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Individanpassad vuxenutbildning
– med fokus på digitala verktyg

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om 
arbetssätt och metoder som är utformade för att möjlig-
göra individanpassning inom vuxenutbildning. Syftet är att 
sammanfatta forskningen på området och ge exempel på 
hur undervisning kan anpassas till vuxna elevers individ- 
uella behov och förutsättningar. Ett speciellt fokus för 
översikten är hur lärare kan använda digitala verktyg för att 
individanpassa undervisningen. Översikten är inriktad på 
utbildning som är, motsvarar eller liknar kommunal  
vuxenutbildning i Sverige.

Individanpassad undervisning
Med individanpassad undervisning inom vuxenutbildning 
menar vi lärares metoder och arbetssätt som möter vuxna 
elevers olikheter i form av förutsättningar för lärande och  
behov i undervisningen. Vi har identifierat tre övergripande 
strategier för individanpassad undervisning:

• gruppering
• differentierad undervisning 
• individuell handledning.

Gruppering innebär att elever delas in i grupper eller kurser ut-
ifrån deras förutsättningar och behov. Differentierad undervis-
ning innebär att lärare tar hänsyn till elevers olikheter inom  
ramen för en kurs eller undervisningsgrupp. Individuell hand-
ledning innebär att elever ges individuellt stöd av läraren. I de 
studier som ingår i översikten relaterar forskarna oftast till  
någon eller några av dessa strategier för individanpassad  
undervisning.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Alla studierna i översikten belyser individanpassad under-
visning, några även användandet av digitala verktyg. 

Undervisning som möter vuxna elevers olikheter

Elever som har liten erfarenhet av studier kan vara beroende 
av att ta efter mer erfarna elever. Att imitera andra elever kan 
möjliggöra för elever med liten erfarenhet av utbildning att 
lära sig studieteknik och det sammanhang som undervis-
ningsmiljön innebär. Lärare som vill individanpassa sin  
undervisning behöver överväga hur undervisningsmiljön 
möjliggör för elever att imitera andra elever för att på så sätt 
nå ett framgångsrikt lärande.

Vuxna elever kan ha en mångfald av erfarenheter som  
lärare kan knyta an till i undervisningen. Genom att visa kuns-
kap om och intresse för elevers tidigare erfarenheter kan  
läraren bedriva en undervisning som är anpassad för den  
enskilda eleven. Genom en sådan undervisning kan en typ av 
resonans uppnås mellan elevens erfarenheter och ämnesinne-
hållet i undervisningen. Eleven kan på så vis finna igenkänning 
i kunskapsinnehållet och engagemang för undervisningen.

En undervisningsmiljö är också en plats för att skapa en 
gemensam kultur och en social arena som stimulerar till  
lärande. Betydelsen av interaktion och dialog mellan elever 
samt mellan elever och lärare ska inte underskattas vid ska-
pandet av en miljö som gynnar elevers lärande. Det kan finnas 
elever som först behöver etablera relationer och interaktions-
mönster i en undervisningsmiljö för att ett lärande ska bli 
möjligt.

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är i första hand till för förskollärare 
och lärare. De riktar sig naturligtvis också till beslutsfattare som på olika sätt kan 
främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig 
grund. Översikterna har även en given plats i olika utbildningssammanhang, inte 
minst på lärarutbildningarna. www.skolfi.se | info@skolfi.se | Twitter @skolfi



Individanpassa med hjälp av digitala verktyg

Till digitala verktyg räknar vi teknisk utrustning, program-
vara och it-tjänster. Om digitala verktyg används för att  
genomföra exempelvis distansundervisning påverkas förut-
sättningarna för att individanpassa undervisningen på ett 
sätt som både innebär möjligheter och utmaningar. Ett exem-
pel på möjlighet är att lärare på ett enkelt sätt kan förmedla 
ett omfattande kursmaterial till eleverna. Till utmaningarna 
hör bland annat att lärare kan få sämre överblick över vad 
eleverna gör och hur de lär sig.

Vuxna elever har olika förutsättningar att tillgodogöra sig 
undervisning som sker med stöd av digitala verktyg. En lärare 
som är medveten om det kan vara uppmärksam på om en elev 
har behov av extra hjälp och stöd. Lärare kan erbjuda elever  
olika sätt att studera för att kunna hitta ett upplägg som passar 
dem. För vissa elever kan exempelvis distansutbildning vara det 
bästa alternativet, medan samma typ av distansutbildning bland 
annat kan innebära en förhöjd risk för avhopp för andra elever. 

Digitala verktyg kan fungera som ett komplement i och till 
klassrumsundervisningen. Digitala verktyg erbjuder lärare möj-
ligheter att bland annat tillhandahålla inspelade lektioner som 
elever vid behov kan ta del av vid upprepade tillfällen. Att påkalla 
lärarens uppmärksamhet i en klassrumssituation för att be om 
repetition kan upplevas som svårt av vissa elever. Med tillgång till 
inspelade lektioner kan elever med behov av repetition få ett  
extra stöd. En förutsättning är att eleverna har tillgång till och 
förmåga att använda digitala verktyg på avsett sätt. 

En god introduktion till digitala verktyg är viktigt. Samt- 
liga elever kan behöva stöd för att kunna använda digitala 
verktyg för lärande. Med tydlighet kring verktygen kan elev-
erna ta ansvar för sin användning av verktygen, göra det som 
förväntas och be om hjälp vid behov. 

Hur kan resultaten användas?
Översikten kan hjälpa lärare inom komvux att utforma och  
genomföra en individanpassad undervisning som vilar på 
vetenskaplig grund. Översikten kan dessutom utgöra ett stöd 
för lärare som vill använda digitala verktyg för att individanpas-
sa undervisningen.

Vad är syftet med översikten?
Översikten ska ge en förståelse för eller förklaringar till vad 
som kännetecknar individanpassad undervisning som  
möter vuxna elevers olikheter, samt beskriva eller förklara 
hur lärare kan använda digitala verktyg för att individ- 
anpassa undervisningen. 

Vad har översikten studerat?
Översikten utgår ifrån följande övergripande frågeställningar:

1. Vad kännetecknar individanpassad undervisning 
som möter vuxna elevers olikheter?

2. Hur kan lärare använda digitala verktyg för att indi-
vidanpassa undervisningen?

Vilka studier ingår?
Litteratursökningar i både svenska och internationella 
forskningsdatabaser resulterade i 16 845 studier. Efter rele-
vans- och kvalitetsgranskning, som gjordes av forskare inom 
området, återstod 15 studier. Dessa utgör underlaget till  
den systematiska översikten.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för-
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi 
genom att:
• sammanställa forskningsresultat
• fördela forskningsmedel för praktiknära forskning.

Projektgruppen
Institutets systematiska översikter genomförs i projektform. 
 I projektgruppen ingår både externa forskare med särskild 
ämneskompetens inom översiktens område och med- 
ar  be ta re vid institutet. Vetenskapliga granskare har bidra-
git med värdefulla synpunkter, och det har även en refe-
rensgrupp med lärare inom vuxenutbildningen.
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