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Lika för alla Anpassa/ 
”Retrofitting” 

Ta bort barriärer 

Vad är Universal Design for Learning (UDL) och 
vad är det inte? 
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UDL är inte ”en one size 
fits all” pedagogik- det är
en pedagogik som
erbjuder delaktighet för 
alla.

UDL är inte en anpassning
som görs i efterhand -
”designen” görs från
början/grunden.

UDL är inte
tillgänglighet för vissa
grupper - det innebär
tillgänglighet för alla. 
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Bakgrund
• 1984: CAST grundas: ”How can computer 

technology enhance learning for students with 
learning disabilities?” 

• 1998: CAST introducerar den första versionen
av sitt ramverk med olika principer . 

• 2008: ett nytt ramverk kallat 1.0 lanseras

• 2011: Ramverket 2.0 lanseras 

• 2018: en uppdatering görs av ramverket (2.2)

CAST= Center for applied techology
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Universal Design for Learning (UDL)

Ron Mace som är arkitekt och en av grundarna av UDL 
uttrycker det så här: 

“Consider the needs of the broadest
possible range of users from the 

beginning” 
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Tre grundläggande principer: 

• The ‘Why’ of Learning – Provide Multiple 
Means of Engagement

• The ‘What’ of Learning – Provide Multiple 
Means of Representation

• The ‘How’ of Learning – Provide Multiple 
Means of Action and Expression
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I amerikanska policydokument: 

• UDL in the Higher Education Opportunity Act of 
2008

• UDL in the National Education Technology Plan 
of 2010

• UDL in the ESSA of 2015 (Every Student 
Succeeds Act ) 

• UDL in the Ed Tech Developer's Guide 2015

• UDL in the National Education Technology Plan 
of 2016
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Checkpoints för lektioner
• Skapar lektionen förutsättningar för alla elever 

att känna sig motiverade och engagerade i sitt 
eget lärande? 

• Skapar lektionen förutsättningar för alla  elever 
att utveckla kunskaper och förmågor på olika 
sätt ? 

• Skapar lektionen förutsättningar för alla elever 
att arbeta, ta till sig information, uttrycka sig, 
visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt 
med stöd av varierande arbetsformer?   

(fritt översatt efter Meyer, Rose & Gordon, 2014). 

Checkpoints för lektioner

Mål med lektionen
• Är ditt mål klart och 

begripligt för alla elever?

• Finns det olika (flexibla) 
vägar till målet?

• Om inte, hur kan olika 
stödstrukturer byggas in 
i lektionen? 

• Hur får eleverna tillgång 
till målet? 

• Hur kan eleverna 
återkomma till målet 
under lektionen?

Bedömning 
• Hur ska det se ut när 

eleverna lyckas? 

• Har du erbjudit flera 
olika sätt för eleverna 
att ”lyckas”? 

• Ligger kriterierna för 
bedömningen i linje 
med målet ?

Barriärer?  
• Finns det hinder i 

sammanhanget 
(plats, gruppering, 
ljudnivå)? 

• I vilka format ges 
information 
(muntligt, skriftligt, 
osv. )? 
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Från ramverket: 
Flexibla läromedel erbjuder därmed fler 
alternativ för att tillgängliggöra lärandet för alla 
elever genom att elever ges möjlighet  att själva 
anpassa och justera utformningen av 
information utifrån individuella behov. 

Justeringar är därmed nödvändigt för vissa elever 
men bra för alla för ett ökat lärande. Ett digitalt 
läromedel innebär dock inte per automatik en 
ökad tillgänglighet för alla elever. Läraren 
måste därför, tillsammans med eleven, hitta det 
som passar bäst för just den eleven. 
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Tillgänglighet vid design, utveckling och 
användning av digitala verktyg för skolan. 
The approach of including accessibility features from the 
beginning of the development process, also known as 
universal design, is a concept well established in the field 
of architecture. Modern public buildings include features such 
as ramps, automatic doors, or braille on signs to make them 
accessible by everyone. In the same way, features such as 
text-to-speech, speech-to-text, enlarged font sizes, color 
contrast, dictionaries, and glossaries should be built into 
educational hardware and software to make learning 
accessible to everyone.

National EducationTechnology Plan Update (2017) 
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• Ordlista för förförståelse och symboler, 
särskilt på sätt som främjar samband med 
elevernas erfarenhet och förkunskaper.

• Ge grafiska symboler alternativa 
textbeskrivningar.

• Beskriv komplexa termer, uttryck eller 
ekvationer med enklare ord eller symboler.

• Bädda in stöd för att förklara ord och 
symboler i texten (t.ex. hyperlänkar eller 
fotnoter till definitioner, förklaringar, 
illustrationer).
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Några grundläggande utgångspunkter: 

• lämna ”samma” information med olika metoder 
(som uppfattas med syn, hörsel, känsel)

• lämna information i justerbara format (till 
exempel text och grafik som kan förstoras, ljud 
som kan förstärkas, textad återgivning av talat 
språk och muntliga beskrivningar av bilder och 
grafik)

• se till att viktiga ord och symboler förklaras och 
förstås

• visa innehåll från flera medier, inte bara text

(Mitchell, 2014, s. 241). 
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Tid för frågor/reflektioner: 

Resurser: 

https://udl-irn.org/

https://medium.com/udl-center

http://www.cast.org/

http://udlguidelines.cast.org/
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Kontaktuppgifter: 
http://www.hkr.se/daniel‐ostlund
http://danielostlund.blogspot.se
https://twitter.com/danneostlund
https://www.instagram.com/dr_ostlund/
daniel.ostlund@hkr.se
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