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❏ Vad är Universal Design for Learning?
❏ Målsättning
❏ Motivation till att fortsätta
❏ Anpassa för individen
❏ Checkpoints för att nivåanpassa
❏ Språkstödjande arbetssätt för att 

tillgängliggöra 
matematikundervisningen



UDL - Universal Design for Learning
❏ ramverk från Boston, USA - forskningsanknutet vid Harvard University
❏ David Rose och Anne Meyer 
❏ eliminera barriärer och förutse svårigheter
❏ varierande undervisning
❏ fånga eleverna ute i marginalerna - sluta jaga “medeleleven”



UDL från början
❏ grundade CAST 1984, icke 

vinstdrivande organisation
❏ förbättra undervisningen 

m.h.a. innovativ teknik och 
forskning inom kognitiv 
neurovetenskap

❏ 1990-talet fokusskifte från 
elever i behov av särskilt stöd 
till allmänna skolor



UDL - 3 grundprinciper
❏ Ge eleverna möjlighet att ta in kunskap på olika sätt.
❏ Ge eleverna möjlighet att presentera sina kunskaper på olika sätt.
❏ Engagera eleverna så att de känner sig delaktiga i sitt lärande.

expert learners



udlguidelines.cast.org 



UDL och matematiksvårigheter
❏ kartlägga och synliggöra
❏ anpassa
❏ bryta ner barriärer innan misslyckandet infinner sig
❏ lära på olika sätt
❏ visa på olika sätt
❏ uteslut ingenting men låt variationen tala
❏ introducera allting stegvis



Målsättning
- varje lektion
- långsiktigt och kortsiktigt 
- synligt



Målsättning exempel
Lektion: matematik 

Tid: 9:50-10:35

Vad: göra klart häfte “Pengar och positionssystem”

Hur: uppgifter i häfte, pengar

Varför: träna positionssystemet

När jag blir klar: NOMP - positionssystemet



Hur motiverar vi elever med det som upplevs som svårt? 



Motivationsfaktorer
❏ tilltro till den egna förmågan
❏ rätt typ av stöttning
❏ målsättning - bocka av
❏ anpassningar
❏ fånga elevens engagemang
❏ verklighetsförankring 



Engagera
Checkpoints:

7.3 Skapa en trygg miljö genom att förutse och ta bort förutsägbara hinder

8.1 Hjälp eleverna att fokusera på rätt saker såsom mål

8.3 Stötta och uppmuntra elever att samarbeta och ta hjälp av varandra

9.1 Hjälp eleverna att hitta vad som motiverar dem och att hantera den känslomässiga 
process de går igenom på vägen mot målet

9.3 Ge eleverna möjlighet att utvärdera och reflektera över sitt eget lärande



Exempel diagram
Eleverna ska göra ett eget diagram 

- gemensam undersökning först - Padlet 

2.5 illustrera med olika typer av media 

3.1 repetera/förse eleverna med relevant bakgrundsinformation

3.3 vägled eleverna i hur informationen ska behandlas

- exempel på vad man kan undersöka
- undersök 





exempel på vad man kan välja att undersöka, samt exempel på diagram



Uppgifter tillgängliga för alla
Checkpoints:

1.1 anpassa hur uppgifterna visas för eleverna

1.3 erbjud olika möjligheter att ta in informationen visuellt

2.1 tydliggör och förklara begrepp och symboler för eleverna

2.5 illustrerar med hjälp av olika typer av media

3.1 repetera eller förse eleverna med användbar bakgrundsinformation



Ditt eget positionssystem
❏ repetera begrepp
❏ se film “Livet i Mattelandet”
❏ visa exempel
❏ stödfunktioner: symboler, konkretiseringsmaterial, pengar, Widgit
❏ arbeta själv eller med kamrat
❏ ställ fram material
❏ individuella genomgångar

Bred uppgift men flera olika stödfunktioner möter elevens eventuella svårigheter.



konkretisering med legobitar



användning av bilder och symboler



aktiverade bakgrundskunskaper



Naturlig variation
❏ i val av arbetsmaterial
❏ av samarbetspartner alt. eget arbete
❏ redovisningssätt
❏ begreppsanvändning



Repetera och förankra med checkpoints

3 Bistå med olika alternativ för förståelse
3:1 Repetera eller förse eleverna med användbar bakgrundsinformation
3:2 Markera och betona mönster, essentiella drag, större idéer och relationer däremellan
3:3 Vägled eleverna i hur informationen ska behandlas och användas, visualisering och lämpligt 
tillvägagångssätt
3:4 Hjälp eleverna att kontextbinda nya kunskaper till gamla samt se samband för att kunna 
generalisera

1.1  Anpassa hur informationen visas för eleverna



Nivåanpassa med checkpoints
2.1 Tydliggör och förklara begrepp och symboler för eleverna
3:2 Markera och betona mönster, essentiella drag, större idéer och relationer däremellan
6:3 Hjälp eleverna att att behandla, lagra och använda information med rätt hjälpmedel

7:3 Skapa en trygg miljö genom att förutse och ta bort 
förutsägbara hinder och distraktioner 



Klockan och olika tidsbegrepp



Behandla information med rätt hjälpmedel
❏ fysiskt flytta visare - fysisk klocka
❏ jämföra med dagliga aktiviteter - hur lång tid tar det att…? - undersöka
❏ förklara tidsåtgången 5 min per siffra - automatisera
❏ träna på att skriva hur mycket klockan är
❏ koppla samman text med tid angiven i siffror
❏ appar, bildstöd, begreppskort
❏ utematematik



Lära sig klockan
begrepp:

hel

halv

i/över

kvart

fem i halv/fem över halv

tim- och minutvisare

mönster:

timme eller minut?

i eller över?

halv innan eller halv efter? (engelskans half 
past)

60 sek, 60 min

skriva med siffror samt i textform



Trygg miljö utan barriärer
❏ hitta klockan i vardagen - verklighetsanknytningen
❏ leka med tidtagarur, fysiska klockor, uppskatta tid
❏ arbeta digitalt
❏ skapa egna klockor med begreppskort
❏ utematematik
❏ gör skillnad på övningsfas och prestationsfas



Språklig tydlighet

2 Behandla och förklara språk, matematiska begrepp och symboler

2.1 Tydliggör och förklara begrepp och symboler för eleverna
2.2 Tydliggör och förklara textstruktur och meningar för eleverna
2.3 Uppmuntra eleverna att avkoda texter, matematiska begrepp och symboler
2.4 Uppmuntra eleverna att ta hjälp av andra språk
2.5 Illustrera med hjälp av olika typer av media



bildstöd



Språkutvecklande arbetssätt genomsyrar
❏ fokus på förmågor; kunna resonera, reflektera över rimlighet mm.
❏ textmassa
❏ färgkoda - instruktioner & begrepp i olika färger
❏ prata kring bilder, symboler, föremål, uppgifter



Matematik?



STL:s cirkelmodell
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