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Titel 
Universal Design for Learning: en studie av lärares implementering och erfarenheter av 

UDL i klassrummet 

 

English title 
Universal Design for Learning: a Study of Teachers´ Implementation and Experiences 

of UDL in the Classroom 

 

 

 

Abstract 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare upplever att arbeta enligt modellen 

Universal Design for Learning och hur det blir synligt i deras klassrum. Vi vill utforska 

vilka förtjänster och fallgropar lärarna kan se med UDL som modell för en 

tillgängliggörande lärmiljö som gynnar elever med olika förutsättningar, däribland 

elever i läs- och skrivsvårigheter. I studien nämns också hur arbetet med UDL påverkar 

tankesättet för lärare och på vilket sätt deras arbete förändrats i och med UDL. 

Studien är en kvalitativ undersökning. Den utgår ifrån sex intervjuer med erfarna lärare 

som associeras och arbetar med metoden UDL för tillgängliggörande av lärmiljö i sitt 

arbete.  

Resultatet visar att alla de lärare som deltagit i undersökningen över lag anser att UDL 

är en fungerande väg till tillgänglig lärmiljö. Lärarna menar att ramverket i UDL 

uppmanar till engagemang, tydliga målbilder, strukturer, olika representationsformer 

och ett elevanpassat uttrycksätt och att detta gynnar elever med olika förutsättningar och 

bakgrund. Studien kan påvisa att lärarna upplever många förtjänster med modellen men 

också mer utmanande punkter som man behöver vara medveten om och arbeta kring. En 

av dessa utmanande punkter är formen för lästräning med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

Studiens resultat analyseras och diskuteras med basen i ett relationellt perspektiv samt 

med utgångspunkt i tidigare forskning om inkluderande lärmiljöer och UDL.  
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1 Inledning 
 

Denna uppsats vill belysa lärares arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer i klassrummet. 

Lärare möter en stor utmaning i heterogena elevgrupper där elever med olika bakgrund, 

erfarenheter, språk och kunskaper ska mötas i samma klassrum. Statliga styrdokument såsom 

skollag och läroplan talar sitt tydliga språk där alla elevers rätt till en likvärdig skola står att 

läsa om.  

 

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.  

(SFS 2010:800) 

 

Vidare står det i Lgr 11 att läsa om skolans särskilda ansvar för de elever som har svårigheter 

att uppnå målen och att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla (Skolverket 2018). I 

skollagen skrivs det fram att det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör och att specialpedagoger och speciallärare har en viktig uppgift i att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande (SFS 2010:800).  

Ett särskilt intresse i denna uppsats gäller elever i läs- och skrivsvårighet. Mellan tre och åtta 

procent av Sveriges befolkning uppskattas ha specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

(Larsson & Olsson 2012, Jacobson & Svensson 2006).  God och välstrukturerad undervisning 

är av stor vikt för alla elever för att få en bra start i livet och hitta vägar att tillskansa sig 

kunskap. Men eftersom läs- och skrivfärdighet fortfarande är grunden för den svenska skolans 

kunskapsinhämtning så försvårar läs- och skrivsvårigheter ändå oerhört mycket för den 

enskilda individen (Föhrer & Magnusson 2003). 

Elever i olika typer av svårigheter kan ha svårt att tillskansa sig kunskap på samma sätt som 

elever utan svårigheter. I ett och samma klassrum finns en variation av elever med olika 

behov och det kan vara en utmaning för lärare att skapa individuella extra anpassningar för 

flera elever (SPSM 2016). Illustrationen nedan är hämtad ur Specialpedagogiska 

skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, handledning - förskola, skola 

och fritidshem (2016). Den synliggör vinsten med att arbeta för en tillgänglig lärmiljö där 

olika behov är tillgodosedda. Detta är ett förebyggande och hälsofrämjande synsätt där 

mängden individuella insatser i klassrummet högst sannolikt minskar om lärmiljön förbättras  

och inkluderar olikheter i lärande redan i planeringsstadiet, inför lektioner.  

 

(https://www.spsm.se/stod/elevhalsa/arbeta-forebyggande-och-halsoframjande/) 

https://www.spsm.se/stod/elevhalsa/arbeta-forebyggande-och-halsoframjande/
https://www.spsm.se/stod/elevhalsa/arbeta-forebyggande-och-halsoframjande/
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För att belysa lärares arbete med tillgänglighet i klassrummet har fokus lagts på modellen 

Universal Design for Learning (UDL) som beskriver en differentiering av arbetsuppgifter ur 

en mängd olika perspektiv för att möta elevers olika behov (CAST 2019; Aadalen 2015; 

Östlund 2017). UDL fokuserar, likt bilden ovan illustrerar, på att skapa miljöer så att de är 

tillgängliga för alla istället för att anpassa i efterhand (Mitchell 2015).  Tre huvudsakliga 

riktlinjer som på engelska heter: Engagement, Representation och Action and Expression 

ligger som grund för tillgänglighetsarbetet och grundtanken är att dessa riktlinjer erbjuder god 

undervisning för alla barn men är särskilt viktig för elever i inlärningssvårigheter. UDL är 

baserat på empiriska resultat och bakom modellen står den USA-baserade organisationen 

CAST (2019). Riktlinjerna är ännu inte översatta till svenska men Specialpedagogiska 

skolmyndighetens rapport (2018) ser likheter med deras eget stödmaterial Värderingsverktyg 

för tillgänglig utbildning (SPSM 2016) och ett värde i att fortsätta utforska UDL som metod.  

Då styrande dokument och forskningsrapporter talar för inkludering och tillgänglig lärmiljö 

och att UDL är en metod för att uppnå detta, ser vi intresse av att intervjua lärare som arbetat 

med modellen. Vi vill veta i vilken utsträckning de upplever att UDL fyller denna funktion 

och vilka förtjänster och fallgropar de kan se med metoden för att ta lärdom därifrån. Genom 

en kvalitativ studie med djupintervjuer belyses hur sex lärare arbetar konkret med riktlinjerna 

samt hur de ser att arbetet tar sig ut. 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att belysa lärares erfarenheter av och åsikter om att arbeta enligt 

UDL.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka erfarenheter har lärarna av att arbeta med UDL och hur har det gestaltat sig i 

deras undervisning? 

2. Vilka förtjänster och fallgropar anser lärarna att de ser med metoden UDL i syfte att 

uppnå ökad tillgänglighet i klassrummet?  

3. Vilka förtjänster och fallgropar anser lärarna att de ser med metoden UDL för elever i 

läs- och skrivsvårigheter?  

 

3 Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer centrala begrepp som används i intervjuerna och i studien att 

definieras. Begreppen Tillgänglig lärmiljö, Inkludering, UDL och Skillnaden mellan UDL och 

“tillgänglig lärmiljö” preciseras. Studiens definition av Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

redogörs för samt en kort presentation av vilken typ av svårigheter som uppstår vid 

problematik kring detta, vilka orsaker det finns till det och vilka konsekvenser det kan få. 

Slutligen beskrivs en skillnad mellan begreppen Kompensatoriska hjälpmedel och Digital 

teknik eftersom det är en naturlig del av UDL i vår digitala tidsålder. I just denna uppsats är 

detta också lyft i ljuset främst i diskussioner kring elever i läs- och skrivsvårigheter och hur de 

kan få hjälp att kompensera för sina svårigheter, tillskansa sig och visa sin kunskap, men 
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också hur elever utan dessa svårigheter hanterar nya sätt att uttrycka kunskap digitalt och det 

inkluderande i att alla elever kan använda sig av tekniska hjälpmedel. 

 

3.1 Begreppsförklaring 

 
3.1.1 Tillgänglig lärmiljö 

 

SPSM definierar lärmiljö som pedagogisk, social och fysisk miljö som i samklang med 

varandra är förutsättningar för den lärande eleven. Att tillgängliggöra lärmiljön innebär att 

forma dessa tre komponenter så att undervisningen och den sociala gemenskapen utgår ifrån 

vilka elever som deltar, undanröja eventuella hinder och arbeta för en gott fungerande 

verksamhet. Fokus ligger på att inkluderande anpassa omgivningen runt eleven, alltså inte att 

förändra den enskilda eleven att passa verksamheten (SPSM 2017). Elevernas variation av 

sensoriska, intellektuella eller fysiska möjligheter ska pareras av läraren så långt som möjligt 

och undervisningen ska formas därefter (Mitchell 2015).  

Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att 

vara delaktiga och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en 

tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning.  

(SPSM 2017, s.1) 

Begreppet tillgänglig lärmiljö har funnits med som etablerat på Skolverkets hemsida sedan 

2016 och är en förlängning av begreppet inkluderande lärmiljö. Att göra eleverna delaktiga 

och inkluderade har dock varit centralt sedan Lgr 11: 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 

eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga 

att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av 

den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar. 

(Lgr 11, s.8) 

Även Myndigheten för delaktighet (MFD) konstaterar att det som är bra för människor med 

funktionsvariationer är bra för alla. Tillgänglighet handlar om att fysiskt kunna delta samt att 

kunna få tydlig information på ett sätt som är lätt att förstå (2017).  

 

3.1.2 Inkludering/Diskriminering 

 

Här kan understrykas att inkludering kan uppfattas på olika sätt. Inkludering kan förväntas 

innebära att eleven är del av samma grupp i samma fysiska miljö, det som är synligt för ögat. 

Detta skapar dock ett dilemma för skolan att hantera eftersom lärare både förväntas 

genomföra inkluderande undervisning och ge eleven utbyte av undervisningen. Elever i läs- 

och skrivsvårigheter kan då hamna i en svår situation. De har rätt till specialundervisning, så 

kallad positiv särbehandling just för att kunna delta i en lärandegemenskap. Det är en juridisk 

rättighet och en fördel att få arbeta extra för att sedan på ett bättre sätt kunna delta i lärmiljön 

(Hagtvet, Frost & Refsahl 2016). 
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I SPSM:s material Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (2016) står, på sida 8, 

följande:  

 

Den 1: a januari 2015 blev bristande tillgänglighet en ny form av 

diskriminering i diskrimineringslagen. De krav på utbildningsverksamhetens 

lokaler och undervisning som finns i skollag och arbetsmiljölag har 

förstärkts i och med den nya diskrimineringsformen. Lagen omfattar alla 

skolformer och enskilda fall kan prövas rättsligt. 

 

Kraven på skolan att förhålla sig inkluderande och arbeta för tillgänglighet visar sig genom 

både Skolverkets och SPSM:s publikationer (SPSM 2016; Skolverket 2018). Att som elev i 

behov av särskilt stöd inte känna sig delaktig kan upplevas diskriminerande. Okunnighet kring 

vilken typ av stöd lärare kan erbjuda och vilka former av undervisning som fungerar kan i 

värsta fall leda till åtal. Detta ökar pressen på rektor som ansvarig och på läraren som 

undervisade, men det kan också hävdas att ansvaret hos specialpedagoger och speciallärare 

ökar. De har djupare utbildning kring dessa elevers förmågor och förutsättningar och bör 

därför finnas tillhands för lärarna vid behov av hjälp och strukturering vid planering och 

utförande. 

 

DO (2019) slår fast att elever som deltar i skolans verksamhet inte får diskrimineras. Det står 

också att oavsett funktionsvariation, till exempel begåvningsmässiga begränsningar, ska 

åtgärder, för tillgänglighet, vidtas för att personen ska komma i en jämförbar situation med 

personer utan denna funktionsnedsättning. 

En skola för alla betyder inte samma för alla. Elever har olika fysiska och psykiska 

förutsättningar då de äntrar klassrummet, precis som vi vuxna har olika förmågor och styrkor 

då vi anställs för ett arbete. I skollagen (2018:1098) står följande: 

 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet 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 en 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller 

kravnivåer 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 eller de kravnivåer som gäller ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

 

 
3.1.3 UDL  

 

Grundar sig i begreppet Universal Design som skapades av en arkitekt vid namn Ronald 

Mace. Han utvecklade byggnader för att göra dem tillgängliga för alla oavsett fysiska eller 

kognitiva förutsättningar. Detta spred sig till att gälla hela miljöer, system, verktyg och 

apparater som ska fungera och vara lika tillgängliga för alla. Universal Design for Learning är 

en utveckling av denna tanke som fokuserar på lärande och pedagogik. Det är ett ramverk för 

tillgängliggjord undervisning som baseras på att variation bland elever i en grupp är norm. 

Eftersom mångfald är en utgångspunkt och ett mål i vårt samhälle så behöver lärmiljön 

tillgängliggöras för alla. UDL är ett förhållningssätt där pedagoger ger sina elever möjlighet 

till olika sätt att lära, olika sätt att visa sin kunskap och satsar stort på engagemang och 

meningsfullhet (Mitchell 2015). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Mace
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Mace
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UDL är knutet till neurologisk forskning som visar att hjärnan har tre viktiga bitar som 

behöver bekräftas i en lärande situation (se bilaga 2). För att ge några exempel så behöver 

eleven förstå varför hen ska göra sitt arbete, känna igen sig och se meningsfullheten i att lära 

sig. Det vill säga hitta motivation. De behöver dessutom veta vad de ska lära sig och hitta 

strategier för hur de tar in och utvecklar nya kunskaper på bästa sätt. Slutligen behöver 

elevernas sinne veta hur lärandet ska gå till och hur de kan visa sin nya kunskap så att 

eleverna kan luta sig mot det genom hela arbetet. Alla dessa delar behövs för att så 

småningom själv kunna reglera och få sig själv att fungera på bästa sätt (CAST 2019; Hall, 

Meyer & Rose 2012). 

 

Att vår förståelse fungerar på olika sätt, är bara så det är. Det är ingenting 

som blivit fel hos någon utan det är så det ska vara. Elever behöver lära sig 

hur deras förståelse fungerar, veta om sina styrkor och svagheter och hur de 

ska ta sig an sitt lärande på bästa tänkbara sätt.                             

      (Yellin 2014) 

 

Det finns ingen faktisk genomsnittlig elev som lärare kan utgå ifrån då hen planerar sin 

undervisning utan man bör bredda den så att den inkluderar så många som möjligt. Istället för 

att undervisa med vetskapen om att flera elever i klassen kommer att behöva uppföljning och 

hjälp efter en genomgång, så anpassas planeringen och undervisningen så att dessa elever 

inkluderas från början (Mitchell 2015; Hall, Meyer & Rose 2012). Anpassningar som behöver 

göras tillgängliggör undervisningen för alla elever, oavsett individuella förutsättningar, och är 

bra för alla (SPSM 2018).  

 

Det handlar inte om ny pedagogik. Det handlar om att istället för 

punktinsatser för ökad tillgänglighet utgå från ett systematiskt arbetssätt [...] 

Det handlar om att använda pedagogik på ett sätt som är nödvändig för vissa 

studenter, samtidigt som den gynnar alla.                                         

     (Pia Häggblom 2015, s 49) 

 

Det finns tre rubriker att arbeta kring i UDL och dessa är ännu inte översatta till svenska på ett 

allmänt vedertaget sätt. I denna uppsats behålls därför de engelska rubrikerna; Engagement, 

Representation och Action and Expression.  

 
3.1.3.1 Engagement 

UDL innebär att läraren ska vara engagerad i sina elever och i det som undervisas. Det 

handlar om att motivera och hjälpa dem att knyta an tidigare erfarenhet till den nya kunskapen 

på ett sätt som gör arbetet meningsfullt och engagerar. Om eleven inte är intresserad så är 

sannolikheten för lärande inte stor. Det handlar om att tillgängliggöra undervisningen genom 

att ge struktur och förkunskap som till exempel viktiga begrepp som gör nya fakta förståeligt, 

men det handlar också om att ta bort hinder och distraktioner som hindrar eleverna från att 

lyckas samt att erbjuda olika val som passar eleven bäst. UDL förespråkar engagemang i 

formen av tydliga målbilder, god feedback, möjligheten att lära av varandra samt att reflektera 

och lära sig om sitt eget arbete och sätt att lära (Novak 2016; Lapinski, Gravel & Rose 2012). 

Istället för att försöka förändra alla elever till likadana kunskapsinhämtare utmanar UDL att 

undervisa dem som de är och istället för att läraren ständigt styr och kontrollerar lärprocessen 

så får eleverna möjlighet att utveckla självständighet och sitt sätt att lära och uttrycka sig 

(Novak 2016).  
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3.1.3.2 Representation 

UDL pekar på att elever har olika sätt att ta till sig information och utveckla kunskap. Därför 

behöver lärare erbjuda olika perceptuella vägar. Redan på planeringsstadiet ligger fokus på att 

läraren skapar lektioner som öppnar undervisningen för alla, gärna multisensoriskt. Enligt 

UDL lär sig en del elever bäst om de har visuellt stöd av bilder eller film, andra av det 

auditiva. En tredje kan föredra att bearbeta kunskapen genom samtal medan ytterligare någon 

föredrar att läsa eller lyssna till text eller skapa med händerna (CAST 2019). 

 

Tydlig representation av kunskap innefattar också att gå igenom viktiga begrepp, symboler 

och språkliga utmaningar, enligt UDL (Mitchell 2015). Det kan handla om att visa på mönster 

och samband, modellera det eleverna förväntas göra samt bistå med mallar eller strukturer 

som gör arbetet nedbrutet i mindre bitar. Alla elever behöver inte detta, men det är inte heller 

någon nackdel. Eleverna kan själva välja hur mycket stöd de behöver och fler kan lyckas tack 

vare strukturen och detta helt utan differentiering (UDL-podden 2017). 

 
3.1.3.3 Action and Expression 

UDL lyfter fram fördelarna med att låta elever visa sina kunskaper på varierande sätt. Genom 

att ge eleverna möjlighet att välja vilken utformning de vill ha på en uppgift så skapas ett 

större engagemang, precis som hos oss vuxna. Detta kan göras genom att erbjuda olika 

digitala verktyg, spela in video, pod eller använda sig av power point eller dylikt, men det kan 

också göras genom muntliga redovisningar, drama eller mer eller mindre färgsprakande 

affischer (Novak 2016). Verbet skriv, vid tester, kan mycket väl bytas ut mot redogör för och 

på så sätt har du inkluderat de elever som kämpar med sitt skrivande. Eleven kan analysera, 

resonera, och visa kunskap på många olika sätt, inte alls bara genom att formulera det i ett 

skriftligt prov. Beroende på vad läraen vill att de visar i provet så bör också frågorna 

formuleras för att matcha syftet (UDL-podden 2017).  

 

UDL förespråkar att läraren planerar sin undervisning noga, från start till redovisning, med de 

elever man undervisar och deras förutsättningar i tanken. Läraren visar eleverna på ett tydligt 

mål och talar om vilken typ av samarbete som är ok och vilka valmöjligheter som finns bland 

redovisningsformer vid just denna uppgift. Genom att bryta ner en uppgift i de delar som 

måste finnas med för att eleverna ska nå ett gott resultat, och modellera för eleven tills eleven 

kan utföra uppgiften själv, så kallad scaffolding (Novak 2016; Lapinski, Gravel & Rose 2012) 

så hjälper läraren eleven genom processen. Detta fungerar som ett stöd för de elever som 

behöver det, under arbetets gång. Vid de uppgifter då förmågan att formulera sig i skrift ska 

visas är det bra att hjälpa eleverna utveckla sin förmåga att skapa texter. Läraren stöttar dem 

då genom scaffolding så att de kan nå de kunskapskrav som kräver detta (Novak 2016). 

 

 
3.1.4 Vad utmärker UDL i arbetet mot tillgänglig lärmiljö? 

 

Det är Engagement som, framför allt, skiljer UDL från andra arbetssätt för att utveckla 

tillgänglig lärmiljö. Engagement handlar om vikten av att läraren visar engagemang, får med 

sig eleverna och motiverar dem till lärande. Då UDL utvecklades låg Engagement efter 

Representation och Action expression i den presenterade ordningen, men den är nu uppflyttat 

till första plats på grund av sin stora betydelse (CAST 2019).  

 

Alla klassrum och lärsituationer i grupp innebär att läraren ska handskas med en heterogen 

grupp. Elever lär på olika sätt, kommunicerar på olika sätt och motiveras på olika sätt. I 

skollagen tydliggörs att lärare, oavsett vilken typ av grupp de har, ska tillse att alla elever 
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utvecklas mot nya kunskaper oavsett startpunkt (Skolverket 2018). Enligt CAST (2019) 

fokuserar UDL på att inkludera alla elever och skapa ett klassrum där det finns många olika 

sätt att visa sina förvärvade kunskaper och många olika vägar att förskansa sig kunskap. En 

bred väg till kunskap som inkluderar alla. Skolverket (2018) skriver om hur UDL inte 

särskiljer specialundervisning från undervisning utan att läraren erbjuder alla elever inflytande 

över sitt eget lärande med stöd av de grundläggande principerna inom den undervisning som 

sker.  

 

Svenska skolsystemets diskurs är att elever som inte lär som den generella gruppen har rätt till 

så kallade extra anpassningar, samt att detta dokumenteras på skol-, grupp- och individnivå. 

Detta kan tolkas gå stick i stäv med att se variation i sitt sätt att lära, som en norm. Detta kan, 

i sin tur, leda till exkludering och stigmatisering av elever. Eftersom Skolverket använder det 

här språket så smittar det av sig på pedagoger. Det uttrycks till exempel att speciallärare kan 

behövas till speciella elever, och så går professionens tankesätt i samma linje. Istället bör 

läraren utgå från olikheter och planera sin undervisning enligt de elever som finns i gruppen 

och då läggs de extra anpassningarna in i planeringsarbetet vilket ökar inkluderingen och 

minskar stigmatiseringen, anser Aadalen (2019).  

 

UDL är i praktiken en praktisering av begreppet tillgänglig lärmiljö. Det innefattar en 

punktlista med sätt att bemöta elever inom Engagement, Action and Expression och 

Representation och ska ge ett tankesätt till läraren som utgår ifrån att se elevens möjligheter. 

Begreppet tillgänglig lärmiljö kan förklara både varför och därför, medan UDL också är ett 

vad och framför allt hur (Andersson & Plantin Ewe 2019).  

 

Skolan ska skapa förutsättningar för alla elever att känna sig motiverade och 

engagerade i sitt eget lärande. Skolan ska skapa förutsättningar för att elever 

utvecklar kunskaper och förmågor på olika sätt. Skolan ska skapa 

förutsättningar för alla elever att arbeta, ta till sig information, uttrycka sig 

och visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt med stöd av varierande 

arbetsformer. Variation är normen.  

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

 

3.1.5 Läs- och skrivsvårigheter 

Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt, förståelse och motivation är de olika sidor av 

läsning som behöver utvecklas för att barnet ska bli en god läsare. Dessa sidor är i samspel 

och hjälper varandra att stärkas ytterligare. Alla läsningens sidor bildar en helhet (Lundberg & 

Herrlin 2014).  

För de elever där ett eller flera av ovanstående förmågor saknas uppstår svårigheter med 

läsningen. Det finns flera anledningar till att detta kan ske, såsom bristande undervisning, 

koncentrationssvårigheter, en uppväxtmiljö utan litterata inslag eller ärftliga neurologiska 

orsaker. Många elever med läs- och skrivsvårigheter kan med god undervisning träna bort 

sina svårigheter och bli goda läsare. Det är dock viktigt att urskilja de som har specifika 

svårigheter, dyslexi. De behöver ofta hitta kompenserande vägar och hjälpmedel eftersom 

avkodningen av språket är svår och kräver stor ansträngning (Svensson 2018). 

Dyslexi definierar vi likt The International Dyslexia Association (2002):  
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Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 

ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa 

svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 

komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor 

och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan 

innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket 

kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.  

Att befinna sig i läs- och skrivsvårigheter i skolan kan innebära att eleven ständigt känner att 

hen misslyckas vilket kan vara förödande för självkänslan (Druid & Glentow 2006). Ofta är 

avkodningsprocessen både resurskrävande och tidskrävande vilket ger utslag i bland annat 

dåligt läsflyt eller bristande läsförståelse (Høien & Lundberg 2013). Det blir viktigt att arbeta 

med dessa elever på två fronter – dels att bygga upp självkänslan genom att skapa möjligheter 

för dem att lyckas i skolan samt att hjälpa dem att komma tillrätta med och/eller kompensera 

för deras läs- och skrivproblem (Druid Glentow 2006). I det pedagogiska arbetet med en elev 

med specifik läs- och skrivsvårighet har några generella principer visat sig vara till nytta. Det 

är bland annat att säkerställa en god lärmiljö, multisensorisk stimulering samt direkt 

undervisning med fonologiskt arbete, metakognition och överinlärning så att läsningen blir 

automatiserad (Høien & Lundberg 2013). En ytterligare faktor som beskrivs som viktig är att 

kartlägga elevens problematik för att verkligen veta hur läraren bäst hjälper eleven (Johnsen 

2010).  

 

3.1.6 Kompenserande hjälpmedel 

 

Med kompenserande hjälpmedel avses den typ av hjälpmedel eleven kan behöva för att 

kringgå sina läs- och skrivsvårigheter för att på så sätt kunna visa sina kunskaper och utnyttja 

sin intellektuella förmåga (Föhrer & Magnusson 2003; Jacobson, Björn & Svensson 2009). 

Det handlar om att klara av skolan, utbilda sig inom ett yrke och hitta självständighet både i 

yrkeslivet och i samhället, sina svårigheter till trots.  

Kompenserande hjälpmedel kan också komma andra elever, än elever i just läs- och 

skrivsvårigheter, till godo för att t.ex. främja koncentration. Många av dessa hjälpmedel 

används idag som rena hjälpmedel för att effektivisera vardagen för människor utan specifika 

inlärningssvårigheter och vår digitala kultur inbjuder till ett allt större nyttjande av digitala 

hjälpmedel oavsett om de är direkt kompenserande eller inte (Jacobson, Björn, & Svensson 

2009).  

Exempel på kompensatoriska hjälpmedel är ordbehandlare, stavningskontroll, 

ordpredikation, diktering och talsyntes som hjälper dig att skriva och kontrollera att din text 

blivit rätt. Inom läshjälpmedel finns talböcker, läromedel och böcker som är inlästa och kan 

lyssnas på. I vissa program följer en markering ordet som läses upp, vilket främjar 

läsutveckling. Det finns olika typer av scanners kopplade till program som kan överföra 

bilder av text till digital text, så att eleven sedan kan använda talsyntes på den scannade 

texten. Allt detta under ständig utveckling att tjäna oss allt bättre och mer precist. (Föhrer & 

Magnusson 2003; Larsson & Ohlsson 2012) 
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3.1.7 Digital teknik 

 

Denna uppsats gör en skillnad på kompensatoriska hjälpmedel och digital teknik, även om 

många av de kompensatoriska hjälpmedlen är digitala. Med digital teknik menas här till 

exempel att läraren använder sig av digital teknik för att visa lektionsplaneringen i helklass, 

en temaknuten power point eller genomföra exit-notes, kahoots etcetera. Det kan också vara i 

form av bildstöd och filmer som visas digitalt på gemensam skärm eller individuella skärmar i 

klassrummet. Eleverna kan ha tillgång till digital teknik genom till exempel ett digitalt 

läromedel via dator eller Ipad, ljudböcker, ordbehandlare, digitala lärplattformar och att kunna 

söka information online med mera.  

 

 

4 Teoretisk förankring 
 

4.1 Relationellt perspektiv 

 

I arbetet med att utveckla och teoretisera det specialpedagogiska fältet försöker forskare 

identifiera olika perspektiv och ibland identifiera nya (Ahlberg 2016). Persson (2013) menar 

att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig så till vida att den kan betraktas ur ett medicinskt, 

psykologiskt, socialt perspektiv samt att det finns en tät koppling till sociala 

samhällsprocesser. Detta innebär att specialpedagogiken har och troligen kommer att fortsätta 

ha svårigheter att definiera en användbar teoretisk bas. Olika teorier påverkar enligt Ahlberg 

(2009) hur vi ser på verkligheten och det får konsekvenser för hur undervisningen kan ta 

form. Det perspektiv vi väljer att luta oss mot i forskning påverkar vad vi ser och inte ser 

(Ahlberg 2016). Nilholm (2007, s. 56) beskriver att “perspektiven är att betrakta som redskap 

när man diskuterar området”.  

 

Denna studie undersöker hur lärare arbetar för att skapa en skola för alla på ett inkluderande 

sätt och således tar uppsatsen avstamp i ett relationellt perspektiv. Ett sådant perspektiv 

bygger på att specialpedagogisk verksamhet handlar om vad som sker i samspel mellan olika 

aktörer (Persson 2013). Svårigheter i undervisningssituationer är kontextuella och förklaringar 

söks i den för eleven omgivande miljön (Ahlberg 2016). Till skillnad från ett individuellt 

perspektiv där en elevs svårigheter förklaras ligga hos eleven själv så utgår det relationella 

perspektivet från hur elev och skola interagerar och vad som sker i detta möte. Komplicerade 

händelser kan inte förklaras med enkla orsaker utan kan ha sin förklaring i relationer på olika 

nivåer och i olika sammanhang. (Ahlberg 2016).  

 

Nilholm (2007) beskriver den kritik mot ett individuellt perspektiv som framfördes där 

skolmisslyckanden inte ska sökas i en patologi hos eleven utan snarare utanför eleven. Här 

menar Nilholm att skolans uppgift är att vara en bra miljö för den naturliga variation och 

mångfald av elever som finns i skolan. Läraren kan inte söka problemen hos eleven utan 

elever är av naturen olika och detta är en resurs för skolan att ta vara på. Det relationella 

synsättet innebär att variation är normen och detta behöver skolan förhålla sig till. Skolan ska 

förändras inte eleven. Dock skriver Nilholm (2007) vidare att en kompromiss mellan olika 

perspektiv ofta gäller men att det då finns en risk att förändring inte sker. Beroende på vilken 

slagsida kompromissen får påverkar det utfallet stort. Han menar då att om slagsidan lutar för 

mycket åt den första så finns risken att vi inte kommer loss från att elever är bärare av stora 

brister och att skolan inte lär sig att anpassa efter elevers olikheter. Nilholm menar dock 

vidare att ett behov av ett tredje perspektiv som han kallar dilemmaperspektivet finns, 
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eftersom frågorna ofta är komplexa och svårlösta med motstridiga krav och förväntningar och 

att det finns en risk med att alltför ensidigt betona en sida av ett problem.  

 

Ytterligare sätt att belysa ett relationellt perspektiv bidrar Persson (2013) med i sin 

beskrivning av relationellt- kontra kategoriskt perspektivval i specialpedagogiska 

verksamheter.  I ett relationellt perspektiv av specialpedagogisk verksamhet betonas vikten av 

att specialpedagogen/ specialläraren, istället för att arbeta endast åtgärdande tillsammans med 

eleven, stöttar läraren att anpassa undervisningen efter elevers skilda förmågor samt i hur 

tillgängliggörande av undervisningen kan ske. Det är ett mer långsiktigt förhållningssätt och 

åtgärder ligger inte enbart hos eleven utan fokuserar på relationen mellan elev, lärare och 

lärandemiljö.  Persson menar dock att de två perspektiven får ses som “ideal” och att en 

kombination av de båda oftast föreligger men att det i strävan efter en skola för alla finns stöd 

i att elevers svårigheter främst bör ses i ett relationellt perspektiv. Ahlberg (2013) 

problematiserar dock dessa idealtyper med att de saknar motsvarighet i klassrummet, är 

polariserande och inte går att hitta som renodlad form i vardagen i skolan idag. Ahlberg 

menar vidare att de snarare kan bidra till att få syn på och reflektera över förhållningssätt 

inom specialpedagogiken och pekar på att perspektiven inte behöver utesluta varandra utan 

snarare flätas samman.  

 

 

5 Tidigare forskning 
 

Det finns mycket forskning gällande tillgänglig och inkluderande undervisning generellt. I 

Skolverkets Forskning för klassrummet (2013 s. 59) står att läsa:  

 

Bra undervisningssätt är i grunden desamma för alla elever, men kräver 

nytänkande och höga förväntningar för alla elever inom individuella ramar. 

Flexibla och interaktiva tillvägagångssätt behövs som stöd för lärande och 

delaktighet av eleverna, med möjlighet att uppfatta, förstå, engagera sig i 

och bearbeta information och uttrycka sig på olika sätt. 

 

Östlund släppte 2017 en forskningsöversikt som synliggör hur olika skolor arbetat med 

inkluderande undervisning och att möta elevers olikheter. Östlund beskriver bland annat 

projektet i Essunga kommun där en grundskola med politiska beslut vände från att ha jobbat 

med särskilda grupper för elever i svårighet till att jobba inkluderande med den 

specialpedagogiska kompetensen i klassrummen. Med detta arbetssätt och ett synsätt som 

innebar att elevers olikhet sågs som en tillgång vändes på några år en nedåtgående trend och 

samtliga elever uppnådde gymnasiebehörighet. I forskningsöversikten lyfts också ett treårigt 

FoU-program kallat “Inkluderande lärmiljöer” där 12 kommuner följdes under deras väg mot 

inkluderande lärmiljöer. Resultaten sammanfattas med att en förändring i synen på 

skolsvårighet skett mot ett relationellt perspektiv, att inkludering inte längre endast var en 

ideologi utan praktisk verklighet samt att goda lärmiljöer för elever med olika förutsättningar 

planerades in från start.  

 

Att luta sig mot enstaka studier gällande lyckade arbeten med inkludering blir ju naturligtvis 

en grov förenkling av huruvida inkludering ger goda effekter eller inte. Nilholm (2006) menar 

att det kan vara riskabelt att dra för säkra slutsatser från studier som avsett att mäta effekterna 

av inkludering då många variabler spelar in. Dock menar han vidare att det heller inte gått att 

påvisa negativa effekter och då är inkludering ändå eftersträvansvärt i en skola för alla. 
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Ytterligare en forskare som talar om inkluderingens goda effekter under rätt förutsättningar är 

Thomas Hehir. Han presenterade tillsammans med Silvana och Christopher Pascucci 2016 A 

summary of the Evidence on Inclusive Education. Där ger de en översikt över 

observationsstudier Hehir själv har utfört samt sammanställer data från olika longitudinella 

studier där man jämför resultat från elever som undervisats i inkluderande miljö med de som 

erfarit en exkluderande undervisning. 280 studier från 25 olika länder visar överväldigande 

majoritet som stöder inkluderande lärmiljö både för elever i eller utan svårighet och ger 

gynnsamma resultat. Hehir & Pascucci, S. & C. menar att bevisen i denna rapport skickar ett 

klart budskap att inkludering borde vara norm för elever med funktionshinder.  

 

This means providing students with multiple ways to engage with classroom 

material, multiple representations of curricular concepts, and multiple means 

for students to express what they have learned. This type of thoughtful, 

universally designed approach to learning benefits disabled and non-

disabled students requires teachers and school administrators to develop a 

better understanding of the individual strengths and needs of every student, 

not just those students with disabilities. 

                              (Hehir & Pascucci, S & C 2016, s. 26) 

 

Inför denna studie har det varit svårare att hitta tidigare studier som utvärderar just Universal 

Design for Learning i svensk kontext, som en modell att uppnå ökad inkludering. SPSM 

släppte 2018 en rapport om UDL då förfrågningar om arbetssättet från skolor ökade markant. 

Man såg ett behov av att lära mer om UDL och om och i så fall hur SPSM skulle arbeta vidare 

med modellen.  Det konstateras i rapporten att det behövs mer dokumentation av beprövad 

erfarenhet och forskning i den svenska kontexten och vår studie är tänkt att bidra i den 

riktningen. Som avslutning beskrivs i rapporten att synsätten mellan UDL och SPSM:s 

stödmaterial harmonierar väl och att det därför finns ett behov av att fortbilda personal inom 

SPSM i UDL samt att fortsätta utforska UDL i förhållande till Värderingsverktyg för 

tillgänglig utbildning (2016). SPSM konstaterar vidare att UDL skulle kunna vara en viktig 

kunskapsbank i SPSM:s framtagande av nya stödmaterial eller att de skulle kunna 

komplettera varandra (SPSM 2018).  

 

Mitchell (2015) ägnar ett kapitel åt UDL i sin bok Inkludering i skolan - 

undervisningsstrategier som fungerar. Han menar att UDL är en kombination av flera olika 

undervisningsstrategier vilket gör den svår att utvärdera. Han menar att UDL har ett högt 

bevisstöd för många av dess komponenter såsom Vygotskijs proximala utvecklingszon, 

scaffolding och forskningsresultat som visar att elever svarar olika på olika typer av 

undervisning med mera. Detta gör, menar Mitchell, att UDL har ett betydande värde men att 

det måste utvärderas i sin helhet.  

 

Mathew James Capp genomförde en större metaanalys av studier om UDL som släpptes 2017. 

Metaanalysen täcker studier mellan 2013 till 2016 och avser belysa effektiviteten av UDL 

som modell (Capp 2017). 19 studier identifierades och 18 av dessa kunde påvisa att 

implementering av UDL i klassrummet förbättrar alla elevers lärande men lyfter samtidigt att 

det saknas empiriska data på pre- och posttest. Den nittonde studien hittade att UDL 

påverkade elever i svårighet på ett mycket positivt sätt medan elever utan svårigheter 

påverkades negativt och därmed kan inte CAST:s (2019) hypoteser om att UDL gynnar alla 

elever stärkas i just denna studie. Capps studie visar dock i sin helhet att det finns starka 

indikationer på att UDL är en modell som gynnar lärande för alla.  
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I en artikel i International Journal of Inclusive Education (2015) beskriver Katz sin delstudie 

där 58 lärare på 10 olika skolor tillfrågades om sina upplevelser av att arbeta med UDL. De 

fick beskriva dels hur de såg på elevers påverkan av implementeringen av UDL samt hur de 

själva bedömde sin arbetssituation i detta arbete. Lärarna uppgav positiva resultat hos sina 

elever bland annat genom att de såg en minskning i utmanande beteendemönster samt ett 

större engagemang hos eleverna. Lärarna uppgav för egen del att de upplevde sig känna en 

större tilltro till sin egen förmåga att möta olikheter i klassrummet samt att arbetsbelastningen 

minskade med införandet av UDL. Dock såg lärarna en del hinder såsom behovet av 

utbildning i området, tid till samarbete samt tillgång till differentierat material. 

 

Andersson och Bodén (2018) utförde inom ramen för specialpedagogprogrammet en studie 

om lärares upplevelser av tillgängliga lärmiljöer. Under detta arbete beskriver de att de kom i 

kontakt med modellen UDL och att det skulle vara intressant att fördjupa sig i den för att se 

hur den skulle kunna bidra till att tillgängliggöra lärmiljön. Det är här denna studie kommer 

in. Ännu så länge har vi inte stött på en svensk studie över lärares arbete med just UDL. 

Kanske kan denna studie bidra med en pusselbit i att belysa UDL som modell i svensk 

kontext? 

 

 

6 Metod och urval 
 

För att få en ingående beskrivning av lärarnas arbete med UDL valdes kvalitativa, 

strukturerade, intervjuer. Denna intervjumetod kan tillföra att forskaren får en nyanserad och 

fördjupad bild av informanternas upplevelser (Bryman 2016). Lärarna skulle alltså få berätta 

utförligt om hur de använder UDL i praktiken och vilka möjligheter och hinder de stött på så 

att en fördjupad bild av deras erfarenheter kunde förmedlas. 

Intervjuer är ett sätt att samla kunskap om sociala förhållanden, men 

givetvis kan även frågor om enskilda människors känslor och upplevelser 

vara av intresse. 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 34) 

För att hitta lärare som arbetar med UDL skickades initialt förfrågningar ut till olika skolor 

som vi hoppades skulle kunna visa vägen till rätt personer. Även sociala medier; 

specialpedagogiska grupper på Facebook, poddar inom ämnet och artiklar som hänvisade till 

lärare eller skolor som arbetar med UDL, blev en väg att gå. Fokus låg inte på en enskild 

skolform utan undersökningen belyser endast arbetssättet som sådant.  

Tanken om att de som arbetat med UDL förmodligen blivit inspirerade och positiva till det, i 

något skede, finns med under arbetet. Dock skulle det kunna vara så att de, efter att ha provat, 

inte nödvändigtvis skulle behöva vara nöjda och övertygade om dess positiva inverkan på 

eleverna. Någon helt opartisk källa tycks vara omöjligt att hitta eftersom frågorna behöver 

ställas till dem som har erfarenhet av UDL.  

 

6.1 Tillvägagångssätt 

 

För att gå på djupet kring hur det fungerar i klassrummen och se praktiska lösningar på 

tillgängliga lärmiljöer valdes sex personer med erfarenhet av UDL ut för en intervju. Dessa 



  
 

14 

sex intervjuer ger oss ett underlag att analysera likheter och skillnader för att sedan kunna dra 

slutsatser.  Utförandet av intervjuerna delades jämbördigt mellan oss. I så stor utsträckning 

som möjligt var ambitionen en fysisk träff med intervjupersonerna för att få en god 

kommunikation, men vid de fall det inte gick att ordna användes Skype för att åtminstone ha 

ljud och bild som länkade samman. För att kunna förhålla oss på ett naturligt sätt i samtalet 

under intervjun satsade vi på att lära oss våra frågeställningar, enligt Brymans (2016) 

rekommendation, även om anteckningar fanns med som stöd. På så sätt behövde inte 

informantens tålamod sättas på spel genom att frågor som hen redan svarat på i ett tidigare 

resonemang upprepades. 

 

Frågorna skickades ut till informanten inför intervjun med förhoppningen att intervjun skulle 

bli tidseffektiv och att svaren var genomtänkta. Detta skulle möjligen kunna leda till att svaren 

blev något tillrättalagda, men vi föredrog att informanten var väl förberedd och trygg med det 

som skulle diskuteras och därför togs den risken.  Det var vår önskan att svaren, även om de 

var tillrättalagda, var ärliga, rättvisande och genomtänkta.  

 

Analysen gjordes gemensamt och med fokus på att hitta gemensamma erfarenheter bland 

lärarnas intervjusvar. Intervjuerna sammanställdes och diskuterades och ett antal 

gemensamma beröringspunkter identifierades som ligger i fokus vid analysen. Informanterna 

kommer inte att namnges för att bibehålla deras anonymitet.  

 

 

6.2 Forskningsetiska principer 

 

Med utgångspunkt att handla etiskt rätt mot informanterna så inleddes mailen, enligt 

Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer, med förfrågan om intervju, med information om 

vilka vi är, var vi studerar och syftet med vår studie. Det inkluderades också att de, genom att 

läsa denna information och eventuellt delta i intervjun, ger oss sitt samtycke att använda 

informationen vi fått enligt detta syfte, dock ej deras namn och identitet. Vi redogjorde också 

för att informationen kan komma att lagras så att andra forskare kan använda sig av den. 

Informanterna har på detta sätt frivilligt tagit ställning till huruvida de velat delta och på så 

sätt ser vi att informationskravet verkställts samt att samtyckeskravet uppfyllts, allt enligt 

Bryman (2016) och Vetenskapsrådet (2017).  

 

7 Resultat och analys 
 

Informanterna är sex pedagoger med lärarerfarenhet mellan 10 och 26 år. Frågan om 

bakgrund inkluderades för att se om gemensamma egenskaper bland våra svaranden kunde 

hittas. Samtliga lärare som intervjuats har arbetat som lärare i många år. Möjligen bäddar 

detta för en öppenhet kring att förbättra sin verksamhet, samt att tid frigörs när läraren är mer 

rutinerad. Två av lärarna har inte hört talas om UDL förrän i samband med vår intervju men 

har trots detta associerats med UDL, i sociala medier eller tidningsartiklar och av kollegor. 

Dessa två känner igen sig i UDL då de, inför intervjun tagit del av ramverket men de har 

dittills snarare använt sig av begreppet tillgänglighet. Trots detta inkluderas de i studien 

eftersom de av media och kollegor pekats på som nyckelpersoner, att de själva känner igen sig 

i UDL:s ramverk, samt att de arbetar för att sprida detta sätt att arbeta till sin omgivning. I 

denna resultatdel presenteras som tidigare nämnts de gemensamma beröringspunkter vi 

kunnat urskilja i analysen av intervjuerna. Att presentera varje enskild lärares svar skulle i 
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Det som är bra för 

enskilda elever är bra 

för alla. Alla “extra 

anpassningarna” ligger 

inom ledning och 

stimulans. - Intervjuperson 2 

UDL och annat 

tillgänglighetsarbete går i och ur 

varandra. Det är svårt att tala om 

det ena utan att nämna det andra. 

Men för mig innebär UDL att jag 

får ett ramverk i ryggen att stötta 

mig på. UDL innebär ett 

gemensamt språk för lärarna. I 

och med UDL har vi forskningen 

med oss. - Intervjuperson 1 

 

denna uppsats vara för omfattande således kombineras istället resultaten och analys av resultat 

i form av identifierade trender. Centrala tankegångar för dessa trender presenteras i form av 

pratbubblor. De är citat från lärarna och valet av pratbubblor är i syfte att göra denna uppsats 

mer tillgänglig och läsvänlig. 

 

 
Lärarna i studien har ett tydligt relationellt 

förhållningssätt till sina elever i skolan. Samtliga 

intervjuer genomsyras av ett normperspektiv där lärarna 

anser att skolan måste förhålla sig till den naturliga 

variation av elever som finns och att lärare behöver ha 

den variationen i åtanke när lektioner planeras. UDL 

upplevdes ha satt ord på något som lärarna upplevde att 

de redan tänkte och gjorde. Den utbildning lärarna fått 

kring UDL har gett dem ett ramverk att hålla sig till 

kopplat till neurologisk forskning om hur hjärnan 

fungerar. Deras medvetenhet om lärande förändrades 

och UDL bidrog till att förfina och utveckla deras 

undervisning. 

 

 

7.1 UDL som modell i klassrummet 

 

Intervjuerna visar enhälligt på att lärarna anser att UDL är en framgångsrik modell i 

klassrummet. De beskriver att eleverna gynnas av detta sätt att arbeta. Samtliga informanter 

lyfter att de sett att en undervisning som är direkt nödvändig för några elever också är bra för 

alla. Det kan till exempel handla om att en god lektionsstruktur 

med tydliga mål är särskilt gynnsamt för elever med 

koncentrationssvårigheter men att alla elever gagnas av denna 

struktur. Ytterligare en förtjänst som informanterna tar upp är 

att ett UDL-klassrum präglas av en respekt för olikheter. 

Lärarna berättar att de upplever att eleverna är väl införstådda 

med att de lär på olika sätt och att olikheter är naturliga. Alla 

tillfrågade rekommenderar arbetssättet. 

 

Tre av lärarna lyfter som en fördel att de jobbar med ledning och stimulans direkt i 

klassrummet. Det förhindrar att elever hamnar i svårigheter med skolarbetet menar de. 

Därmed minskar också antalet elevärenden till stödenheten på skolan. Ett par uttrycker det till 

och med som att det för dem är en drivkraft att jobba med UDL så att kontakten med 

specialpedagog inte ska behövas. De menar att de känner sina elever bäst och att det ibland 

kan röra till det att koppla in specialpedagog. De ser specialpedagogen som en rådgivare men 

åtgärder sätter de in själva. Detta går helt i linje med CAST:s (2019) uppgifter att 

specialpedagogiska åtgärder inte behövs i ett UDL-klassrum då hänsyn till olikheter redan är 

tagna. Dock menar dessa att vissa elever kan behöva särskilda insatser men att det är synsättet 

som poängteras.  

 

Överlag visar studien på att lärarna ser fler fördelar än nackdelar med UDL. Det finns dock en 

viss frustration bland dem kring det faktum att svensk skola centralt använder sig av 

(summativa) nationella prov. Och att dessa prov ska utföras utan att elever får möjlighet att 

anpassa provtillfället utefter sina förutsättningar. Detta anses gå stick i stäv med ett 
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Det är mer 

tidsbesparande att 

vara universell än 

att skapa 

individlösningar.  
- Intervjuperson 4 

 

tillgängliggörande av undervisningen, vilket i sin tur gör att ingen av våra informanter eller 

upplever sig kunna arbeta till 100% med UDL. Action and Expression, att låta eleverna 

använda olika uttryckssätt för att visa sina kunskaper, är den del som av flera anses tuff att 

implementera bland annat på grund av att det kan vara svårt att organisera för olika 

redovisningsformer. Pedagogiken och normskiftet i elevsyn är den största förändringen för 

lärarna. Lärarna har en ny syn på sin undervisning och vad som kan orsaka problem för 

elever. De upplever dessutom att kollegiet får ett gemensamt språk i pedagogiska 

diskussioner, att det har lett till färre diskussioner om problem runt elever och att de 

individuella extra anpassningarna minskar i antal.  

 

En fallgrop, menar några lärare, kan vara att man som undervisande lutar sig tillbaka när 

undervisningen planerats för att vara tillgänglig och glömmer att det behövs coaching av 

eleverna även under lektionen. Annars kanske eleven väljer det lättaste alternativet och 

därmed förloras hela poängen med att eleverna ska lära känna sig själva och utvecklas till sin 

fulla potential. Lärarna påpekar också att i och med att undervisningen vill nå ut med många 

olika sätt att lära och ta in information så finns många valmöjligheter. Detta kan stressa en del 

elever. De kanske tror att de måste göra allt. Här är det viktigt att läraren förbereder eleven på 

det som komma skall och kanske eliminerar antalet val. Flera av lärarna uttrycker att lärare 

måste vara “på tå” med eleverna och aktivt i stunden med att guida och stötta dem. 

 

7.2 Lärares förutsättningar för att undervisa enligt UDL 

 

Alla lärare har upplevt införandet av UDL som en kraftansträngning. För att planera 

undervisning, med representationer och struktur som förenklar och fungerar för alla 

närvarande elever, behövs mer tid till en början. Lärarna vittnar om att den största 

förändringen handlar om att bryta en vana och få ett nytt sätt att tänka. När de kommit in i det 

nya sättet att planera och utföra sin undervisning så går det mer effektivt och snabbt. Genom 

att samarbeta inom arbetslaget eller på skolan och dela uppgifter 

och temaområden med varandra så menar lärarna att 

planeringsbördan kan lätta. Efterarbetet upplevs större av en av 

informanterna. Hälften av lärarna har sett lösningen på det i att vara 

en aktiv del i undervisningen och arbeta med formativ bedömning. 

Lärarna är överens om att arbetet med UDL är ett inspirerande och 

utvecklande arbete som är värt ansträngningen. Strukturen i UDL 

upplevs ge ett lugn i gruppen i och med tydliga förväntningar och 

meningsfullt arbete. Den tid som läggs på planeringsstadiet, menar lärarna att de 

får ut i och med att så kallade extra anpassningar inte längre behövs arbetas med. Istället läggs 

tiden på ledning och stimulans på gruppnivå.  
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Alla elevers sätt att lära ska vara en 

norm och vi får inte förutsätta att 

elever besitter specifika förmågor 

innan vi kliver in i klassrummet.  
- Intervjuperson 3 

 

7.3 UDL i praktiken 

 

 
 

För att få en överblick över lärarnas svar angående hur UDL gestaltar sig i deras klassrum har 

en word cloud använts som illustration. I bilden ovan syns vanligt förekommande ord när 

lärarna beskriver sin undervisning. Lärarna är väldigt eniga i att de lägger vikt vid att ha en 

tydlighet och struktur i sin undervisning. Denna struktur visar sig på olika sätt. Det kan handla 

om att tydliggöra lektionsinnehåll eller ett temaområde. Det kan också handla om att vara 

tydlig med vilka mål klassen jobbar mot samt att visa på vad det är som ska bedömas. De 

nämner i samband med detta ord som kontroll och självständighet och trygghet för eleven. En 

annan typ av struktur som förefaller viktigt i UDL är en struktur som erbjuder konkret stöd i 

arbetet. Stödstrukturer beskriver lärarna som att de erbjuder matriser, mallar, skrivstöd, 

anteckningsstöd, stegvisa instruktioner, bildstöd, punktlistor, tekniska hjälpmedel och färdiga 

uttryck. I samband med detta förekommer begreppet barriärer. Redan i planeringsstadiet 

tänker lärarna på vad som kan vara svårt med en uppgift eller ett prov och funderar på hur de 

kan underlätta och ta bort onödiga hinder utan att för den skull sänka kraven. Flera av lärarna 

uttrycker att nuvarande kunskapskrav gör att de inte kan eller ska ta bort den svåra 

skrivningen till exempel för då förbereder de inte eleverna för vad de kommer att stöta på 

senare i livet. Lärare ska i dessa fall istället erbjuda stödstrukturer och eventuella hjälpmedel 

för de elever som behöver det menar informanterna.  

Enligt UDL:s principer är variation norm och därför 

erbjuder lärarna olika alternativ för att ta in kunskap 

och redovisa sin kunskap på. Ord som muntligt, film, 

text, lyssna, digitalt, länkar, datorer och ipads, skapa 

med händerna, experimentera, power point, självtest, 

diskussion, seminarium, mobilen, analogt, 

föreläsning, prov samt ordet flexibilitet dyker upp. 

Överlag genomsyras intervjuerna av en respekt för att elever lär på olika sätt och att lärare 

inte kan förvänta sig att alla ska passa in i en och samma mall. Ett ord som inte förekommer 

så ofta men som lärarna beskriver med andra ord är formativ bedömning. De beskriver att de i 

klassrummet är aktiva och ”här och nu” och tar chansen att bedöma eleven i den pågående 
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Texten är fortfarande central men 

inte allenarådande. En text kan 

varieras med punktlistor, och 

tabeller. Den kan förstoras och 

delas i stycken och frågorna kan 

ligga direkt efter tillhörande stycke 

istället för i slutet. - Intervjuperson 5

 

Det handlar inte om 

att sänka kraven 

utan om 

tillgänglighet och 

variation.  
- Intervjuperson 5 

 

processen samt att upplägget revideras beroende på hur eleverna svarar på undervisningen. De 

ger eleverna feed back och coachar eleverna mot en ökad självständighet.  

 
7.4 UDL och elever i läs- och skrivsvårigheter 

 

Gällande elever i läs- och skrivsvårigheter och hur de 

fungerar i ett klassrum med UDL menar alla 

tillfrågade lärare att UDL stärker elever i läs- och 

skrivsvårigheter. De berättar om hur alla klassens 

elever erbjuds att använda olika sätt att visa sin 

kunskap och att använda kompenserande verktyg, 

stödmallar och strukturer. Att det inte bara gäller 

elever i läs- och skrivsvårigheter, utan hela gruppen. 

Detta menar de ger en inkluderande miljö där elever 

i behov av kompenserande verktyg kan använda detta utan att särskilja sig från 

gruppen. De berättar också om tydlig struktur, som en del av UDL, tydliga målbilder och 

förväntningar samt indelning av uppgifter som görs för att skapa ett stegvis lärande, där 

eleverna får stöd för att lyckas, vilket de upplever förenklar för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Det finns dock olika tankar kring elever i läs- och skrivsvårigheter inom gruppen av 

informanter. De lärare som undervisar på lågstadiet, där undervisningen centreras kring läs- 

och skrivträning, understryker att elever i läs- och skrivsvårigheter är hjälpta av tillgången till 

olika uttryckssätt, kompenserande hjälpmedel, olika representationsformer och stödstrukturer 

som UDL ger, men i sig är inte UDL ett uttryck för det tragglande som dessa elever behöver 

för att bemästra läsning och skrivning. Dessa elever behöver fortfarande extra träning, till 

exempel intensivträning med speciallärare, menar lärarna. I ett klassrum med UDL finns 

möjligheten att välja andra vägar än just färdighetsträning vilket undervisande lärare till dessa 

elever inte kan blunda för. De behöver stöd att välja rätt väg beroende på vad som övas menar 

lärarna. Är uppgiften att visa inhämtade kunskaper eller redovisa fakta så kan de med fördel 

använda kompenserande hjälpmedel och kreativa uttrycksformer, menar lärarna, men är 

uppgiften att träna sin motorik och sin stavning så bör inte till exempel stavkontroll eller 

diktering användas.  

 

Prov (såsom nationella prov) ska dock utföras och bedömas för 

svenska elever. Det ingår i utbildningen, menar lärarna och det 

finns även uttryckt i vissa kunskapskrav i läroplanen, färdigheter 

som ska bemästras och som är definierat komplicerade då eleven 

har specifika läs- och skrivsvårigheter. Då får dessa elever inte 

möjlighet att kompensera för sina läs- och skrivsvårigheter med 

kompenserande hjälpmedel. I och med detta, menar lärarna, så 

fråntas de sina verktyg och bedömningen görs då inte längre av 

elevens förmåga att klara av texter och det verkliga livets utmaningar, utan av enskilda, av 

staten uppsatta mål som är formulerade enligt en norm som inte inkluderar alla. Flera av de 

intervjuade lärarna menar att elever i läs- och skrivsvårigheter upplevs, i klassrummet, vara de 

elever vars behov syns ”trots UDL” och de behöver extra hjälp/hjälpmedel, tid och stöd. Det 

finns en möjlighet, menar en av lärarna, att framtiden är digital till än större utsträckning än 

vad den redan är och att inte bara elever med läs- och skrivsvårighet kommer att använda sig 
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I dagens samhälle 

är det fullt möjligt 

att läsa med 

öronen.  
- Intervjuperson 1 

Av erfarenhet blir man 

snabbare och får allt 

lättare att hantera både sin 

egen planering, 

kommunikation med elever 

och avstämning digitalt.  
- Intervjuperson 3 

 

När alla i 

klassrummet vet att 

alla är olika och lär 

olika så blir man inte 

särskild. - Intervjuperson 6 

 

utav dessa digitala hjälpmedel, utan alla människor. Redan idag används stavkontroll, 

diktering, lyssning och ljudböcker av gemene man och möjligheten att detta ska utvecklas än 

mer är stor. Detta styrks av Svensson (2019).  

 

 

7.5 Digital teknik och UDL 

 

Resultatet vid sammanställning av informanternas upplevelser pekar 

på att digital teknik, när läraren kommit igång och lärt sig hur de ska 

använda den, kan vara ett bra verktyg för i arbete med UDL. Med 

digital teknik kan de i helklass använda t.ex. bilder, film och 

ljudinspelningar för att tydliggöra och strukturera innehållet i 

lektionsplanering och lärandeprocess. Genom inspelade filmer eller 

ljud finns möjlighet för eleverna att få självvalt antal repetitioner av 

det som presenterats och även de elever som varit frånvarande kan tillgodogöra sig innehållet 

i efterhand, menar lärarna. Om eleven har/får allt material på en delad plattform så behöver 

heller inte tid ödslas på att hålla reda på böcker eller andra spridda källor. Eleven kan också 

välja att lyssna digitalt istället för live för att slippa avbrott i form av frågor eller andra (som 

kan upplevas) störande moment, förklarar en av informanterna.  

 

Lärarna lyfter vidare att digital teknik också kan effektivisera kommunikation, feed back och 

avstämningar genom till exempel exit-övningar, delade dokument eller ovan nämnda digitala 

plattformar. Tragglande av till exempel begrepp kan genomföras tack vare till exempel 

självrättande uppgifter som kan utföras flera gånger och eleverna övar på så sätt även sin 

förmåga till självbedömning och självständighet i sitt lärande, förklarar en informant. 

 

Lärarna konstaterar att digital teknik kan vara utmanande att 

lära sig och bli bekväm med. Tekniken kan strula och ställa 

till det mitt i genomförande av presentation, vilket har 

upplevts frustrerande. Arbetsbördan med 

efterarbete/bedömning av olika uttryckssätt lättar dock om 

de digitala vägarna fungerar, poängterar två av lärarna. För 

de yngre barnen kan det vara svårt och en rekommendation 

som nämns är att tilldela eleverna en enhet delad på två 

elever, vilket gynnar samarbete, menar en av lärarna. Men 

även om det är tufft att komma igång så blir både lärarna och eleverna allt mer trygga och 

självgående med erfarenhet av arbetet. När de väl lärt sig hur det fungerar så förenklar och 

effektiviserar det arbetet. Många elever är trygga med digital teknik och har en god grund för 

att lära sig olika uttryckssätt. Ju mer tid som investeras i olika typer av digitalt arbete, desto 

fler verktyg blir eleverna trygga med och kan ta med sig in i framtiden, menar flera av 

informanterna.  

 

Lärarna understryker dock att teknik och digitala lösningar i sig inte borgar för UDL. 

Teknologi och media nämns i ramverket men digital teknik är inte ett måste för att arbeta 

enligt UDL. Har läraren inte en genomtänkt pedagogik, menar de, 

så kan det digitala snarare försvåra. Två av lärarna har arbetat 

med denna modell längre än de haft tillgång till passande digital 

teknik och då använt det som fanns att tillgå och/eller analoga 

alternativ. De menar att de analoga uttryckssätten också ska 

finnas kvar och det rekommenderas att läraren aldrig släpper 
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Jag som lärare kan inte nöja mig 

med att erbjuda olika sätt. Jag 

måste vara med och coacha när 

de gör sina val. Vi vill komma 

fram till att elevern lär känna sig 

själv och tar ansvar för att 

utveckla sig själv. - Intervjuperson 4  

fokus på engagemang. De betonar också vikten av att komma ihåg att utgångspunkten inte är 

en digital verktygspark utan att eleverna bearbetar information på olika sätt och ska ha 

möjlighet att ta till sig och uttrycka kunskap i klassrummet. Olika kunskapsinhämtning är 

normen. 

 

 

7.6 UDL och elevers måluppfyllelse 

 

Lärarna menar att måluppfyllelsen, i samband med införandet av UDL som modell, har ökat 

även om de också betonar att de faktiskt inte kan bevisa att det är så. De har sett att fler 

elevkategorier kan tillgodogöra sig kunskaper i denna miljö och att strukturen och tydligheten 

ger trygghet och ett lugn i klassrummet. Lärarna menar att eftersom elevgrupperna skiftat 

under tiden de utvecklat och lärt sig använda UDL så finns inget tydligt med eller utan att 

jämföra resultatmässigt. Dock berättades att elever i de högre åldrarna, på egen hand, jämfört 

klassrum och uttryckt att det funnits större möjligheter att lyckas där UDL användes och att 

eleverna önskade detta arbetssätt även med de andra lärarna på skolan. En lärare beskriver en 

elev med diagnos inom autismspektra där stora problem rådde hos andra lärare men som hos 

denna lärare fungerade väl. Något som eleven senare berättade berodde på den tydlighet och 

struktur som fanns i klassrummet.  

 

7.7 Elevers synliggjorda lärande och självständighet genom UDL 

 

UDL lyfter, enligt informanterna, undervisningen och 

lärandet till en synlig nivå. Både lärare och elever 

upplevs bli medvetna om hur de arbetar och vad de 

behöver för att lyckas med sitt arbete. De har hjälp av 

struktur, tydliga mål, engagemang och meningsfullhet 

samt olika representationsformer menar de intervjuade 

lärarna.  Vissa elever känner stress inför ett stort antal 

valmöjligheter och behöver stöd i den processen, 

medan andra tryggt kan lära sig både vägar att 

uttrycka sin kunskap och har förmågan att välja det 

som passar uppgiften bäst. Det är viktigt att inte släppa klassen vind 

för våg utan finnas med som en aktiv resurs under lektionen och styra eleverna rätt genom 

processen, menar flera av informanterna. Precis som nämns i stycket om elever i läs- och 

skrivsvårigheter så upplevs eleverna utveckla självständighet i och med att lärare använder 

UDL:s ramverk. Lärarna visar på att det är en modell där eleverna erbjuders olika sätt att ta 

till sig kunskap, olika strukturer och mallar för att lyckas skapa texter och uttrycka sin 

kunskap samt genom att dela upp och strukturera uppgiften i mindre delar med tydlig form. 

Allt eftersom eleven utvecklas upplevs hen kunna släppa dessa hjälpande strukturer och klara 

av uppgiften på egen hand. De finns alltid där, men behöver inte användas om eleven känner 

sig trygg med uppgiften. 

Eleverna behöver lära sig att klara av klassiska provsituationer också menar ett par av 

informanterna. Skolan ska förbereda för verkliga livet, högre utbildning och möjlighet att 

fungera på samma villkor i samhället. Tester av olika slag förekommer och kan därför inte 

helt uteslutas ur skolans verksamhet, menar de. En av våra informanter uttrycker det som att 

UDL utvecklar elever till att vara trygga oavsett vilken typ av presentationer de förväntas göra 
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i framtiden. Både självständighet och självbedömning, förståelse för vad som förväntas av dig 

och förståelse för hur du själv lär och fungerar utvecklas enligt hen i och med UDL. 

 

 

8 Specialpedagogiska implikationer 
 

I ett specialpedagogiskt perspektiv pekar denna studie mot att UDL är ett fungerande verktyg 

för elever med olika funktionsvariationer, så som elever med diagnoser inom NPF och även 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Genom att erbjuda god struktur, motiverande samtal 

kring den undervisning som sker och att ge uppgifter som delas in och tydliggörs till alla 

elever i en klass görs dessa till ett naturligt inslag i lärmiljön, och stigmatisering på grund av 

diagnos minskar. Kompenserande verktyg blir på samma sätt inte bara ett hjälpmedel för 

elever i specifika inlärningssvårigheter utan också en stimulerande väg till utveckling och 

uttryck för alla elever, då den blir en del av gruppens arbete, som ledning och stimulans, 

snarare än en extra anpassning. Denna studie visar på att specialpedagogens roll förändras i 

och med arbete med UDL, från att ha arbetat med individuella lösningar till att guida lärare 

mot en trygg klassrumsmiljö och hjälpa dem utveckla sitt arbete inom ledning och stimulans 

och på så sätt skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån de förutsättningar som gruppen har. 

 

Dock visar denna studie på att elever i läs- och skrivsvårigheter inte behjälps hela vägen utav 

UDL utan behöver fortsatt extra färdighetsträning och mycket stöd i det dagliga arbetet. Här 

nämns också speciallärare som en fortsatt kraft som kan erbjuda tillfällen för tragglande vid 

behov av mer individnära undervisning i liten grupp eller individuellt. Elever i läs- och 

skrivsvårigheter behöver också lära sig att hantera kompenserande hjälpmedel och även där 

kan speciallärare/pedagoger göra en individuell och personanpassad insats. För att kunna 

hantera kompenserande hjälpmedel behöver eleverna grundläggande kunskap kring hur de 

skapar en text och hur de stavar, menar Lundberg (2008).  

 

Eleverna behöver veta hur de ska tala i skriftspråk om de vill diktera utan att redigera i allt för 

stor mån och de behöver bland annat kunna skilja homonymer och homofoner från varandra 

då de ska stava, även om våra digitala hjälpmedel blir allt smartare och hjälper oss att välja 

rätt ord beroende av sammanhang. Meningsbyggnad och grammatik är viktiga bitar för att 

lyckas även om eleverna använder digitala verktyg (Föhrer & Magnusson 2003), som det ser 

ut idag. 

 

Eftersom elever är människor och inte en konstant så kommer det alltid att finnas elever, även 

utan läs- och skrivsvårigheter, som kämpar med skolan och som behöver extra omsorg och 

stöd. Arbete enligt UDL kan skapa en tillgänglig lärmiljö där färre elever behöver speciella 

insatser, men den specialpedagogiska professionen har fortfarande en viktig funktion. Genom 

att införa UDL skulle specialpedagogers/speciallärares roll inom skolan till viss del förändras. 

Deras arbete skulle i större mån handla om att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i sitt 

arbete med lärare. Genom att plantera god elevkännedom, engagemang och goda metoder i 

klassrummen så är speciallärare och specialpedagoger med och utvecklar verksamheten 

genom rådgivning i än större utsträckning än idag. Förhoppningsvis förhindrar detta fler 

elever från att må dåligt och uppleva stress och otrygghet i våra skolor. Lärarnas svar i denna 

studie visar på rekommendationer att stegvis ta sig an UDL som modell, vilket kan impliceras 

i detta arbete. En stor del av att arbeta enligt UDL är att arbeta relationellt och se vilka behov 

och barriärer som uppstår för enskilda elever. Specialpedagoger och speciallärare kan med sin 

profession vara med och påverka synsättet på skolan tillsammans med både lärare och 

organisationen i stort i rätt riktning, likt fallet i Essunga kommun. 
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9 Diskussion 
När de intervjuade lärarna beskriver sin undervisning så framträder ett tydligt gemensamt 

synsätt där de ser att elever är olika och lär på olika sätt. Som pedagoger lägger de stor vikt 

vid att planera för denna variation. De har alla ett relationellt perspektiv på sina elever där 

uppfattningen är att eleven inte är bärare av eventuella problem utan att skolan har ansvar att 

möta eleven efter rådande förutsättningar. Detta stämmer med andra ord väl in på det 

relationella perspektivet beskrivet i Persson (2013) och Nilholm (2007).  

Generellt visar resultaten av lärarnas erfarenheter av UDL att det initialt har varit en 

kraftansträngning att lära sig ramverket samt att planera för den variation av elever som finns 

i klassrummet. De beskriver dock att detta med tiden har blivit ett naturligt sätt att tänka och 

arbeta och att det i dagsläget inte innebär mer arbete än deras tidigare sätt att undervisa. 

Gemensamma banker av uppgifter och verktyg har byggts upp på respektive skola och fokus 

kan därför nu ligga på att förfina undervisning och i stor utsträckning återanvända det som 

finns. Det finns en viss frustration över att inte hinna då kringliggande uppgifter såsom 

rastvaktande tar mycket tid och detta torde ge en viktig signal till skolledare att se till att 

lärare får ägna sig åt sitt viktigaste uppdrag; god undervisning. Detta kan även ses i Katz 

(2015) där lärarna ansåg sig behöva tid till samarbete för att kunna arbeta med UDL på ett 

tillfredsställande sätt. 

  

Det säger sig självt att det i ett klassrum med runt 30 elever kan upplevas omöjligt att 

genomföra en undervisning som inkluderar precis alla individer och deras dagsform. 

Förmodligen är det heller inte är en realitet att detta kan utföras. Det är kanske inte möjligt att 

ha 30 olika arbetssätt i ett och samma klassrum men det som är nödvändigt för några är också 

bra för alla och speciallärare och specialpedagoger kan stötta läraren i en normförskjutning 

och i hur läraren på ett medvetet sätt kan tillgängliggöra sin undervisning så att fler får lyckas. 

Detta skulle då innebära att gå från ett kategorisk perspektiv till ett relationellt sätt att arbeta 

med specialpedagogik, beskrivet i Persson (2013) och Nilhom (2007). Det ska tilläggas att 

alla informanter upplever att det är värt ansträngningen både för elevernas skull och att som 

lärare få utveckla sin undervisning till det bättre, något som också framkommer i Katz (2015) 

studie där lärarna beskriver en positiv upplevelse av att arbeta med UDL. Av detta drar vi 

slutsatsen att lärare som vill arbeta med UDL behöver tid till att förkovra sig i och testa 

modellen och att skolledarens stöd samt samarbete med kollegor och specialpedagog/ 

speciallärare är viktigt.  

 

Lärarna beskriver sitt arbete enligt UDL som proaktivt, vilket upplevs positivt. Det vill säga 

att de arbetar förebyggande snarare än med åtgärdande arbete. De beskriver att antalet extra 

anpassningar eller ärenden till stödteamet har minskat sedan de började arbeta med UDL. 

Några uttrycker det som frigörande av tid och en lättnad att “slippa” gå till specialpedagogen 

då de anser sig känna sina elevers behov bäst själv. Detta stämmer väl överens med CAST:s 

(2019) synsätt att all undervisning tar hänsyn till elevers behov och att specialpedagogik inte 

är ett arbete som särskiljs från övrig pedagogik.  

Lärarna har varierande grad av utbildning i UDL. Några har fått utbildning på Harvard i USA, 

andra har fått fortbildning eller kurs på hemmaplan och en del har läst på själva. De flesta 

uttrycker att UDL satte ord på något som de redan tänkte och gjorde men att de nu fått ett 

ramverk och forskning att förhålla sig till. Ska slutsatsen då dras att lärarna inte hittade det i 
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de redan existerande verktyg som fanns att tillgå och att UDL faktiskt blir en förlängning och 

ett mer tydligt ramverk för läraren att stötta sig emot vid tillgängliggörande undervisning? 

Lärarnas svar indikerar att UDL behövs för att erbjuda en högre grad av pedagogisk 

tillgänglighet genom modellen som praktik.  

Det är naturligtvis svårt att sammanfatta hur UDL har gestaltat sig i lärarnas klassrum då 

undervisning, som utgår ifrån att en variation av elever är norm, innebär en mängd olika 

arbetssätt och verktyg. Generellt vinnlägger sig lärarna om att erbjuda olika alternativ både 

för inhämtning av kunskap, producerande och redovisning. De har en hög medvetenhet om 

vilka hinder som kan finnas i till exempel en uppgift, ett prov eller ett arbetsområde, och 

försöker underlätta för eleven att klara av sitt arbete. Ett stort fokus läggs på att synliggöra 

lärandet så att eleven ska uppnå en ökad självständighet och lära känna sig själv. Struktur och 

tydlighet är a och o. Elevens ska ha kontroll och känna trygghet i klassrummet för att fungera 

väl. Samtliga svar från intervjuade lärare visar på att de anser att detta sätt att arbeta är 

gynnsamt och att det leder till ett ökat engagemang. Detta stämmer överens med Katz (2015) 

studie där lärarna såg ett ökat engagemang hos eleverna efter införandet av UDL.  

Det ska betonas att detta är ett resultat från sex intervjuer och att stora generaliseringar blir 

svåra att göra. Resultaten pekar ändå åt liknande positiva upplevelser. Denna studie innefattar 

inte elevernas perspektiv och ej heller siffror på effektiviteten av UDL utan är enbart ett 

resultat av dessa sex lärares uppfattningar. Lärarnas enhälligt positiva uppfattningar om att 

UDL är gynnsamt för samtliga elevgrupper stämmer överens med Capps (2017) studier som 

visar att UDL förefaller ge goda resultat för eleverna i klassrummet samt även Hehirs (2016) 

studier om att inkludering gynnar alla elever oavsett bakgrund.  

Kan vi dock verkligen vara säkra på att det är just UDL som är gynnsamt? Vi vet att lärarna i 

studien arbetar relationellt med sina elever. Kan vi vara säkra på att det inte enbart är det 

relationella synsättet eller lärarnas kompetens som bidrar till dessa gynnsamma förhållanden i 

klassrummen. Essunga kommun gjorde en synvända och införde inkludering och ett 

relationellt perspektiv i sitt arbetssätt och höjde måluppfyllelsen (Östlund 2017). Är det en 

liknande effekt som skett i detta fall eller är det UDL som är förklaringen? Lärarna i vår 

studie uppger att de redan innan de kom i kontakt med UDL arbetade med att tillgängliggöra 

sin undervisning. Det konkreta arbetet i klassrummet kanske inte skiljer sig nämnvärt från hur 

de tillgängliggjorde sin undervisning innan men enligt studien har UDL erbjudit dessa lärare 

ett förändrat synsätt och i takt med att de blivit bekväma med ramverket så har de kunnat 

förfina och utveckla sin undervisning. Vi tolkar det som att UDL har gett lärarna mer kött på 

benen i att skapa tillgängliga lärmiljöer och att UDL för dessa lärare har inneburit en 

kompetensökning som lett till gynnsamma förutsättningar för deras elever.  

Vi vill i sammanhanget lyfta det faktum att vi har intervjuat lärare som valt att satsa på UDL 

och har ett tydligt intresse för att tillgängliggöra sin undervisning. Vi är medvetna om att det 

kan finnas en partiskhet i deras svar då de möjligen har mindre benägenhet att vara kritisk till 

något de har satsat hårt på. Dock har det funnits rikligt med utrymme att uttrycka farhågor 

med UDL och dessa har också framträtt. De fallgropar som lärarna kan se, såsom att 

tillgänglighet måste åstadkommas med omsorg om den enskilda individen, genomtänkt 

planering samt att coachningen i klassrummet inte får glömmas bort, kopplar vi ihop med att 

kollegialt samarbete blir viktigt för att stärka varandra och att vara kritiska kollegor. Detta 

framkommer även i Katz (2015) där lärarna uttryckte ett behov av tid för samarbete.  

Gällande läs- och skrivsvårigheter i ett UDL-klassrum pekar svaren även där åt samma håll. 

Lärarna menar att UDL inkluderar berörda elever på ett sätt som inte är utpekande och som 
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gynnar deras lärande. Som ett exempel lyfter lärarna att om eleven tvingas lägga stor energi 

på avkodning av en text så kan hen, genom att ha möjlighet att lyssna som alternativ, istället 

lägga energin på att förstå och tolka ett innehåll. Dock menar framförallt lärarna i lägre åldrar 

att UDL inte erbjuder den upprepande träning som elever i läs- och skrivsvårighet behöver 

och att extra anpassningar fortfarande är aktuellt här. UDL kan till och med vara ogynnsamt 

för dessa elever om läraren inte är med och coachar då möjligheten att välja bort det som 

känns tungt finns och därmed kan viktiga träningstillfällen missas. De tidigare nämnda 

forskningsrönen om direkt undervisning och automatisering av avkodning för elever i läs- och 

skrivsvårighet (Høien & Lundberg 2013) visar att UDL inte räcker till, utan träffar med 

speciallärare kan behövas som komplement. Lärarna beskriver att det är viktigt att inte luta sig 

tillbaka efter att man tillgängliggjort sin undervisning utan att UDL handlar mycket om stötta 

eleven i processen mot att bli självständig i sitt kunskapande och att det kräver lärarens 

ständiga närvaro och engagemang.  

Med denna studie som grund, samt observationer av att UDL dyker upp som begrepp i 

litteratur om tillgänglig lärmiljö (Wallberg 2019; Skolverket 2019) kan UDL komma att 

etableras som en väg mot större tillgänglighet i lärmiljöer. CAST släppte riktlinjerna för UDL 

år 2008 som en hjälp till skolor att hantera en mångfald av elever i samma klassrum (CAST 

2019). Det faktum att SPSM nyligen kom med en rapport om UDL (SPSM 2018) på grund av 

ökat intresse från lärare i Sverige samt att universell design för lärande också nämns som ett 

begrepp i en av Skolverkets senaste publikationer (Skolverket 2019) säger oss att det finns ett 

behov av detta även här och i denna studie har lärares bild av UDL i svenska klassrum lyfts.  

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Studien blev som planerat strukturerade intervjuer, där vi använder den kvalitativa 

undersökningen som redskap.  Genom de sex intervjuerna behöll vi samma intervjuguide 

(bilaga 1), utan att redigera den för att få likvärdighet i resultatet (Bryman 2016) Vi lyckades 

sprida vårt upptagningsområde över större delar av Sverige eftersom vi hade intervjupersoner 

från tre större städer spridda över södra och mellersta Sverige. Detta stärker validiteten i 

resultatet i jämförelse med om vi hade valt informanter från till exempel samma kommun 

(Bryman 2016).  

Vår studie är liten gällande antalet informanter, men kan anses visa på måttliga 

generaliseringar eftersom vi hittat gemensamma drag hos våra informanter. Tillsammans med 

ytterligare forskning skulle vår studie också kunna anses visa på generella resultat, även 

nationellt. 

Frågorna i vår intervjuguide granskades av personer med akademisk utbildning och erfarenhet 

av vetenskapligt arbete, för att undvika missförstånd med våra svaranden och tillse god 

relevans i ämnet. För att stärka validiteten ytterligare hade en pilotstudie kunnat utföras, men 

vi avstod från det på grund av våra svårigheter att lokalisera informanter. Vi behövde helt 

enkelt de vi hittade till vår faktiska undersökning.  

Vi planerade att båda två medverka vid alla intervjuer och att träffa våra informanter vid 

personliga möten. Respekt för informanternas tidsbrist, deras spridning över landet och 

därefter även svårigheter med vår tekniska utrustning gjorde det dock mer praktiskt att 

intervjua även via Skype/telefon och att dela upp intervjuerna mellan oss. Vi anser inte att 

sättet att intervjua påverkat den information vi fått fram, utan att båda sätten fungerat bra. 
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Tillförlitligheten och reliabiliteten stärks genom att vi spelat in intervjuerna och att båda 

kunnat ta del av dem vid analysen. Misstolkningar har på så sätt minskat och reliabiliteten 

säkerställts. 

Beslutet att ta hjälp genom sociala medier för att hitta lärare som är verksamma inom UDL 

var lyckat. Det var till större del där informanter till intervjuerna hittades. Genom kontakt med 

dem via deras arbetsknutna mail och eller genom kontakt med deras rektorer säkerställer vi att 

de är de de utger sig för att vara.  

Antagandet i metoddelen, att en positiv grundinställning till UDL skulle vara fallet för våra 

informanter, visade sig inte stämma. Flera hade blivit ålagda uppdraget och långt ifrån alla 

hade en enbart positiv syn på arbetssättet. Vi är glada att hitta delade åsikter eftersom studien 

då blir autentiskt och en källa till både för- och nackdelar med arbetssättet, vilket var syftet. 

 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna studie fokuserar på några lärares erfarenheter av UDL. Ett förslag till vidare forskning 

är att utföra en likvärdig studie, men att fokusera på elevens tankar och åsikter om UDL:s 

fördelar och nackdelar. Vår studie pekar på att fler lärare som undervisar något äldre elever 

tagit sig an UDL. Alltså borde det finnas underlag bland elever i åk 7–9 eller gymnasiet att 

hämta. Dessa elever skulle också ha bättre möjlighet att uttrycka och jämföra sina erfarenheter 

av olika typer av undervisning än vad de allra yngsta har. 

 

Ett annat förslag är att utföra en jämförelse av Värderingsverktyget för tillgänglig 

undervisning mot UDL. I SPSM:s rapport beskrivs att riktlinjerna i de två harmonierar. Men 

vad skiljer dessa åt? Varför uttrycker lärare ett intresse för UDL, trots att Värderingsverktyget 

finns? Är det något som saknas i Värderingsverktyget som UDL istället erbjuder? 

 

Slutligen kan en studie göras på elever, i läs- och skrivsvårigheter, som undervisas enligt 

UDL och följa deras utveckling över ett antal år. Detta skulle kunna jämföras med elever med 

ungefär samma sociokulturella bakgrund och svårigheter som inte undervisas enligt UDL och 

göra en jämförelse mellan dessa båda. Når eleverna högre måluppfyllelse med UDL? Tränas 

deras färdigheter inom läs- och skrivutveckling likvärdigt oavsett undervisningssätt?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide: 

  

Några korta frågor om din bakgrund:   

Vilka årskurser undervisar du?  

Antal års erfarenhet av undervisning i klass?  

Antal år undervisat enligt UDL?   

Hur blev du intresserad av UDL?   

Har du utbildning i UDL eller har du läst på på egen hand?  

Har uppstarten föregåtts av diskussioner i arbetslag?  

Hur har du förberett dig?   

 

Kan du sammanfatta lite kort vad Universal Design for Learning innebär för dig? Hur tolkar 

du syftet?  

  

UDLs ramverk har ju 3 huvudsakliga riktlinjer och vi skulle vilja höra lite om hur du 

omsätter dessa i praktiken.  

 

1. Multiple Means of Engagement - Kan du berätta om hur du arbetar med att  skapa 

engagemang genom att till exempel tydliggöra mål och metoder och med reflektion och 

feedback? Hur syns detta i ditt klassrum?  

 

2. Multiple meanings of Representation - Kan du berätta lite om hur du arbetat utifrån att 

inget enda sätt att lära funkar för alla till exempel att presentera information på olika och 

tydliggörande sätt och aktivera förförståelse? Hur syns detta i ditt klassrum?   

 

3. Multiple Means of Action and Expression - Kan du berätta om hur du jobbar med att hitta 

det uttryckssätt som passar eleven till exempel genom att erbjuda olika verktyg och modeller 

samt olika sätt att visa sin kunskap? Hur syns detta i ditt klassrum? Vilka av dessa riktlinjer 

tycker du är lättare att implementera och vilka tycker du är svårare?  Är det något som du 

medvetet har valt bort? Är det något som du medvetet har lagt större fokus på?  

 

Dina synpunkter:  

Vilka förtjänster kan du se med UDL?  

På vilket sätt är det bra för dig som lärare?  
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På vilket sätt gynnar det eleverna i din mening?   

Vilka fallgropar kan du se med UDL?  

Vilka svårigheter kan uppstå för dig som lärare?  

Vilka svårigheter ser du att eleverna upplever? 

  

Vi har i vår uppsats ett särskilt intresse för elever i läs- och skrivsvårighet.  

Kan du se att UDL gagnar elever i läs- och skrivsvårighet? Hur i så fall?   

Kan du se några risker med UDL för elever i läs- och skrivsvårighet? Vilka i så fall? 

  

En förhoppning med att arbeta med UDL är att i och med att undervisningen breddas 

så att den gynnar alla elever leder det till färre punktinsatser i form av extra 

anpassningar eller särskilt stöd.  

Kan du se att detta stämmer?  

Har antalet elever med extra anpassningar eller särskilt stöd minskat?   

Skulle du säga att UDL gynnar ALLA elever? Även elever som inte befinner sig i någon 

svårighet med sin skolgång. Till exempel måluppfyllelse, engagemang, självständighet. 

  

Dina upplevelser av arbetet:  

Har udl effektiviserat ditt arbete eller tvärtom?  

Kan du beskriva om planering och efterarbete ser annorlunda ut nu än tidigare?  

Kan du kort beskriva ett före och ett efter UDL kopplat till ditt pedagogiska arbete? Vad är 

den största skillnaden för dig som pedagog?  

Beskriv dina upplevelser av att arbeta med udl - när du började - där du är nu - vad du 

behöver för att komma vidare.  

Hur viktigt är det med digitala enheter för att få UDL att fungera?  

Vad är viktigt för dig som pedagog för att kunna arbeta med UDL? - rektors stöd, kollegial 

samverkan, organisation, miljö, med mera.   

 

Finns det något som du skulle vilja tillägga som du tycker att vi glömt att fråga om? 
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Bilaga 2 – UDL Ramverk 
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