviteten och samtalen, 
skriver jag en observationsdagbok på min dator i OneNote. Jag gör inga ljudinspelningar och tar inga 
fotografier. Den avslutande intervjun kommer jag att spela in på min iPad. Observationsdagboken och 
den inspelade intervjun kommer endast jag att ha tillgång till och dessa raderas när studien är färdig. 
När jag sedan presenterar materialet kommer jag att använda påhittade namn. Det finns möjlighet att ta 
del av den färdiga analysen under höstterminen 2021. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
att ange något skäl till det. Om du deltar i studien eller inte deltar, kommer inte att påverka vårt 
samarbete på något sätt. 

Undersökningen kommer att presenteras skriftligt och muntligt inom min kurs vid Göteborgs 
Universitet. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

Ort / Datum    Ort / Datum 

Studerande/Förstelärare:   Handledare: 

Pirjo Thorson    Marianne Strömberg 

e-post: pirjo.thorson@edu.boras.se  e-post: marianne.stromberg@gu.se 

mailto:pirjo.thorson@edu.boras.se
mailto:marianne.stromberg@gu.se


 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att delta i studien om 
individanpassning i undervisningen. 

 

Ort/Datum 

 

Namnunderskrift 

 

 

____________________________________________ 

Bästa hälsningar  

Pirjo Thorson 
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Bilaga 4   Intervjuguide: Fokusgruppsintervju 1 och 2 
 

1. Inledande fråga: Begreppet individanpassning – vad innebär det?  
Tänk dig att du är handledare för en nyexaminerad kollega i ditt ämne. Vilket är ditt viktigaste 
råd till kollegan när det handlar om individanpassning i klassrummet och i fjärrundervisning?   

Fördjupande frågor att använda… 

Kan ni förklara anledningen till att…  
     Hur ser ni på följder av det att… 
     Hur ser ni på den slutsatsen att… 

 
 

2. Möjligheter och utmaningar med individanpassning i och kring din egen undervisning – 
vilka är de och hur ser du på dem?  Resonera både fjärrundervisning och klassrum. 

Ev. följdfråga: 

Vilka önskedrömmar har ni som inte har kunnat gå i uppfyllelse när det gäller 
individanpassning? Vad är anledningen till att de drömmarna inte har uppfyllts? 

  

3.  Är det någon som skulle vilja lägga till något innan vi avslutar? 
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Bilaga 5   Intervjuguide: Enskilda intervjuer med flex-lärare 
 

1. Tema: flexibla kurser – hur fungerar de? 
 

2. Tema:  likvärdighet och individanpassning, vad har de för innebörd för dig? 
 

3. Tema:  individanpassning i flexibla kurser? 
 

4. Tema:  svårigheter med individanpassning i undervisningen? 
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