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Tillgänglighet

2

Individ Kontext
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Everybody is a genius. But if you

judge a fish by its ability to climb a

tree, it will live its whole life believing

that it is stupid.
Albert Einstein



FNs konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning

• Fysisk tillgänglighet

• Informativ tillgänglighet

• Kommunikativ tillgänglighet
Artikel 9 Tillgänglighet
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”… ”universellt utformade” som betyder sådan

utformning av produkter, miljöer, program och

tjänster att de ska kunna användas av alla i största

möjliga utsträckning utan behov av anpassning

eller specialutformning …”
Artikel 2 § 4.1.3 Definitioner
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Salamancadeklarationen

• varje barn har en grundläggande rätt till undervisning

och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla en

acceptabel utbildningsnivå,

• varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter

och inlärningsbehov,

• utbildningssystemen skall utformas och

utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den

breda mångfalden av dessa egenskaper och behov

tillvaratas,

• elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till

ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en

pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan

tillgodose dessa behov,
Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006, s. 11
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Tillgänglighet

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en 

ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot 

diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att 

människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med 

funktionsnedsättning utestängs från samhället. Det kan handla om att 

inte kunna delta på lektionerna i skolan, att inte komma in i en butik, 

eller att inte få tillgång till myndighetsinformation. 

Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en 

bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor 

utan hinder i form av bristande tillgänglighet 

(Diskrimineringslagen: http://do.se/sv/Fakta/Diskrimineringslagen/Bristande-tillganglighet--en-ny-form-av-diskriminering/)
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Skollagen

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som

finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för

att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

(SFS 2010:800, 3 kap, 3 §)
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Läroplan för grundskolan

En likvärdig utbildning

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund,

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper…

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska

fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

(Skolverket, 2011, s. 8) 
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Tillgänglighet  - skola

• Fysisk

• Pedagogisk

• Social
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Tillgänglighet Delaktighet

Tillgänglighet Delaktighet
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Universal Design
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• Mikrofonen

• Avfasade trottoarkanter

• Textning på tv:n

• Automatisk dörröppnare



Ronald L. Mace
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Universal Design for Learning



Grundare

• David Rose

• Neuropsykolog och pedagog

• Undervisat vid Harvard Graduate School of

Education i tre decennier

• Fokus på att utveckla ny teknik för lärande

• Grundare till CAST
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CAST

 Vad skulle hända om barriärerna för 

lärandet togs bort?

 Vad skulle hända om lärare skulle få 

utbildning i den senaste hjärnforskningen? 
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Varför UDL?

Forskning inom kognition och neuropsykologi

- Man har tittat på vad det är som omfattar 

lärandet. 

- Hur fungerar lärande egentligen på riktigt, 

- Hur skiljer lärandet sig åt mellan olika 

individer?
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verktyg

pedagog

metoder

material

resurser
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elev



Alla är vi lika unika 
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• Hur vi lär är lika unikt som våra 

fingeravtryck eller DNA.

• Mångfalden är normen, inte 

avvikelsen.
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Vanliga problem

• Planering utifrån en tänkt medelelev

Konsekvens:

• Undervisningen blir inte tillgänglig för alla 

elever
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Hur var det nu egentligen?

- Elev i behov av särskilt stöd?

- Lärmiljö i behov av särskilt stöd?

- Läroplan i behov av särskilt stöd?
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Målet

• Successful learners

• Expert learners
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Expert learners
Med förmåga att:

• Formulera planer för lärande

• Utarbetar effektiva strategier och taktik för att optimera lärande

• Organisera resurser och verktyg för att underlätta lärandet

• Överge ineffektiva planer och strategier

• Elever som är medvetna om sina egna styrkor och brister som lärande

Man är helt enkelt en strategisk och målinriktade elev

• Aktivera sin förkunskap för att kunna ta till sig ny kunskap.

• Hitta källor och redskap för att identifiera, strukturera, prioritera och komma ihåg ny 

information.

• Omvandla ny information till meningsfull och användbar kunskap.

Man är läraktig och kan använda och hantera olika källor.

• Vara engagerad och motiverad av själva lärandet

• Fokusera och vara målinriktad i sitt lärande

• Sätta utmanande mål för sitt lärande

• Till uthållighet för att nå uppsatta mål

• Hantera känslor och reaktioner som annars kan försvåra lärandet.

Man är motiverad och målmedveten.
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FLEXIBILITET

• att tillåta valmöjligheter

• tillåta olika vägar till lärande 

• presenterade på olika sätt
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Tre nätverk

1. Recognition network - igenkänning

- Lärandets ”vad”

2. Stragegic network – strategier och färdigheter

- Lärandets ”hur”

3. Affective network – känslor, motivation och prioritering

- Lärandets ”varför”
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Tre nätverk

Nätverk
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http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl


Samarbete
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Universal Design for Learning

• En läroplan som kan användas och 

förstås av alla

• Tar hänsyn till elevernas ”ryggsäckar”

• Ger optimala möjligheter till lärande
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Universal design for learning

• Hur plockar eleven upp information?

• Hur uttrycker och agerar eleven utifrån 

den informationen?

• Hur motiveras eleven av lärsituationen?
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Universal Design for Learning

• Flexibilitet - ”One size does not fit all”

• Lättare att göra rätt från början än att 

ändra efterhand

• Ökad tillgänglighet för alla
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Utgångspunkter

• Vad är mitt mål? 

• Vad vill jag att mina elever ska kunna och 

hur ska de motiveras?

• Vilka barriärer finns i lärmiljön som skulle 

kunna hindra eleverna för att uppnå mål?
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Ramverket
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Tre nätverk

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpointcheckpoint

checkpoint

checkpoint



Tre principer

• Princip 1. Provide Multiple Means of 

Representation

• Princip 2. Provide Multiple Means of Action and 

Expression

• Princip 3. Provide Multiple Means of Engagement
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Multiple Meanings of Representation

• Lärandets ”vad”.

• Med ”vad” menar man hur information uppfattas och förstås.

• Individer uppfattar och förstå information på många olika sätt.

• Det finns inget sätt som passar alla elever eller ens ett sätt 

som passar en och samma elev alltid.

• Det finns också skillnader i förståelse. Varje elev har en unik 

uppsättning av erfarenheter och 

bakgrundskunskap/förförståelse.

• Principen handlar om att presentera information så att 

undervisningen blir tillgänglig för alla elever 
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Multiple means of action and 

expression
• Lärandets ”hur”

• Lärande handlar om mer än att inhämta kunskap. Det ställer 

också krav på förmågor som att vara strategisk, kunna 

planera, organisera och kommunicera.

• Sättet individer tar sig an uppgifter och uttrycker sin förståelse 

kan variera markant från person till person. 

• Traditionellt ber vi elever visa vad de kan genom att skriva eller 

muntligt presentera sin kunskap. 

• Principen handlar om att ge elever olika sätt att uttrycka 

kunskap – fysiskt, eller genom att använda olika verktyg och 

stödjande teknik.

37



Multiple Means of Engagement

• Vårt känslomässiga nätverk är avgörande för hur vi lär

• Lärandets ”varför”

• Det som motiverar en elev motiverar inte en annan

• Ge eleverna valmöjligheter för att öka deras motivation

• Det finns inget sätt att undervisa som motiverar/engagerar 

alla elever

• Vikten av att erbjuda olika val för att skapa engagemang
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Ge information på flera olika sätt

Erbjud olika sätt att lösa och redovisa uppgifter

Erbjud alternativ som engagerar/motiverar och 

gör att eleverna behåller intresset
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Tre nätverk

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines

guidelines
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The Guidelines

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines


Hur kan riktlinjerna användas?

• Verktyg för att stödja utformningen av lektioner

• Verktyg för att tillgängliggöra metoder och 

material

• Som samtalsunderlag för att underlätta 

pedagogiska diskussioner
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checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpoint

checkpointcheckpoint

checkpoint

checkpoint



Checkpoints

Graphic organizer
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http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/udlguidelines_graphicorganizer


Tre komponenter

• Designa lärmiljö och planera lektioner med 

hjälp av ramverket

• Genomför lektionen

• Reflektera och utvärdera det genomförda
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Reflektioner?
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Tack!
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