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Universell design för lärande 
Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 2 veckor 
 
(Universal design for learning) 

 

 

1 ALLMÄN INFORMATION 

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med 

de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för 

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges 

Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att 

underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro 

universitet ges kurserna som personalutbildning. 

    

I kursen Universell design för lärande arbetar deltagarna med följande av 

SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:  

 

Deltagaren ska 

- kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna 

ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk 

forskning med relevans för undervisning i högskolan, 

- självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och 

utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig 

grund inom det egna kunskapsområdet, 

- kunna använda och medverka i utveckling av fysiska och digitala 

lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande, 

- kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om 

regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar, 

- kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera 

samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet 

i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen, 

 

http://www.suhf.se/storage/ma/6a0581f9f224445db327c333d6254fe2/a80f8138335c474bb28b9ccc14f3ed3e/pdf/B0907950BD59A6ECFFE91976D1E23A25C3CEB143/REK%202016-1%20Om%20beh%C3%B6righetsgivande%20h%C3%B6gskolepedagogisk%20utbildning_Dnr%20024-16.pdf
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- visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, 

relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund 

såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och 

hållbarhet, samt 

- kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter 

samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning 

och av den egna professionen. 

 

 

2 OM KURSEN 

Universell design för lärande motsvarar 80 arbetstimmar, d.v.s. två veckors 

heltidsstudier, och är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt 

centrum 2019-06-24. 
 

2.1 Kursens mål 

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna 

 

• utforma en kurs utifrån universell design för lärande med vetenskapliga 

och ämnesdidaktiska överväganden samt med hänsyn tagen till relevanta 

lagar, förordningar och lokala styrdokument, 

  

• beskriva, analysera och värdera olika studieformer, läraktiviteter och 

examinationsformer i relation till uppsatta kursmål, universell design för 

lärande, lärande och studentvariation, 

 

• identifiera och analysera pedagogiska problem och utmaningar i relation 

till universell design för lärande, lärande och studentvariation, 

 

• reflektera och utarbeta lösningar på pedagogiska problem utifrån 

högskolepedagogisk teori, ämnesdidaktiska överväganden och befintliga 

resurser i relation till universell design för lärande, lärande och 

studentvariation med hänsyn tagen till relevanta lagar, förordningar och 

lokala styrdokument samt 

 

• kritiskt diskutera sina egna och andras pedagogiska och didaktiska 

ställningstaganden och val i relation till universell design för lärande, 

lärande och studentvariation.   
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2.2 Kursens innehåll 

I kursen Universell design för lärande arbetar deltagarna praktiskt med 

universell design för lärande på ett sätt som sätter flexibilitet, kursutveckling 

och kvalitetssäkring i centrum. Under kursen kommer varje deltagare att 

analysera och planera ett förändringsarbete med fokus på universell design för 

lärande avseende en kurs eller ett lärmoment, t.ex. läraktivitet, lärplattform eller 

studiehandledning.  

 

Den avslutande kursuppgiften utgörs av en omarbetad kursplan eller lärmoment 

enligt universell design för lärande, en plan för uppföljning och återkoppling till 

verksamhet och studenter, samt en pedagogisk reflektion över 

utvecklingsarbetet. Vid utformningen av uppgiften måste juridiska, pedagogiska 

och didaktiska aspekter beaktas, och vid kurstillfällena uppmärksammas därför 

såväl nationella regelverk, lokala styrdokument, studentinflytande, jämlikhet, 

tillgänglighet samt de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).  

 
2.3 Studieformer 

Som studieformer används eget utvecklingsarbete, presentationer, diskussions- 

och reflektionsseminarium samt workshoppar. Läraktiviteterna genomförs 

enskilt, i helgrupp och i mindre arbetsgrupper. Kursmaterial och 

kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.  

 

2.4 Obligatorisk närvaro  

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt 

inslag på kursen, är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Om deltagaren 

inte kan närvara vid det första kurstillfället kan denna inte beredas plats på 

kursen. Vid förhinder att delta vid något av de övriga kurstillfällena ska 

deltagaren i god tid kontakta kursansvarig för information om hur 

läraktiviteten ska genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid 

en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.   

 

2.5  Examination  

Kursen examineras genom ett självständigt arbete som består av en omarbetad 

kursplan eller lärmoment, en plan för genomförande, uppföljning, analys och 

återkoppling till verksamheten samt en reflektion över pedagogiska val och 

ämnesdidaktiska överväganden. Kursen/lärmomentet ska vara utformat med 

hänsyn tagen till relevanta lagar, förordningar och lokala styrdokument, och 
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reflektionen ska vara förankrad i högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk teori 

och forskning. 

 

Kursen examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett 

underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter 

ordinarie examination. Omexamination genomförs genom deltagande i och 

förberedelse inför sista kurstillfällets läraktivitet under efterföljande terminer 

om inte annan likvärdig examinationsgrupp kan sammankallas. 

 

2.6      Litteratur 

 Kursbok 

Bracken, Sean & Katie Novak. Ed. (2019). Transforming higher education 

through universal design for learning. New York: Routledge. 357 s. 

 Övriga obligatoriska informationskällor 

• Arbetsmiljölagen 

• Diskrimineringslagen 

• FUNKA – Undervisa tillgängligt 

• Högskoleförordning (reviderad januari 2011) 

• Högskolelag (reviderad januari 2011)  

Styrdokument för Örebro universitetet 

• Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

• Kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 

forskarutbildning 

• Policy för en god arbets- och studiemiljö 

• Örebro universitets pedagogiska grundsyn 

• Örebro universitets vision  

 

Dessutom tillkommer filmat material efter särskild specificering, max. 180 

minuter. Avseende kurslitteratur kan max. 100 sidor obligatorisk och/eller 

valbar litteratur tillkomma som i så fall anges vid kursstart. 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
https://inforum.oru.se/inforum/stod-och-service/stod-for-utbildning/funka-undervisa-tillgangligt/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434
https://inforum.oru.se/globalassets/inforum-sv/centrala-dokument/styrdokument/personal/jamstalldhet_jamlikhet_likabehandling/plan-for-jamstalldhetsintegrering-20171206.pdf
https://inforum.oru.se/globalassets/inforum-sv/centrala-dokument/styrdokument/utbildning_forskning_samverkan/utbildning_grund_avancerad_forskar/kvalitetssystem-for-utbildning-pa-grundniva-avancerad-niva-och-forskarniva-vid-orebro-universitet.pdf
https://inforum.oru.se/globalassets/inforum-sv/centrala-dokument/styrdokument/utbildning_forskning_samverkan/utbildning_grund_avancerad_forskar/kvalitetssystem-for-utbildning-pa-grundniva-avancerad-niva-och-forskarniva-vid-orebro-universitet.pdf
https://inforum.oru.se/globalassets/inforum-sv/centrala-dokument/styrdokument/personal/arbetsmiljo_halsa/policy-for-en-god-arbets--och-studiemiljo.pdf
https://www.oru.se/contentassets/11f4847b6f6c4c70962348342cd03cc2/orebro-universitets-pedagogiska-grundsyn-190215.pdf
https://inforum.oru.se/inforum/kvalitet-och-utveckling/visionsarbete/orebro-universitets-vision/
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2.6 Kursintyg 

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg. 

 

 

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER 

Universitetspedagogik 1, Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande.  

 

 

4 MÄRKNING ENLIGT DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
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