Kom godt i gang
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Før du går i gang
Kom godt i gang-guiden er til dig, der gerne vil arbejde med digitale teknologier til at
understøtte inklusion i folkeskolen.
Guiden hjælper dig igennem at designe din egen løsning fra A-Z, og giver dig den
baggrundsviden, du har brug for. Til guiden hører en tilpasset designskabelon, som du
kan skrive i, mens du bruger guiden.
Guiden findes i en interaktiv udgave på www.inkludigi.dk.
Her kan du også finde videocases, læse cases og få mere viden.
Hent Designskabelonen
www.inkludigi.dk/hent-materiale/
Inspiration og færdige løsninger
www.inkludigi.dk/metoder/

Bagom Inkludigi
Inkludigi er resultatet af et projekt mellem
Billund, Gentofte, Kolding, Lejre og Vordingborg
Kommuner, der sammen med Unges
Uddannelsescenter og Socialt Udviklingscenter
SUS har afprøvet, hvordan digitale teknologier
kan understøtte inklusion i folkeskolen.
Find mere viden, inspiration og materiale på
www.inkludigi.dk
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Kortlægning handler om
elevernes behov,
fællesskabet i klassen,
og hvilken teknologi I har.

Start med at kortlægge elevernes behov, og hvad der karakteriserer
fællesskabet i klassen, før du vælger teknologi. Det vigtigste er at matche
den rigtige teknologi til elevernes behov – og ikke omvendt.
Vi anbefaler, at du bruger designskabelonen fra inkludigi.dk og følger trinene
herunder.
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For at lave en løsning med digitale teknologier, der faktisk skaber gode deltagelsesmuligheder for
eleverne, er det vigtigt først at kende elevernes behov. Vi anbefaler, at du både undersøger de enkelte
elevers behov og behovene i hele klassen.
Vælg herefter de behov, som din løsning skal imødekomme for at skabe nye deltagelsesmuligheder, og
skriv dem ind i designskabelonen. Det er første step og grundstene i din løsning.

Alle elever kan have gavn af de muligheder teknologi giver, men ved kende til og sætte fokus på
særlige behov bliver din løsning målrettet. At have særlige behov betyder ikke nødvendigvis, at
eleverne har en diagnose. Det betyder blot, at de i varierende grad kan være udfordret i forhold til:
•
•
•
•
•
•

Opmærksomhed
Koncentration
Hukommelse
Social afkodning
Abstraktion
Sprog og kommunikation

Et eksempel
Hukommelse,
koncentration og
opmærksomhed

Nogle elever kan have en diagnose som fx
autismespektrumforstyrrelser (ASF), ADHD eller ADD.
I kortlægningen skal du undersøge, hvilke behov som en eller flere
elever har i din klasse. Og vælg hvilket eller hvilke behov, der skal
være fokus for din løsning.

Du identificerer behovet ved at se på, hvad der hindrer eleven i at
deltage i fællesskabet i klassen, eller hvor eleven har et potentiale for
at være mere deltagende. Det kan være, at eleven fungerer mindre
godt i grupperelationer eller har behov for støtte for at løse nogle
opgaver selvstændigt. Måske fungerer klassefællesskabet som
helhed dårligt.
For at identificere behovene kan iagttage og beskrive de situationer,
hvor udfordringerne i fx samspillet med andre elever og lærere
kommer til udtryk.
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En dreng fra udskolingen
har svært ved at løse faglige
opgaver i matematik. Fordi
han har svært ved at holde
fokus og huske hvad han
skal gøre, beder han tit om
at få forklaret opgaven igen.
Det kræver meget
opmærksomhed fra
drengens lærer, som også
skal hjælpe de andre elever.
Derfor sidder drengen ofte
og venter på at få hjælp.
Læreren laver en digital
vejledning med billeder og
video til opgaven i appen
Scan How. Så kan han få
forklaret opgaven igen på
sin tablet, når han har
behov for det. De andre
børn kan også benytte den
digitale vejledning.

Stil dig selv spørgsmål som:
•
•
•
•

Hvordan og i hvilke sammenhænge kommer elevens udfordringer til udtryk?
Hvorfor har eleven svært ved at håndtere den konkrete situation?
Hvilke behov skal mødes, før eleven kan deltage aktivt i en given situation?
Hvor mange elever har disse eller andre udfordringer?

Inklusion handler om at give børnene alle de relevante muligheder for at deltage i fællesskabet. Her er
pædagogisk brug af teknologi et nyt værktøj, der kan skabe nye muligheder for deltagelse.
Men for at kunne se, hvordan teknologi er med til at gøre en positiv forskel, er det en god idé først at
undersøge, hvad der kendetegner fællesskabet i din klasse, og hvor inkluderende fællesskabet er.

Inklusion er et begreb med mange definitioner, og som der er mange holdninger til. Inkludigi har særligt
fokus på at skabe nye deltagelsesmuligheder, og derfor bruger vi denne definition:

“Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld
deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for
at lære noget og for at udvikle sig.”
Eleven skal altså være inkluderet både fagligt og socialt, og skal også opfatte sig selv som inkluderet.
Når teknologi bruges som en del af læringsmiljøet, er det vigtigt at overveje, på hvilken måde
teknologien bidrager til at skabe inklusion. Derfor skelner vi mellem faglig og social inklusion:
•
•

En elev er fagligt inkluderet, når eleven deltager aktivt i læringsmiljøet
En elev er social inkluderet, når eleven deltager aktivt i det sociale fællesskab

Digitale teknologier kan både bruges til at skabe deltagelsesmuligheder fagligt og socialt. Du kan se
eksempler på hvordan under løsninger på inkludigi.dk.
Digitale teknologier skaber ikke inklusion alene, men at de kan bruges til at understøtte og tænkes
sammen med de øvrige inklusionsarbejde, I laver i klassen. Det handler altså om at tænke over,
hvornår, i hvilke situationer og hvordan digitale teknologier giver muligheder for at deltage fagligt eller
socialt.
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Alle klasser er forskellige, men der er alligevel en række spørgsmål, der kan hjælpe dig med at
beskrive, hvad der kendetegner fællesskabet i din klasse:
•
•
•
•

Hvordan er dynamikken mellem børnene?
Er eleverne rummelige og respektfulde overfor
hinanden?
Hvor meget inviterer børnene hinanden ind i både
opgaveløsning og socialt liv?
Er der elever, der står udenfor? Hvordan? Hvornår?

For at kunne iagttage, hvordan digitale teknologier kan skabe en
positiv forskel for det inkluderende fællesskab i klassen, kan du
holde særligt øje med:
•
•
•
•
•

Trivslen i klassen
Hvor ofte en eller alle eleverne deltager aktivt i
faglige eller sociale aktiviteter
Elevernes behov for voksenstøtte
Konflikter i klassen
Elevernes fremmøde

Det er også vigtigt, at du overvejer, hvordan læringsmiljøet i
klassen tilrettelægges i dag, og hvordan de digitale teknologier
kan spille sammen med det, I allerede gør. På den måde bliver
løsningen en del af en større indsats.

Et eksempel
At synliggøre evner
En dreng fra 8. kl. bliver
holdt udenfor fællesskabet i
klassen. De andre elever
inviterer ham ikke med, når
de løser opgaver, da de
opfatter ham som stille og
usikker. Drengen er god til
engelsk og ved meget om
formel 1.
Engelsklæreren får derfor
drengen til at lave en digital
quiz – en kahoot – om
formel 1 til de andre børn i
klassen. De andre får øje på
drengens store viden, og
inviterer ham aktivt ind i
gruppearbejdet omkring
quizzen.

Din digitale løsning kan lægge sig op ad enten de udfordringer
eller de potentialer du ser ift. at skabe inklusion i en klasse.

Pædagogisk brug af teknologi rummer mange nye muligheder for at skabe deltagelse i folkeskolen, og
der findes mange forskellige teknologier, du kan bruge. Fx kan teknologi imødekomme elevernes behov
gennem virkemidler som auditiv eller visuel understøttelse, mulighed for gentagelse eller ved at give
fast struktur.
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Der findes et hav af muligheder, når man skal finde relevant teknologi, og det kan være vanskeligt at
finde ud af, hvad man skal vælge. Det er imidlertid ikke afgørende hvilken teknologi du vælger, blot at
den imødekommer de behov hos eleverne i din klasse, du har
valgt.
Mange teknologier kan det samme eller har overlappende
funktioner. Husk derfor, at den samme løsning godt kan laves og
fungere selvom man bruger en anden teknologi.
Hvis du fx vil bruge appen Scan How, så er en Android tablet lige
så god som en iPad, men den er ofte langt billigere.
På Inkludigi.dk kan du finde eksempler på brug af iPads, tablets,
laptops og smartphones til apps som Scan How, Book Creator,
Padlet og Aurasma, men også helt nye teknologier som virtual
reality.
•

Find inspiration til valg af teknologi
i løsningerne eller casevideoerne på inkludigi.dk.

Et godt tip er at vælge teknologi, som kan bruges på flere måder og
til flere formål. På den måde kan den samme teknologi anvendes
igen og igen, og du skal ikke hele tiden tilegne dig ny viden eller
købe nyt udstyr.

Tip til at finde
teknologi
Skoletube.dk indeholder
mange kreative værktøjer.
Du får adgang via uni-login.
IT-banken.dk samler de
bedste teknologier til
mennesker med
funktionsnedsættelse.
Digitalleg.dk har et
teknologikatalog med alt
fra robotter til teknologi
uden skærm.
Scan How er brugt i
Inkludigi-projektet. Findes
både i gratis og
betalingsudgave. Se mere
på Scanhow.dk

I Inkludigi-projektet har vi særligt brugt den danske app Scan How.
Den har vi lavet en vejledning til, som du kan downloade.

Det kan hurtigt blive dyrt at anskaffe ny teknologi. Begynd derfor med at undersøge, hvilken teknologi I
allerede har på skolen.
•
•
•
•

Hvilken teknologi bruger eleverne allerede selv?
Har I iPads, tablets, smartphones, laptops eller smartboards?
Har I et klassesæt af fx iPads enten på skolen eller i kommunen, som I kan låne?
Eller har I adgang til nye teknologier som fx augmented reality (AR) eller virtual reality
(VR)?

Der findes rigtig mange apps, apps med en gratis prøveperiode eller apps til meget lave priser, som
kan være gode alternativer til dyr teknologi. Vi har derfor samlet links til flere hjemmesider, hvor du kan
finde inspiration.
Når du har undersøgt mulighederne for hvilken teknologi, I kan bruge, er kortlægningen færdig.
Du er nu klar til at designe din løsning.
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Løsning handler om
at bruge kortlægningen til
at vælge fokus og virkemidler
i en klar løsning

Start med at tage afsæt i din kortlægning og brug den til at vælge fokus for
løsningen. Gå derfra til at arbejde med de virkemidler, der skal imødekomme
elevernes behov.
Til sidst zoomer du ind på din teknologi og beskriver din løsning.
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Løsningens fokus handler om at blive skarp på formålet, og at vælge hvem der skal bruge løsningen.

At bruge digitale teknologier i tilrettelæggelsen af læringsmiljøet kan have gavn for én, få eller alle
elever afhængigt af hvem der bruger løsningen. På samme måde kan selve effekten ske enten, mens
eleverne bruger teknologien, eller vise sig over tid. Disse forskelle er samlet i inklusionseffektmodellen.

Brug inklusionseffektmodellen til at tænke over udbyttet af din løsning
Inklusionseffekt-modellen viser fire forskellige måder at bruge teknologi til at skabe nye
deltagelsesmuligheder. På den ene akse skelner modellen mellem direkte og afledt inklusionseffekt,
mens modellen på den anden akse viser, om en løsning er målrettet et individ eller fællesskabet.
Direkte inklusionseffekt er når enten et individ eller et fællesskab oplever en inkluderende effekt, mens
de bruger teknologien. Modsat er afledt inklusionseffekt, når et individ eller et fællesskab opnår en
inkluderende effekt efter de har brugt teknologi.
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Modellen viser fire forskellige typer af inkluderende løsninger:
•
•
•
•

ID-løsninger er når et individ får nye deltagelsesmuligheder ved at bruge teknologi. Det
er kun én eller få elever, der bruger løsningen.
FD-løsninger er når fællesskabet får nye deltagelsesmuligheder ved at bruge teknologi.
Her bruger alle elever den samme digitale løsning.
IA-løsninger er når et individ får nye deltagelsesmuligheder efter at have brugt
teknologi. Det er kun én eller få elever, der bruger løsningen.
FA-løsninger er når et fællesskab får nye deltagelsesmuligheder efter at have brugt
teknologi. Her bruger alle elever den samme digitale løsning.

Brug modellen som et værktøj til at blive skarp på hvem der bruger teknologien, og hvornår du forventer
at løsningen vil have en positiv effekt.

At fokusere en løsning handler om at beslutte, hvem der er med, og
hvilket formål løsning skal have.
Beslut om det er én, få eller alle elever, der skal bruge løsningen.
• Skal teknologien anvendes af alle børn i klassen? Eller kun af
den eller de elever, der har særlige udfordringer?
• Hvad er fordele og ulemper ved at vælge den eller de børn, du
vælger?
• Hvordan undgår du at teknologien i sig selv virker
ekskluderende, hvis kun én elev anvender den?
• Hvilke forandringer ønsker du at skabe for hvem?

Hold fast i dit formål.
Der kan ske mange
overraskende ting, når
eleverne bruger
teknologi.

Brug din afdækning af fællesskabet i klassen til at tænke over, om en løsning til én, få eller alle elever
kan give mest gavn. Husk også at tænke over, hvordan løsningen spiller sammen med andre
inklusionsindsatser, I laver i klassen.

Bliv skarp på dit formål
Formålet for løsningen er tæt koblet til de behov, som du undersøger i kortlægningen. Du kan vælge at
bruge en af løsningerne på Inkludigi, eller du kan vælge dit eget formål.
For at teknologien kan skabe nye deltagelsesmuligheder, skal din løsning imødekomme elevernes
behov. Tænk over, hvilken forandring, din løsning skal være med til at skabe. Det kan være en hjælp at
tænke i konkrete situationer, hvor en eller flere elever vil have gavn af en inkluderende indsats.
Eksempler på formål:
• Håndtering af overgange og skift
• Overblik over opgaver og situationer
• Aktiv deltagelse og medejerskab til undervisning
• Forståelse for andres behov
• Selvstændighed i opgaveløsning
• Fastholdelse af opmærksomhed
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En god måde at blive præcis på, hvordan din løsning kommer til at virke er at matche virkemidler til
elevernes behov. Virkemidlerne er dem, der gør, at din løsning skaber deltagelsesmuligheder for
eleverne.

For at teknologi kan skabe nye deltagelsesmuligheder, er det helt afgørende, at du tænker pædagogik
helt ind i løsningen. Derfor kan det være en hjælp at skelne mellem pædagogiske og teknologiske
virkemidler.
Pædagogiske virkemidler er metoder og tilgange, som kan skabe
deltagelsesmuligheder. De pædagogiske virkemidler er de aktive pædagogiske
handlinger, der iværksættes for at imødekomme elevens behov. Det kan fx være
at arbejde med gentagelser, visualisering, struktur/oversigter, konkreter,
forudsigelighed og skræddersyet kommunikation.

Teknologiske virkemidler er de funktioner i teknologi, vi bruger til at understøtte
de pædagogiske virkemidler. De teknologiske virkemidler kan konkretisere og
oversætte pædagogiske virkemidler. Fx video, lyd, og QR-koder til at stimulere
elevens perception. Vælger du fx at understøtte eleven pædagogisk ved hjælp af
visualisering kan du anvende teknologiske virkemidler såsom digitale billeder,
visuelle nedtællingsure mv.
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Husk at samspillet mellem pædagogiske og teknologiske virkemidler ikke er en-til-en. Når du bruger
teknologi, kan du imødekomme flere forskellige behov samtidig, ligesom du fx med en digital bog kan
understøtte flere pædagogiske virkemidler på én gang.

Brug kortlægningen af dine elevers behov som afsæt for at vælge
virkemidler. Tænk først over, hvilke pædagogiske virkemidler der
kan imødekomme behovene hos eleverne eller i klassen.
Tænk derefter over, hvilke teknologiske virkemidler som kan
understøtte de pædagogiske virkemidler.
Når du arbejder med teknologiske virkemidler, kan det være en
hjælp at tænke over, hvordan du ville imødekomme behovene uden
brug af teknologi. Det kan give et godt billede af, hvordan du skal
bruge teknologien for at supplere eller understøtte.
Du kan få overblik ved at stille behov og virkemidler op overfor
hinanden i et skema:

Husk at du senere kan justere i din løsning og i de virkemidler, du bruger.
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Virkemidler er
samspillet mellem din
pædagogiske indsats
og teknologiens
funktioner

Når du har valgt virkemidler, skal du sikre dig, at din teknologi har de rigtige funktioner. Og så er det en
god idé at opsummere din løsning.

I kortlægningen afdækker du, hvilken teknologi du kan bruge og hvor du kan finde inspiration.
Hvis du ikke allerede har valgt din teknologi, er det tid til at vælge teknologi nu. Din teknologi skal
understøtte dit formål og spille sammen med de pædagogiske virkemidler for at lykkes.
•

Kan din teknologi understøtte de pædagogiske virkemidler, du har valgt?

Tip! Brug dine teknologiske virkemidler til at vælge teknologi: dine teknologiske virkemidler er de
funktioner, som teknologien skal have.

Du har nu et klart formål, du kender behovene hos eleverne, og hvordan du kan imødekomme dem
med pædagogiske virkemidler. Du ved også, hvordan dine teknologiske virkemidler skal indgå i
løsningen. Og så har du valgt en teknologi.
Prøv at beskriv din løsning i få sætninger, der kobler det hele sammen. Fx:
•
•
•

Brug af Scan How til at håndtere overgange mellem SFO og skole, hvor QR-koder og en
digital bog hjælper én elev med handlestrategier til at ankomme trygt i klassen.
Brug af virtual reality til at gøre det ukendte konkret ved at tage på en virtuel hyttetur
inden hele klassen skal af sted, så alle elever gerne vil med.
Brug af Scan How til interaktive videovejledninger i matematik, som hænger
tilgængeligt som QR-koder for alle elever. Vejledningerne kompenserer for lav
arbejdshukommelse, men giver vejledning til alle elever efter behov.

Du er nu klar til at sætte din teknologi op og bruge den sammen med eleverne.
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Ibrugtagning handler om
god planlægning, opsætning og brug af
din løsning til gavn for eleverne

Start med at lægge en plan for, hvordan din løsning bliver en del af
læringsmiljøet, og afsæt tid til at sætte teknologien op. Brug løsningen med
eleverne og hold øje med, hvordan den virker. Husk at du kan justere
løsningen, så den bliver endnu bedre.
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Når du har designet en løsning, anbefaler vi, at du lægger en god plan for, hvad der skal til, for at din
løsning kommer i spil sammen med eleverne.
I en travl hverdag kan nye tiltag nemt blive klemt af andre
aktiviteter. En plan hjælper med at holde fokus på løsningen, så
den bliver en succes.
Det er op til dig, hvor detaljeret din plan skal være. Men det kan
være en god idé at opdele aktiviteterne, alt efter om de kommer
før, under eller efter brug af løsningen. Husk at du kan inddrage
dine kolleger eller eleverne, så du ikke skal stå alene med alle
aktiviteterne.

En plan hjælper med at
holde fokus på
løsningen, så den
faktisk bliver en
succes.

I din planlægning er det vigtigt at tænke rundt om din løsning
selvom du ikke kan forudse alt. Brug spørgsmålene herunder til
at blive tydelig i forhold til, hvilke aktiviteter der skal planlægges,
hvornår løsningen skal bruges, og hvem løsningen involverer.

Hvem er ansvarlige?
•
•
•
•
•

Hvilke elever skal kunne anvende løsningen?
Skal alle elever kunne det samme ift løsningen? Fx sætte den op?
Skal man kunne vælge løsningen fra, eller skal den altid anvendes til bestemte opgaver?
Hvem kan man spørge om hjælp, hvis der er tekniske udfordringer med løsningen?
Hvem er ansvarlige for at lave og følge op på planen?

Hvad er konteksten for løsningen?
•
•
•
•

I hvilke timer skal løsningen anvendes?
Hvordan skal løsningen bruges? Til hvilke konkrete opgaver?
Skal der være bestemte forudsætninger til stede, for at løsningen kan bruges?
Har I adgang til alle tekniske faciliteter?

Hvornår evaluerer og justerer vi løsningen?
•
•
•
•

Hvordan følger I op på om løsningen rent faktisk virker inkluderende?
Hvordan ser vi, om løsningen gør en forskel for eleverne?
Hvor ofte og hvordan følger I op på løsningen?
Og hvad skal der evalueres på?
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Hvordan du sætter din teknologi op, er afgørende for, om din
løsning lykkes med at skabe deltagelsesmuligheder. Det er her
dine virkemidler skal i spil, sådan at teknologien kan understøtte
dine pædagogiske virkemidler.
Hvor lang tid opsætningen tager afhænger af, hvilken løsning du
har designet. I nogle løsninger er det eleverne, der sætter
teknologien op – fx ved at de bruger teknologien til at producere
indhold, som skaber deltagelsesmuligheder.

Brug din teknologi
indtil du føler dig
hjemme.
Det giver dig mere
overskud, når
løsningen anvendes.

Andre løsninger kræver mere forberedelse, enten fordi du fx skal
sætte indhold op, tage, billeder, indtale beskeder eller optage
video, eller fordi de skal testes grundigt, før eleverne bruger
teknologien.

•
•
•
•

Hvis du ikke er vant til at bruge teknologi i dit læringsmiljø, er det en god idé at teste
teknologien godt igennem, så du føler dig hjemme
Du kan spare meget tid ved at afprøve en tidlig løsning med en kollega, før du laver den
helt færdig
Husk at teste alle funktioner, som eleverne får adgang til – eleverne kan godt finde på at
bruge teknologien på en anden måde, end du havde planlagt
Husk at du kan skifte din teknologi ud, men genbruge alt dit forarbejde med en anden
teknologi
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Pædagogisk brug af teknologi skal selvfølgelig skabe værdi, og derfor
er det vigtigt at følge med i elevernes brug af løsningen. Det er ikke
altid, at en løsning virker efter hensigten de første gange den prøves,
og derfor skal du være parat til at evaluere og justere løsningen.

Det er tid til, at eleverne får teknologien mellem hænderne. Tænk over
hvordan du introducerer teknologien for eleverne afhængigt af, om din
løsning involverer én, få eller alle elever (tænk tilbage på
inklusionseffektmodellen). Her kan du bruge din kortlægning af
fællesskabet i klassen til at vurdere, hvordan eleverne vil tage imod
løsningen.
Hvis det kun er få elever, der bruger teknologien, kan det være en god
idé at forberede de elever, der skal bruge løsningen. Du kan også
sørge for, at alle elever har set og prøvet teknologien for at få den
afmystificeret. På den måde kan du undgå, at din pædagogiske brug af
teknologien i sig selv bliver ekskluderende.

Brug din teknologi
sammen med alle
elever først
I en 2. klasse laver alle
elever
videoanmeldelser af
bøger via Scan How.
Når en bog er blevet
anmeldt, sættes en
QR-kode bag på
bogen, som alle elever
i klassen kan afspille.
På den måde kender
alle eleverne til Scan
How, når en af
eleverne også bruger
appen til opstart af
dansktimer.

I din løsning har du beskrevet et klart formål, men hvordan kan du
følge med i, om løsningen virker?

På den korte bane er det vigtigt at se, hvordan løsningen fungerer i læringsmiljøet:
•
•
•
•
•

Hvordan tager eleverne imod løsningen?
Bruger eleverne løsningen lige så ofte, som du forventer?
Er løsningen nemt tilgængelig for eleverne eller placeret det rigtige sted?
Er der tekniske problemer, og hvordan kan de løses?
Er der elever, der står udenfor? Hvornår? Hvordan?

For at evaluere, om løsningen skaber deltagelsesmuligheder, skal du have fokus på
behov og virkemidler:
•
•
•

Blev elevens/elevernes behov imødekommet af løsningen? Hvordan? Hvorfor/hvorfor
ikke?
Var elevernes behovene matchet til de bedste pædagogiske virkemidler? Kan behovene
imødekommes bedre med andre virkemidler?
Virkede opsætningen af teknologien efter hensigten?
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•

Kan en anden opsætning af teknologiske virkemidler gøre dét bedre? Hvorfor, hvorfor
ikke?

For at se, om din løsning skaber en positiv forskel for det inkluderende fællesskab i klassen,
kan du holde særligt øje med:
•
•
•
•
•

Deltager eleverne mere, når de bruger løsningen?
Arbejder eleverne mere selvstændigt, når de bruger løsningen?
Påvirker løsningen trivslen i klassen?
Er der færre konflikter?
Påvirker løsningen elevers fremmøde?

Du kan også kigge efter mere præcise tegn på, om løsningen virker, ved at se, hvordan dine
virkemidler imødekommer elevens behov. Fx se om eleverne faktisk ser en digital vejledning i appen
Scan How flere gange for at imødekomme nedsat hukommelse.
Når du evaluerer, så vær parat til at tænke i løsninger. Det er ofte først efter flere små eller store
justeringer, at løsningen virker efter hensigten.

Når du justerer din løsning, er det en hjælp først at have fokus på årsagen:
•
•

•

Hvis det er udefrakommende forhold under brugen af teknologien som fx skift i
skemaer, undervisning eller vikarer, hvad kan du så gøre for at undgå eller minimere de
forhold?
Hvis din justering handler om, hvor god løsningen til at skabe deltagelsesmuligheder, så
husk at du kan vælge pædagogiske og teknologiske virkemidler fra. Nogle løsninger
virker bedst, hvis det er meget enkle, mens andre løsninger skal have tilføjet flere lag
eller muligheder før at de virker.
Hvis du vil ændre i de grundlæggende pædagogiske virkemidler, så kig på din løsnings
match til elevernes behov. Hvis du vil justere i de teknologiske virkemidler, så hav enten
fokus på selve opsætningen eller overvej, om en helt ny teknologi kan gøre det bedre.

Giv ikke op, og husk at du kan søge sparring hos dine kollegaer eller i andre fora!
Flere af løsningerne i Inkludigi-projektet blev først rigtig gode efter nogle justeringer.

Del din løsning med andre
Når din løsning er i brug og virker i læringsmiljøet, kan du overveje, om andre også skal kende til den.
Hvis du ikke allerede har involveret de andre lærere og pædagoger i klassen, kan din løsning kan blive
en fast del af læringsmiljøet via dem. Eller du kan sørge for at din løsning spredes til andre klasser på
skolen, så flere elever kan få glæde af den.
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