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UDL som kompass för  
studentcentrerat lärande 
Pia Häggblom, Högskolan Kristianstad 

Om du skulle beskriva alla arbetsuppgifter och kompetenser som krävs 
för att skapa en utbildning av hög kvalitet i riktning mot de mål som 
finns för högre utbildning, programmål och lärandemålen själva, så blir 
det en gedigen lista. Listan blir inte kortare med tiden. Svårigheterna 
och komplexiteten minskar inte. Samhället förändras och det gör även 
högskolelärares arbete. Nu kanske mer än tidigare? På varje fakultet, 
varje program, varje kurs och på varje seminarium, arbetar vi för att 
våra studenter ska nå sina mål och målen med den utbildning de läser, 
och vilka är då våra studenter? 

År 2022, presenterar UKÄ en slutrapport från utvärderingen av lärosä-
tenas arbete med breddad rekrytering. Enligt Högskolan Kristianstads 
självvärdering av breddad rekrytering 2021 (Högskolan Kristianstad, 
2021) präglas högskolans studentgrupp av bredd och mångfald. Via da-
tabasen Bak- och framgrund visar utvärderingen (a.a.) att fler än 20 % 
av våra studenter har utländsk bakgrund vilket här innebär att studenten 
är född utrikes eller har föräldrar som födda i ett annat land. Vidare 
visar statistiken att HKR är ett av de svenska lärosäten som har flest 
studenter från studieovana hem. När det gäller antalet studenter med 
funktionshinder i studiesituationen, och som beretts tillgång till särskilt 
pedagogiskt stöd, så hade HKR 101 studenter år 2010. Tio år senare, år 
2010, erbjöds 474 studenter riktat pedagogiskt stöd (Högskolan Kristi-
anstad Årsredovisning 2020), och i skrivande stund har cirka 600 stu-
denter ansökt om och fått riktat pedagogiskt stöd under hela eller delar 
av år 2021. Ovanpå det finns det studenter med funktionsnedsättning 
som ej söker stöd. Med andra ord har HKR en bredd och mångfald av 
studenter som medför såväl stora möjligheter som stora utmaningar. 
Hur gör vi så att vi inte missar att göra undervisningen tillgänglig för 
alla talanger oavsett bakgrund? Hur drar HKR nytta av den bredden 
medför? Kan vi gå i bräschen här genom studentcentrerat lärande? 

SULF understryker i sin rapport Systemfel i Kunskapsfabriken – om ur-
holkningen av ersättningsbeloppen i högre utbildning (Åmossa, 2018) 
det positiva i den diversifiering som breddad rekrytering medför. Dock 
poängterar Åmossa (2018) att arbetet med att utveckla pedagogiken och 
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ge stöd till en diversifiering av studenter kräver ökade resurser. Istället 
pågår en minskning av ersättningsbeloppen (a.a.). Ekvationen högre ut-
bildning har att lösa är ökad bredd och mångfald, bibehållen kvalitet 
och ökad måluppfyllelse utifrån nuvarande ekonomiska ramar. 

Frågan är inte längre om eller varför vi ska arbeta studentcentrerat utan 
hur. Till exempel så understryker Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015) beho-
vet av att utveckla arbetet med studentcentrerat lärande, undervisning 
och bedömning. Ja, sedan en tid tillbaka står vi i ett paradigmskifte 
(Burgstahler, 2015) där lärarrollen utvecklas inom högre utbildning. 
Detta temanummer av Högskolepedagogisk debatt är ytterligare ett re-
sultat av den omvandling av lärarrollen som pågår. 

UDL som kompass för studentcentrerat lärande 
Ett av flera sätt att utveckla sin undervisning, i enlighet med forskning 
och beprövad erfarenhet, och i riktning mot studentcentrerat lärande 
kan vara att utgå från det ramverk av principer som utgör konceptet 
universell design för lärande (UDL), (CAST, 2011, Burgstahler, 2015). 
Konceptet vinner mark inte bara i USA, där det skapades av organisat-
ionen CAST (CAST, 2011) utan även i Europa och här i Sverige. Hög-
skolepedagogiska verksamheten vid HKR började pröva konceptet 
UDL 2014 som ett av de första lärosätena i landet och jag hade för-
månen att utveckla en kurs på avancerad nivå i UDL. Kortfattat innebär 
UDL att vi bygger in en ökad tillgänglighet och studentcentrerad under-
visning när vi planerar ett program, en kurs, eller när vi reviderar dem. 
UDL består av ett ramverk av tre huvudprinciper; erbjud olika sätt för 
att skapa intresse, erbjud olika vägar till lärande och erbjud olika möj-
ligheter för lärprocesser och kunskap (CAST, 2011). Till varje huvud-
princip finns riktlinjer. Principerna och riktlinjerna utgör ett dynamiskt 
ramverk baserad på neurovetenskap och utbildningsvetenskap och ut-
vecklas med forskningen (CAST, 2011) som kan användas för att ana-
lysera den utbildningsplan eller kursplan man arbetar med att planera 
eller revidera. 

I en masteruppsats undersökte jag åtta adjunkters och lektorers erfaren-
heter av UDL två eller tre år efter det att de deltagit i en workshopserie 
om UDL (Häggblom, 2020). Dessa workshopserier utgjordes av fyra 
eller sex halvdagar. Den ena workshopserien hölls på campus och den 
andra på distans. Liknande workshops beskrivs i Universell design för 
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lärande, UDL, – ett inkluderande förhållningssätt (Häggblom, 2019), 
en bok som kan användas som hjälp för att analysera den egna under-
visningen. Den kvalitativa metod som användes var semistrukturerade 
intervjuer (Cohen, L., Manion L., & Morrison, K., 2011). Designs for 
Learning (Leijon, 2010) användes som teoretiskt ramverk. Det kan inte 
dras några generaliserande slutsatser av en studie då den är genomförd 
i liten skala men vi får en fingervisning som verkar gå i linje med större 
studier som har gjorts i andra länder om UDL. 

Exempelvis så granskade Al-Azawei, Serenelli och Lundqvist (2016) 
tolv empiriska studier om UDL. Flertalet av studierna visade att UDL 
bidrog till att skapa mer tillgängliga och flexibla lärmiljöer för student-
centrerat lärande. Al-Azawei, Serenelli och Lundqvists studie (2016) 
indikerar att UDL kan användas både som ett koncept för att utvärdera 
utbildningars tillgänglighet och för att skapa kursplaner med en ökad 
tillgänglighet. Seok, Da Costa och Godges (2018) menar, efter att ha 
genomfört en empirisk studie av 17 artiklar, att UDL är effektivt när det 
gäller att skapa ett breddat deltagande för studenter i högre utbildning. 

Så lite som en timmes workshop om UDL har effekt på lärares under-
visning för breddat deltagande enligt Spooner, Baker, Harris, Alhgrim-
Dezell och Bowder (2007). En liknande slutsats kom Shelly, Davis och 
Spooner (2011) fram till då de tittade på upplevda effekter före och efter 
en workshop på några timmar om UDL. Enligt Black, Weinberg och 
Bordwin (2014) och enligt Evmenova (2018) är de främsta fördelarna 
med UDL just det studentcentrerade lärandet och att studenter kan välja 
hur de bäst lär sig och hur de bäst uttrycker sina kunskaper. Evmenovas 
studie (a.a.) visade också att lärarna som deltog i undersökningen inte 
varit medvetna om hur många hinder i studiesituationerna som fanns 
inbyggda i deras undervisning. 

Vad säger då studenterna själva om UDL? Till exempel så genomförde 
Black, Weinberg och Bordwin (2015) en studie med 15 studenter där 
studenterna uttryckte fördelar för alla studenter i att UDL används. 
Fovet och Mole (2013) kom till slutsatsen i sin forskning att UDL med-
för ett minskat behov av att diskutera olika studentgrupper. Det fyller 
ingen, eller mindre, funktion när undervisningen utformas med mång-
falden som norm. 

Mer empirisk forskning sker och mer empirisk forskning behövs om 
UDL och dess effekter. Antalet lärosäten som arbetar med UDL växer. 
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John Hopkins University och Stanford University i USA är två exempel 
på lärosäten där lärare får kompetensutveckling i UDL. 

USA:s Higher Education Opportunity Act (2008) anger UDL som ett 
vetenskapligt grundat ramverk som dels bemöter den enskilda studen-
ten med en flexibilitet, dels arbetar för tillgänglig undervisning för alla 
studenter. 

Något som jag var intresserad av att ta reda på var om det skulle vara 
så att respondenterna skulle säga att konceptet UDL är bra i arbetet mot 
studentcentrerat lärande men tyvärr har de inte tid att använda det och 
UDL har därför fallit i glömska. Resultaten av studien tyder på att även 
i Sverige ger UDL lärare kompetensutveckling med långvarig hållbar-
het i arbetet för studentcentrerat lärande (Häggblom, 2020). Lärarna ser 
två eller tre år efter det att de gått utbildningen UDL som ett koncept 
att använda för att arbeta i riktning mot breddat deltagande och student-
centrerat lärande. UDL upplevs av dem att vara ett sätt att stötta studen-
terna i deras process att lära sig att lära och UDL implementerar eller 
stärker lärarnas förhållningssätt för breddat deltagande (Häggblom 
2020). Respondenterna fokuserade i sina berättelser på alla UDL:s tre 
huvudprinciper. 

Startsträckan är kort vad gäller UDL. Det går bra att börja där man står 
just nu, kanske med nästa seminarium? Välj att börja använda UDL i 
de områden av undervisningen där studenterna har mest svårigheter 
(Häggblom, 2019). En respondent formulerade sig så här om hur hen 
använder UDL. 

It’s like a toolbox and when I open it I get a framework and a 
structure which I can (use to) work through a course, to be 
able to think of all kinds of aspects to promote student learn-
ing and the accessibility of courses. There is phenomenally 
much in this and when you open the toolbox it might seem 
filled to the brim, or overflowing, but I do not need to use it 
all, I choose what I need depending on the results of evalua-
tions. (Häggblom, 2020) 

UDL:s ramverk av riktlinjer 
Till varje riktlinje finns ytterligare vägledning som man kommer till 
online genom att klicka på riktlinjen. UDL: The UDL Guidelines 

https://udlguidelines.cast.org/?utm_source=castsite&lutm_medium=web&utm_campaign=none&utm_content=aboutudl
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(cast.org). Ramverket finns även översatt till svenska. SE udlg_grap-
hicorganizer_v2-2_numbers-yes (cast.org) Översättningen är gjord av 
Högskolan Kristianstad, Helena Andersson (1), Linda Plantin Ewe (1), 
Daniel Östlund (2), Pia Häggblom (2), Johanna Lüddeckens (2). 

 

Det teoretiska ramverket Designs for Learning (DFL), (Leijon, 2010) 
hjälpte till att synliggöra resultaten. DFL består av två delar; design for 
learning som kan beskrivas som lärarens iscensättning av det lärande 

https://udlguidelines.cast.org/?utm_source=castsite&lutm_medium=web&utm_campaign=none&utm_content=aboutudl
https://udlguidelines.cast.org/binaries/content/assets/udlguidelines/udlg-v2-2/udlg-graphicorganizer-v2-2-svenska.pdf
https://udlguidelines.cast.org/binaries/content/assets/udlguidelines/udlg-v2-2/udlg-graphicorganizer-v2-2-svenska.pdf
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som ska äga rum, och design in learning som utgörs av de enskilda stu-
denternas lärprocesser (a.a). I studien beskriver alla respondenter hur 
kärnan i UDL innebär att se studenter som individer och planera och 
iscensätta lärandet för denna mångfald i stället för att se på studenterna 
som en grupp. Respondenternas berättelser fokuserade gång efter annan 
på studentcentrerat lärande och på bemötandet av den enskilda studen-
ten (Häggblom, 2020). 

Att använda det ramverk av riktlinjer som UDL utgör, innebär att lärare 
får konkret stöd i att bryta ner studentcentrerat lärande från information 
och kommunikation, från undervisning och bedömning, från teori till 
praktiska moment, från föreläsningar till att som student kunna analy-
sera sitt eget lärande, som stöd både i pågående studier och framtida 
lärande i arbetslivet. Två respondenter uttrycker det så här: 

Partly I think that this (the UDL framework) that we got access 
to initially, made us see where one works and in which way 
one could implement it and which type of dialogue one could 
have with the students. After the workshops we talked a lot 
about different parts of the course, how they were placed in 
this (points at the UDL framework). So, it helped us under-
stand what we actually did, and made it visible to us. /…/ It 
was such a tangible effect that we did not try to treat every 
student as one, instead we tried to have an abundance of op-
portunities for students to individually navigate through.” 
(Häggblom, 2020) 

All students who has the means to, or who has the capability 
to pass a course should have equal opportunity to pass the 
course but perhaps in different ways due to different prerequi-
sites.” (Häggblom, 2020) 

Arbetet utifrån UDL innebär en ökad dialog med studenter och ökade 
möjligheter för studenterna att reflektera över sitt lärande. Att arbeta 
med studenters motivation, deras förmåga till självreflektion och enga-
gemang i sina lärprocesser lyfts som ett fokus för studentcentrerat lä-
rande och undervisning (ESG, 2015). Nedan följer citat från studiens 
respondenter om att arbeta med motivation, reflektion och att skapa en-
gagemang och en frihet i lärandet. 
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Students are not the same, they are all different, and I think in 
some way that we have to /…/ offer different ways of meeting 
them where they are. Then it is up to the students to want to 
learn and absorb the knowledge, but I can create better possi-
bilities if I can make the student engage and understand why 
they should learn this, and what it leads to. (Häggblom, 2020) 

So this framework helped us adjust the course so that the stu-
dent can have this individual freedom within the course, so that 
we do not mould them all in the same shape. (Häggblom, 2020) 

 It is another part of it (of UDL), to let them realise how they 
learn in the best way … that they can evaluate where they are 
in the learning process and perhaps put it into words, and re-
flect on what environment and in what way they absorb the 
best. (Häggblom, 2020) 

When I teach it is closely linked to how we work in the course. 
It is closely linked to UDL in itself, because all the time we 
want them to constantly reflect upon their work and their own 
learning, not in order to give me an answer but for their own 
sake, put in words what they are doing with their work. (Hägg-
blom, 2020) 

En vinst med konceptet UDL är att man som lärare får stöd i att analy-
sera olika aspekter av sin undervisning och därefter vägledning i att ut-
veckla sitt arbete i att göra undervisningen än mer tillgänglig och stu-
dentcentrerad. Ett sätt att arbeta för att stötta nyanställda lärare kan vara 
genom att ge dem tillgång till en online-kurs och vägledning i UDL från 
den dag de anställs. Då kan de som så vill använda UDL:s ramverk som 
stöd i att planera sin undervisning. Inte minst kan UDL vara viktigt för 
nya lärare som kommer från ett annan profession. 

Even if you are not a trained teacher, it (UDL) can help me 
think about my teaching and the course that I am involved in. 
/…/ I think that there is a need for this kind of tool in teaching 
and learning in higher education. /…/ We who work here are 
not trained ourselves, then you scream for something, which 
you can use concretely to improve accessibility. /…/ It is very 
systematic. (Häggblom, 2020) 
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Vi arbetar såklart redan med att skapa en tillgänglig undervisning. Det 
är inte så att innehållet i UDL:s riktlinjer är okänt för oss, men riktlin-
jerna har tagits fram och satts samman för att ge stöd just i att analysera 
och utveckla tillgänglig och studentcentrerad undervisning. I stället för 
att arbeta punktvis med studentcentrerat lärande får man en större hel-
het och kan enklare skapa en pedagogik som når våra studenter. 

What I already did was put it into a context, you see. I got the 
tools for something I already was doing on intuition, … I have 
probably done it all, but it has been a mishmash, it has not 
been structured. But trough this I could see. I could think that 
it is three parts and that I can separate it, and then it is … 
nearly as an encyclopaedia when I encounter something. Yes, 
what is this about? And then I can find questions that can clar-
ify for me and help me along. During the UDL-course we dis-
cussed a lot about this, about forms for examinations, time and 
so on, and the curricula that I have participated in writing… I 
of course have had this in the back of my mind that we should 
try to write curricula with an openness … so that the student 
himself/herself can choose how to show their knowledge. 
(Häggblom, 2020) 

Att planera undervisning för en slags genomsnittsstudent fungerar inte 
alltid idag. Att bemöta och undervisa en mångfald av studenter kräver 
ett förhållningssätt som innebär mer kommunikation och dialog. UDL 
kan hjälpa oss i dialogen om pedagogik. Vi har under pandemin sett hur 
samarbete och dialog hjälpte till att snabbt omvandla campusutbild-
ningar till distansutbildningar. I det fortsatta arbetet i riktning student-
centrerat lärande behöver vi fortsätta och skala upp dialogen både med 
varandra och med studenterna. Flera av respondenterna talade om att 
UDL gör det lättare att tala pedagogik inte bara med studenter utan även 
med kollegor. Här följer ett citat där en respondent talar om de effekter 
hen upplever ha fått efter att ha arbetet med UDL och kommunikation. 

There are less questions now, a lot less questions on this and 
that in the course that they do not understand, the curricula 
etcetera. (Häggblom, 2020) 

These terms and that I get the tools, and that this perhaps 
makes the communication with colleagues easier. /…/through 



 

 83 

this I get something concrete to talk with my colleagues about. 
(Häggblom, 2020) 

På väg till Högskolan Kristianstads nya campus 
Högskolan Kristianstad har, som det skrevs i inledningen, en student-
grupp som kännetecknas av bredd och mångfald, och vi har uppdrag att 
fortsatt främja en breddad rekrytering. Detta temanummer av högsko-
lepedagogisk debatt förmedlar att vi har en förändrad lärarroll. Vad be-
hövs för att delta i utvecklandet av denna förändrade lärarroll? Vilka 
hinder finns det? De frågor som ställs handlar ibland om en farhåga om 
att studentcentrerat lärande innebär att kraven sänks och att friheten 
som lärare minskas. Ingen av de synpunkterna kom upp när jag inter-
vjuade de åtta respondenterna när de tillfrågades om nackdelar med att 
använda UDL. De talade genomgående om att bemöta den enskilda stu-
denten på bästa sätt. 

Respondenter föreslog att ledningen systematiskt arbetar för att införa 
till exempel konceptet UDL (Häggblom, 2020). Allt fler lärosäten in-
ternationellt arbetar för att lärare ska ta hjälp av UDL i sin utveckling 
av högskolepedagogik. (UDL On Campus: Postsecondary Institutions 
with UDL Initiatives (cast.org)) Högskolan Kristianstad började som 
sagt år 2014 att ge workshops för undervisande personal i UDL. Sedan 
flera år erbjuder även andra svenska lärosäten kurser i UDL. Vilket lä-
rosäte i Sverige blir först med att ha UDL som en av utgångspunkter i 
arbetet för studentcentrerat lärande? Vilken högskola eller universitet 
blir först med att systematiskt införa UDL-konceptet på fakultet efter 
fakultet, eller hela lärosätet? 

Precis som med tillgänglighet i enskilda moduler och kurser behöver 
det studentcentrerade lärandet genomsyra inte delar av vår undervis-
ning utan hela kurser utbildningsprogram. Studentcentrerade lärandet 
behöver genomsyra hela lärosätet, inte delar av lärosätet om vi ska ar-
beta i enlighet med ESG (2015). 

Det fina i kråksången är att UDL är som att cykla. Det är svårt att lära 
sig av med att kunna cykla. Det verkar vara svårt att lära sig av med att 
analytiskt se var och hur man kan arbeta än mer tillgängligt och stu-
dentcentrerat när man väl har börjat analysera sin undervisning, kom-
munikation och bedömning med hjälp av UDL. Det respondenterna för-
medlade är att konceptet och förhållningssättet studentcentrerat lärande 

http://udloncampus.cast.org/page/udl_institutions
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förstärktes då de hade provat använda UDL (Häggblom, 2020). En lä-
rare menade att hen först hade undrat vad UDL var för flum, men sedan 
började hen ställa sig frågor och se processen. 

At first you might think what kind of dopey thing this (UDL) is, 
but then you come there (to the workshop) next time and you 
have meanwhile been thinking …and perhaps you begin to 
think about your courses, how your students are, what they do, 
what their needs are … it is like a process. (Häggblom, 2020) 

Förändring tar tid. Tid kostar. Kanske kan en investering i UDL vara 
en katalysator som bidrar till att vi får en ökad genomströmning och 
sparar pengar? Enbart 50 % av studenterna vid kandidatprogram i Sve-
rige fullföljer deras studier (UKÄ, 2019). Det finns flera anledningar 
till att siffran är låg, men ändå bör det finnas utrymme att arbeta för 
ökad genomströmning även på svenska lärosäten. Kanske kan kompe-
tensutvecklingsinsatser som ett par workshops per person och som ges 
till all personal, i stället för större insatser för färre, skapa en medvind 
och synergieffekter som växer organiskt? 

Om det är så att vi möter studenter där de är och arbetar systematiskt 
med studentcentrerad undervisning, lärande och bemötande i enlighet 
med ESG (2015) så är det kanske inte osannolikt att fler studenter når 
sina mål, att fler klarar sina kurser och tar ut en examen? Vilka vinster 
för individen, lärosätet och samhället finns att göra? 

När respondenternas frågades om nackdelar med UDL var det tiden 
som nämndes som en möjlig nackdel, att alla förändringar tar tid. Men 
det går att arbeta med ett seminarium i taget. En kursplan i taget. En 
annan nackdel som respondenterna upplevde var att inte ha så många 
kollegor att tala med som också är insatta i UDL. 

It is not a drawback with UDL itself, but that so few has 
knowledge about it. A good idea would be to do it (training on 
UDL) at department level. Then you get some sort of consen-
sus, and that does not have to mean that everyone must be of 
one mind, but at least you will use the same terms. /…/ The 
perhaps biggest challenge for me is that everybody isn’t 
aboard /…/ there has to be a sort of support structure from 
management that this (UDL) is something we should use and 
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that it would make things easier for all if everyone used it. 
(Häggblom, 2020) 

Vilka risker skapas om vi inte i stor skala implementerar en systematisk 
kompetensutveckling i riktning studentcentrerat lärande, såsom Euro-
pakommissionen förespråkade 2014 (EACEA, 2014)? Hur långt har vi 
kommit sedan dess? Vad krävs av oss som undervisar för att vi ska bidra 
på bästa sätt? Som Matilda Ernskrans, Minister för högre utbildning 
och forskning, sa på UHR:s konferens Kvalitetsdrivet (UHR, 2020). 
”Breddad rekrytering betyder att vi ser till ser till att ta vara på alla ta-
langer, Vi behöver verkligen det i Sverige. Inte minst om vi ska klara 
av att klara kompetensförsörjningen.” 

I Högskolan Kristianstads årsredovisning för år 2021 kommer vi med 
stor sannolikhet att kunna läsa om många exempel på hur man på allt 
fler programområden arbetar för ökad kvalitet genom just breddat del-
tagande. 

Högskolans utmaning är stor vad gäller breddad rekrytering, breddat 
deltagande och studentcentrerat lärande, men kanske är våra vinster 
större? Tänk om kvalitén i våra utbildningar höjs genom att arbeta än 
mer studentcentrerat! Tänk om fler studenter når lärandemålen, satta 
med samma höga krav som nu, eller högre. Vilka effekter skapar HKR 
då? Kan HKR blir Sveriges första lärosäte som arbetar systematiskt 
med att i enlighet med UDL ge alla lärare ett smörgåsbord av kompe-
tensutvecklingsinsatser i breddat deltagande, så som SULF och Åmossa 
(2018) efterlyser? 

Lärares egen kompetensutveckling kan såklart också kännetecknas av 
studentcentrerat lärande. UDL är ett koncept som ger lärare en kompass 
för att med bibehållen frihet i sitt yrke som pedagog och med bibehållen 
kvalitet arbeta för studentcentrerat lärande. Många vägar bär till Rom, 
och UDL är en kompass, utvecklad på vetenskaplig grund, som kan an-
vändas av lärosäten för att på strategisk nivå möta och för att citera 
Matilda Ernkrans, ta vara på alla talanger.  
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