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Kære lærere, pædagoger og
ressourcepersoner
Dette er et udviklingsredskab, der kan hjælpe lærere, pædagoger (herefter pædagogisk personale) og ressourcepersoner
i arbejdet med at anvende teknologier til at understøtte
inklusion af elever med udviklings-og opmærksomhedsproblemer i skolen (herefter elever med særlige behov).
Udviklingsredskabet kobler brugen af digitale teknologier
sammen med inklusion. Formålet hermed er at tilbyde et
analyseredskab, der kan hjælpe det pædagogiske personale
med at skabe nye faglige og sociale deltagelsesmuligheder
for elever med særlige behov gennem brug af digitale teknologier. Inklusionsbegrebet er afgrænset til følgende definition
”Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, hvori skolen
øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle
elever” (Alenkær, 2008). Denne forståelse af inklusion sætter
fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan være med
til at skabe en skolehverdag, hvor det er muligt for alle elever
at indgå i skolens læringsfællesskab.

Brug af digitale teknologier i undervisningen giver mulighed
for ændring af praksis, men skaber i sig selv ikke deltagelsesmuligheder og inklusion. Derimod handler det om måden,
hvorpå teknologien anvendes og rammesættes pædagogisk i
undervisningen til at skabe deltagelsesmuligheder for elever
med særlige behov. Det vil dette udviklingsredskab hjælpe til
jer til.
Der tages i arbejdet udgangspunkt i fem kategorier af indsatser, som er nærmere beskrevet i vidensnotatet om it-understøttet inklusion (Andersen et al, 2017). Disse er:
1. Struktur og overblik
2. Skærmning og fokus
3. Differentiering og forståelse
4. Produktion og formidling
5. Dialog og samarbejde
På næste side fremgår en oversigt med eksempler på digitale
teknologier, der kan understøtte hver af de fem kategorier.

Udviklingsredskabet er udarbejdet af Implement Consulting Group for
Styrelsen for It og Læring. Redskabet er et af flere elementer i videnspakken
om it-understøttet inklusion, der kan findes på www.emu.dk.
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Oversigt
Eksempler på digitale teknologier
Kategori

Eksempler på teknologier

1. Struktur og overblik

Visualisering
Tidsstyring
Skabeloner

Kalender
Virtuelle porteføljer
Læringsplatforme

2. Skærmning og fokus

Høreværn
Lydforstærkning
Virtuel deltagelse

Step-by-step-anvisninger, hvor unødvendige
informationer og forstyrrelser er reduceret

3. Differentiering og forståelse

Digitale bøger
Fagportaler
Videomateriale
Digitale træningsressourcer

Læringsspil
Læse-/skriveteknologier
Individuelle eller fælles opsummerings-/
forståelsesredskaber

4. Produktion og formidling

Proces: Skriveskabeloner, lydeller videostøtte, websites
Produkt: Præsentationsværktøjer,
tekstbehandling, multimodale
kommunikationsprogrammer

Assisterende kommunikation: T2S, S2T,
skrivestøtte

5. Dialog og samarbejde

Virtuelle læringsmiljøer (VLE)
Læringsplatforme
Dialog

Networking
Produktion
Deling

REDSKABETS OPBYGNING
Dette udviklingsredskab er bygget op af fem faser. Redskabet
er cyklisk, hvilket betyder, at processen og faserne med fordel
kan gennemgås flere gange for at få det bedste udbytte af
arbejdet. Redskabet er tiltænkt et team, der arbejder med en
klasse samt de ressourcepersoner, som er tilknyttet klassen.
Derudover opfordres der til at inddrage den pågældende elev
og dennes forældre, så vidt muligt i de enkelte faser. Forskning

peger på, at partnerskab med forældrene er væsentlige i
processen for at understøtte inklusion. Udviklingsredskabet er
som udgangspunkt rettet mod arbejdet med en enkelt elev
med særlige behov, som er udfordret i læringsmiljøet, og hvor
det pædagogiske personale ønsker at udvikle den pædagogiske praksis, ved hjælp af digitale teknologier.
De fem faser er illustreret i nedenstående figur;

Fase 1
Definering

Fase 2
Diskussion

Fase 3
Implementering

Definér og beskriv udfordringsbilledet

Diskutér det pædagogiske
mål for indsatsen

Beslut og implementér den
pædagogiske indsats

Fase 4 og 5: Evaluering og definering
Evaluér indsats, og opsæt nye mål

Hver fase uddybes undervejs og er understøttet af en række arbejdsspørgsmål, som er udviklet i tæt samklang med vidensnotatet
om it-understøttet inklusion.
Redskabet er skematisk opbygget med en række refleksionsspørgsmål og med plads til at skrive svar ud for de enkelte spørgsmål.
Prøv så vidt muligt at besvare alle spørgsmål. Der opfordres til, at udviklingsredskabet gemmes sammen med øvrige fortrolige
oplysninger.
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FASE 1: DEFINERING
I denne fase diskuteres, hvordan det ønskede pædagogiske mål ser ud, i forhold til at styrke inklusion og deltagelse i
læringsfællesskabet for eleven. På baggrund heraf diskuteres, hvorvidt og hvordan digitale teknologier kan anvendes i relation til dette, og hvilke ressourcepersoner der bør og kan inddrages.
Elevafgrænsning
• Hvem er eleven?
• Hvilke udfordringer gør sig gældende?
Karakteristik af eleven
• Hvordan trives eleven i skolen?
• Hvordan trives eleven i hjemmet?
• Hvordan arbejder eleven henholdsvis alene
og i grupper?
• Hvordan indgår eleven i plenum/større
fællesskaber?
• Er der andre elever i klassen, som eleven
gerne indgår i fællesskab med?
Elevens strategier
• Hvilke strategier anvender eleven for at løse
opgaver, der er vanskelige eller lette?
Digitale teknologier
Hvilke digitale teknologier anvendes på
nuværende tidspunkt for eleven inden for
kategorierne om øget:
1. Struktur og overblik?
2. Skærmning og fokus?
3. Differentiering og forståelse?
4. Produktion og formidling?
5. Dialog og samarbejde?
(Se evt. oversigt over digitale teknologier på
side 2)
Udfordringer
• Hvor og hvordan viser udfordringerne sig?
• Er udfordringerne knyttet til bestemte fag
eller faglige situationer?
• Opleves eleven at være udfordret i forhold
til én eller flere af kategorierne om øget:
a) Struktur og overblik?
b) Skærmning og fokus?
c) Differentiering og forståelse?
d) Produktion og formidling?
e) Dialog og samarbejde?
• Hvordan ser en god læringssituation ud for
eleven?
• Hvordan ser en dårlig læringssituation ud
for eleven?
• Hvad er elevens egen oplevelse af
henholdsvis en god og en dårlig læringssituation?
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FASE 2: DISKUSSION
I denne fase diskuteres det, hvordan det ønskede pædagogiske mål ser ud i forhold til at styrke inklusion og
deltagelse i læringsfællesskabet for eleven. På baggrund heraf diskuteres det, hvorvidt og hvordan digitale
teknologier kan anvendes i relation til dette, og hvilke ressourcepersoner der bør inddrages.
Pædagogisk praksis
• Beskriv, hvilke tegn på deltagelse der
ønskes?
• Beskriv den pædagogiske situation, der
ønskes?
• Hvilke behov hos eleven skal opfyldes, for at
denne situation kan opnås?
• Beskriv, i hvilke situationer disse behov
opfyldes?
Digitale teknologiers muligheder
• I hvilke læringssituationer kan digitale
teknologier tænkes at understøtte inklusionsarbejdet, og i hvilke situationer skal der
andre tiltag til?
De fem kategorier
Hvilke digitale teknologier kan anvendes til at
nå det pædagogiske mål om at styrke inklusion og deltagelse i læringsfællesskabet for
eleven?
1. Struktur og overblik
2. Skærmning og fokus
3. Differentiering og forståelse
4. Produktion og formidling
5. Dialog og samarbejde
Digitale teknologier
Hvilke digitale teknologier anvendes på
nuværende tidspunkt for eleven inden for
kategorierne om øget:
1. Struktur og overblik?
2. Skærmning og fokus?
3. Differentiering og forståelse?
4. Produktion og formidling?
5. Dialog og samarbejde?
(Se evt. oversigt over digitale teknologier på
side 1)
Hjælp fra ressourcepersoner
Hvilke ressourcepersoner kan inddrages til at
hjælpe jer med at få mere viden om eller
adgang til it-teknologier, fx leder, inklusionsvejleder, forældre, it-vejleder, it-patrulje?
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FASE 3: IMPLEMENTERING
I den tredje fase besluttes det, hvilke digitale teknologier som skal anvendes og hvornår. Formålet med indsatsen
beskrives sammen med forudsætninger og krav i forhold til elev og pædagogisk personale. Endelig beskrives det,
hvilken virkning der ønskes med indsatsen for eleven med særlige behov, og hvordan indsatsen skal organiseres.
Det er også i denne fase, at indsatsen igangsættes.
Valg af strategi
• Hvilke digitale teknologier tages i anvendelse
(se evt. oversigt side 21)?
• I hvilke fag og/eller læringssituationer vil teknologierne
anvendes?
Formål med indsatsen
Beskriv formålet med
indsatsen i forhold til de
fem kategorier:
1. Struktur og overblik
2. Skærmning og fokus
3. Differentiering og forståelse
4. Produktion og
formidling
5. Dialog og
samarbejde

Beskriv formålet med
indsatsen i forhold til den
enkelte elev (se evt. uddybning i vidensnotatet):
•
•
•
•
•
•

Skabe ro
Træne
Assistere
Muliggøre
Empower
Dialog og samarbejde

Forudsætninger for elever og pædagogisk personale
• Hvilke elevforudsætninger kræver brugen af den valgte
teknologi?
• Har eleven behov for særlig introduktion og støtte
undervejs? Evt. hvordan og af hvem?
• Hvilke didaktiske og digitale kompetencer/forudsætninger
kræver brugen af de digitale teknologier for det pædagogiske
personale?
• Har det pædagogiske personale behov for særlig
introduktion og støtte undervejs?
Virkning af indsats
Hvilke tegn på deltagelse ønskes der?
Det kan fx være, at:
• Eleven kan (selvstændigt eller med støtte) strukturere
og skabe et overblik.
• Eleven kan holde fokus.
• Eleven kan deltage i og forstå opgaver.
• Eleven kan producere og formidle fagligt stof.
• Eleven kan indgå i dialog og samarbejde.
Beskriv, hvordan indsatsen organiseres
• Hvem er ansvarlig for hvilke dele af
indsatsen?
• Hvor lang tid strækker indsatsen sig over?
• Hvad skal hvem forberede forud for implementeringen?
• Hvordan involveres eleven i indsatsen?
• Hvordan involveres forældrene i indsatsen?
• Hvornår evalueres og justeres indsatsen?
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FASE 4: EVALUERING
I fase fire evalueres indsatsen, og det drøftes, hvilke justeringer der kan forbedre indsatsen.
Målopfølgning
• Hvad er der oplevet af forandringer, siden
indsatsen blev igangsat?
• Er vi kommet nærmere målet med indsatsen?
• I hvilken grad var de digitale teknologier
velvalgt til at møde målet og hvorfor?
• I hvilket omfang havde elever og pædagogisk personale de nødvendige forudsætninger i forhold til at anvende teknologierne?
• På hvilken måde øgede brugen af digitale
teknologier elevens mulighed for tilstedeværelse?
• På hvilke måder understøttede brugen af
digitale teknologier elevens aktive deltagelse, fx gennem nye former for differentiering og mulighed for forskellige typer af
dialog og samarbejde, samt produktion og
formidling?
• Hvordan øgede brugen af teknologien
elevens læringsudbytte?

FASE 5: REDEFINERING
Evalueringen i fase fem skal ses som et springbræt til at redefinere indsatsen og opstille nye mål for den
fremadrettede indsats.
Redefinering af målet
• Hvilke justeringer skal der laves for at forbedre indsatsen?
• Hvilke nye indsatser er der behov for?

Nye indsatser og mål
• Hvilke yderligere indsatser kan være relevante for at styrke inklusion af eleven?
• Hvilke nye mål er relevante?

Det er anbefalingen, at der arbejdes med fase 1-5 flere gange.
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Du står med en del af en samlet videnspakke
Dette udviklingsredskab indgår i en videnspakke, der indeholder en række
forskellige produkter, der på hver sin måde præsenterer og lægger op til videre
arbejde med vidensnotatets pointer om it-understøttet inklusion i folkeskolen.
En plakat
Der visualiserer vidensnotatets vigtigste
pointe om de fem kategorier for itunderstøttet inklusion. Plakaten kan
hænges op, fx på lærerværelset.

IT-UNDERSTØTTET INKLUSION

Fem digitale veje til bedre
inklusion for mig og mine
klassekammerater

Vidensnotat
Baseret på en systematisk
vidensopsamling om
it-understøttet inklusion.

IT-UNDERSTØTTET INKLUSION
Vidensnotat

Differentiering
og forståelse

Skærmning
og fokus

Produktion og
formidling

Dialog og
samarbejde
Struktur og
overblik

IT-UNDERSTØTTET
INKLUSION

Skærmning
og fokus

Differentiering
og forståelse

Produktion og
formidling

Udviklingsredskab

Differentiering
og forståelse
Dialog og
samarbejde

Skærmning
og fokus

Struktur og
overblik

Produktion
og formidling

Struktur og
overblik

Kære lærere, pædagoger og
ressourcepersoner
Dette er et udviklingsredskab, der kan hjælpe lærere, pædagoger (herefter pædagogisk personale) og ressourcepersoner
i arbejdet med at anvende teknologier til at understøtte
inklusion af elever med udviklings-og opmærksomhedsproblemer i skolen (herefter elever med særlige behov).
Udviklingsredskabet kobler brugen af digitale teknologier
sammen med inklusion. Formålet hermed er at tilbyde et
analyseredskab, der kan hjælpe det pædagogiske personale
med at skabe nye faglige og sociale deltagelsesmuligheder
for elever med særlige behov gennem brug af digitale teknologier. Inklusionsbegrebet er afgrænset til følgende definition
”Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, hvori skolen
øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle
elever” (Alenkær, 2008). Denne forståelse af inklusion sætter
fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan være med
til at skabe en skolehverdag, hvor det er muligt for alle elever
at indgå i skolens læringsfællesskab.

Brug af digitale teknologier i undervisningen giver mulighed
for ændring af praksis, men skaber i sig selv ikke deltagelsesmuligheder og inklusion. Derimod handler det om måden,
hvorpå teknologien anvendes og rammesættes pædagogisk i
undervisningen til at skabe deltagelsesmuligheder for elever
med særlige behov. Det vil dette udviklingsredskab hjælpe til
jer til.

Dialog og
samarbejde

Der tages i arbejdet udgangspunkt i fem kategorier af indsatser, som er nærmere beskrevet i vidensnotatet om it-understøttet inklusion (Andersen et al, 2017). Disse er:
1. Struktur og overblik
2. Skærmning og fokus
3. Differentiering og forståelse
4. Produktion og formidling
5. Dialog og samarbejde

Udviklingsredskab
Udspringer af pointer fra
vidensnotatet og lægger op til,
at I igangsætter en systematisk
refleksions- og udviklingsproces i jeres team.

På næste side fremgår en oversigt med eksempler på digitale
teknologier, der kan understøtte hver af de fem kategorier.

Udviklingsredskabet er udarbejdet af Implement Consulting Group for
Styrelsen for It og Læring. Redskabet er et af flere elementer i videnspakken
om it-understøttet inklusion, der kan findes på www.emu.dk.

Denne plakat er en del af en samlet materialepakke om it-understøttet inklusion i folkeskolen. Materialet består bl.a. af
et vidensnotat, et udviklingsredskab, videovejledninger og podcast med inspiration til, hvordan du kan anvende digitale
teknologier til at understøtte inklusion af elever med særlige behov. Alle materialerne finder du på www.emu.dk
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KATEGORI 1: STRUKTUR OG OVERBLIK
KATEGORI
4: PRODUKTION KATEGORI
OG
5: DIALOG OG SAMARBEJDE
3: DIFFERENTIERING
OG
KATEGORI 2: SKÆRMNING OGKATEGORI
FOKUS
– Et eksempel til praksis for
Dicte
Beate
FORSTÅELSE – Et eksempel til praksis forFORMIDLING
– Et eksempel til praksis for Carl
– Et
eksempel til praksis for Frej
– Et eksempel til praksis for Adam
Kategori i fokus
Struktur og overblik

Understøttende kategorier
”Dialog og samarbejde” og ”Skærmning og fokus”

Teknologi i anvendelse
1. Struktur m. kalender/skema
Anvendt program: Google kalender
Alternativer fx: Wunderlist, iCal, Outlook
2. Samarbejdsteknologi
Anvendt program: Google keep
Alternativer fx: Wunderlist, Evernote, Onenote

Hvem (Persona/case)
Carl går i 5. klasse. Klassen er ved skoleårets start flyttet til
en ny afdeling af skolen og fik nye lærere i alle fag. I klassen
er der 23 elever. Lærerne oplever at de fleste elever er faldet
godt til på den nye afdeling, og at de er ved at få et godt
kendskab til eleverne. Lærerne fortæller, at Carl har nemmest
ved at løse opgaver, der har en klar struktur og de oplever, at
Carl har svært ved at løse skriftlige opgaver, når strukturen
ikke er klar. De synes, at Carl mister overblikket over opgaven
og har svært ved at koncentrere sig. Når der ikke er tid til at
færdiggøre en opgave, oplever lærerne, at Carl bliver stresset, frustreret og rastløs. De fortæller ligeledes, at Carl kan
nægte at deltage i opgaver. Lærerne oplever en dreng, der
ofte er træt, glemmer sine bøger og forsvinder i sin egen
tegneverden i timerne. De oplever, at han ved meget, men
hans faglige udbytte er præget af meget fravær – både fysisk
og mentalt. Klassen arbejder meget makkervis eller i grupper, og lærerne beretter, at Carl oftest ender med at være
passiv tilskuer eller sidde med egne opgaver, fordi han ikke
har været til stede ved igangsætning af klasseopgaven.
Lærerne fortæller, at Carl opfører sig markant anderledes,
når det er mundtlige opgaver. De oplever, at Carl byder ind
og har en stor viden om mange ting, selvom det han siger
nogen gange er uden for kontekst. Lærerne, der har Carl i
værkstedsfag og musik oplever, at Carl er usikker og eksempelvis ikke vil smage på den mad, de laver.

Carl fortæller, at han synes, det har
været svært
at skifte skole,
Kategori
i fokus
selvom det er den samme klasse. Han fortæller, at der er
Skærmning
ogde
fokus
mange nye lærere, han skal lære at
kende, og at
jo heller
ikke kender ham. Carl synes dog, at det er en fordel, at klassen
er flyttet til en afdeling, hvor hans Understøttende
ven går i parallelklassen.
kategorier
Carl fortæller, at han er glad for sin klasse, selvom han ikke har
Produktion
formidling
”en-bedste-ven” i klassen. Carl fortæller,
at de og
andre
drenge i
klassen har andre interesser end ham selv, så han er mest
sammen med pigerne. Carl fortæller,
at han godt
kan lide at
Teknologi
i anvendelse
være sammen med hans morfar. Han har et drivhus, hvor han
1. Skærmning
og fokus
dyrker orkideer. Carl fortæller, at han
hjælper sin morfar
i
Anvendt teknologi: Skype for Business
drivhuset.
Alternativer fx: Google Hangout, Facetime, Appear.in
Der er flere elever i klassen, der2.gerne
vil arbejde
sammen
Produktion
og formidling
med Carl og i gruppearbejde hjælper
de ham
med atChatterpix
deltage Kids
Anvendt
teknologi:
ved at fortælle, hvad han skal gøre.
Indimellem
der nogen
Alternativer
fx: er
Puppet
Pals, Shadow Puppet Edu.
af de øvrige elever, der beder læreren om hjælp, fordi de
synes, at Carl følger sine egne ideer, og at det må være nogen
andres tur til at have Carl i gruppen.

Hvem (Persona/case)

Carls forældre fortæller om en meget sårbar dreng, som har
store problemer med at sove og Adam
bliver angst
over
for ting,
som klasse. I klassen er der 24
er lige
startet
i første
han ikke kan kontrollere. De er skilt
og Carl
bor primært
elever.
Klassen
arbejderhos
ofte sammen med parallelklassen.
sin mor. Kommunikationen mellem
er i perioder
I de forældrene
tilfælde er der
48 elever og to lærere. Adams klasselærer
ikke helt stabil. Forældrene fortæller,
at Carl
tidligere
underoplever,
at Adam
er er
urolig
og uopmærksom, når der gives
søgt for tvangshandlinger, tics ogfælles
OCD, beskeder,
men fik detog
afvist.
Både
at han
ofte taler uden, det er hans tur.
lærer og forældre er dog bekymrede
i forhold
til meget
depresAdam
er meget
interesseret
i, hvad alle de andre elever siger
sive dage og perioder. Forældrene
”Der
er gode
ogsvækker Adams koncentration.
ogfortæller:
gør, hvilket
hun
mener,
dårlige perioder. Efteråret var en Læreren
dårlig periode
stress
og observeret, at Adam reagerer
menermed
også
at have
angstanfald, men lige nu er vi i enmeget
god periode”.
Ifølge
foræl- fra både ting og de andre
på lyde og
bevægelser
drene svinger det meget. Carl skal
til endnu
en udredning
i den
elever.
Læreren
oplever, at
Adam kan arbejde med opgaver,
kommende tid.
som følger en klar struktur. Når opgaven ikke er klart struktureret, oplever læreren, at Adam har svært ved at gennemføre opgaven og i de tilfælde sjældent bliver færdig.

Et pædagogisk scenarie:
Temauge
Adam fortæller selv, at han er glad for computerspil, idræt

og musik. Han synes bare det er ærgerligt at han tit får
Klassen skal den kommende uge
deltage
en temauge,
skæld
ud iidisse
timer. Adam fortæller også, at han savner
hvilket betyder, at det traditionelle
skema
brydes,
at godt lide, når de skulle have
0-klasse.
Han
kunneogsærlig
elever på tværs af mellemtrinnets
klasseri 0-klasse.
blandes. Der er
læglegetime
flere elever i klassen, der gerne vil
ges i temaugen stor vægt på, atarbejde
elevernesammen
samarbejder
i
med Adam.
Arbejdet i disse grupper er dog
teams og løser opgaverne sammen.
Carl lige
udfordres
særligt,
ikke altid
produktive,
og nogen gange søger nogen af de
da den skemalagte hverdag og andre
hverdagens
ophæeleverrutiner
læreren,
for at få hjælp. De peger ofte på, at
ves. Han har derfor ikke nogen forudsigelighed
atmeget
holde sig
Adam snakker for
og ikke vil indgå i kompromiser for
til. Samtidigt udfordres han på at skulle
løse opgaver
i samfå opgaverne
løst. Der
er flere af klassens elever, der gerne
arbejde med andre.
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vil lege med Adam. De fortæller,Kategori
at han eri fokus
god til at finde på.
Når der er konflikter i legen, får Adam tit skylden.
Differentiering og forståelse

det kræver mange ressourcer
at få kontakt
Kategori
i fokustil hende og få
hende tilbage på sporet igen.
Produktion og formidling

Pædagogen fra SFOen fortæller, at Adam meget gerne vil
spille computer og er meget glad
de dage, hvor hans
klasse
Understøttende
kategorier
har spilledag. De dage spiller Adam hele dagen. De øvrige
”Struktur
og overblik”
samt
dage går Adam ofte rundt udenfor.
Pædagogen
oplever,
at ”Skærmning og fokus”
Adam ofte er med, hvor der er vilde lege. En del af disse lege
er præget af konflikter. Adams forældre
oplever,
at Adam
Teknologi
i anvendelse
ofte er meget træt og pirrelig, når han kommer hjem. Han vil
1. Fagportaler
helst se film eller spille på sin iPad.
En dag om ugen går
Anvendt teknologi:
Gyldendal
Adam til fodbold. Forældrene fortæller,
at Adam glæder
sig – matematik 0. - 3. klasse
(Regn
løs)han er god til at stå
til denne dag, og at hans træner
syntes,
Alternativer
Alinea, Clio,på
E-mat, matematikfessor.dk,
på mål. Lærerne fortæller, at der
er lavet enfx:psykologtest
skoledu.dk
Adam, som viser, at han er udfordret
i forhold til arbejdshu-

Beate fortæller, at hun er venner med mange i klassen og
leger med mange forskellige,
men hun synteskategorier
det er strengt,
Understøttende
at det altid er hende, der får skylden for alting. Hun synes, at
samarbejde”,
”Struktur og overblik” samt
mange af de andre elever”Dialog
er efter og
hende,
og at hun derfor
”Skærmning
ogatfokus”.
bliver tosset og nogen gange
kommer op
skændes med
både de andre elever og læreren. Flere af de andre elever vil
helst ikke arbejde sammen
med Beate.
De siger til læreren, at
Teknologi
i anvendelse
hun lyver, snyder og driller, og at de ofte bliver såret af hen(LST)
des hårde sprog. De siger,1.atLæse-skrivestøtte
hun hele tiden vil bestemme,
og
Anvendt
program:
Cloud
at hun ikke lytter til de andre.
De siger,
at hunAppWriter
ofte finder på
Alternativer
fx: CDord,
Intowords
at lave noget helt andet, end
det de skal,
og nogen
gange

kommelse, men de siger også, 2.
at Digital
det er svært
for dem at
oplæsning
bruge anbefalingerne og give ham
den støtte,
han Siri
har (integreret
brug
Anvendt
teknologi:
i iPad)
for, da de kun er 2 lærere til 48 Alternativer
børn. Han har
for en AppWriter Pro
fx: brug
IntoWords,
meget klar og struktureret arbejdsplan for alle aktiviteter.
3. Digital produktion
WriteReader
Alternativer fx: Explain Everything, Keynote, PowerPoint,
Google Docs

Et pædagogisk scenarie:
Klasseundervisning

Skolen stiller en iPad til rådighed til Adam for at imødekomme hans motivation for brug af teknologi og hans forventning om, at computere fungerer pålideligt og reagerer
i 3.tilpassede
klasse, ogindsatder er 24 elever i klassen. I klassen
hurtigt. Det giver mulighed forBeate
at lavegår
mere
derogså
flererisikoen
elever som
afhan
læreren beskrives som værende i
ser til ham, men samtidig øgererdet
for, at
komplicerede læringssituationer. Lærerne oplever, at Beate
bliver stigmatiseret.
har svært ved at komme i gang med at løse opgaver, og at
hun bruger
næsten
rituelt lang
Det pædagogiske scenarie handler
ikke om
de indsatser,
der tid på at organisere sin
arbejdsplads,
hun åbner
bøgerne. Lærerne oplever deser beskrevet i de andre eksempler
til praksis.før
I stedet
fokuseuden, at
har svært
rer vi på muligheden for at anvende
enBeate
personlig
iPad tilved at modtage flere beskeder og
huske,
hun skal
lave, nårathun endelig er klar. Læreren
skærmning og fokus samt at gøre
dethvad
attraktivt
for klassen,
fortæller, at Beate kommer lettere i gang, hvis hun får lærerAdam er, i besiddelse af en iPad.
støtte. De oplever, at hun oftest går i stå efter kort tid.
Læreren fortæller, at Beate bliver vred eller ked af det, hvis
hun ikke kan finde ud af opgaverne, eller når tiden er gået, og
hun skal pakke sammen. Lærerne oplever, at Beate trives
godt ved at sig
løseom
faglige
• At Adam oplever at kunne koncentrere
fællesopgaver, hvis de er strukturerede og
konkrete. Lærerne fortæller, at Beate ofte er i konflikt med de
gennemgang i klassen
elever
skoledagen
• At Adam benytter iPaden til andre
at bidrage
til før
klassens
fælles starter, og at hun på disse dage
har svært ved at koncentrere sig resten af dagen. Andre dage
forståelse af et emne
oplever lærerne, at Beate kan være omsorgsfuld og rumme
flere af de andre elever. Lærerne synes ofte, at de tilbyder
Beate hjælp til både det faglige og det sociale, men oplever,
at Beate ikke vil modtage denne hjælp, men derimod taler
grimt både til dem og de andre elever. Lærerne beretter, at

Hvem (Persona/case)

Formål

1

forlader hun klassen i vrede.
Andre af eleverne vil til tider
2. Samarbejdsteknologi
gerne arbejde og være sammen
med
Beate, fordi
hunDocs
kan
Anvendt
program:
Google
være meget hjælpsom ogAlternativer
omsorgsfuld.fx:Forældrene
fortæller,
365 samt Siri
som indtaling
at situationen i hjemmet er meget presset. Faren er syg af
kræft, storesøsteren har ADHD og moderen er under udredning for samme. Lærerne så gerne, at Beate også blev indstillet til udredning, men føler det svært at sige det til forældrene, der i forvejen er så voldsomt pressede. Lærerne føler
Dicte
går i 7. klasse
og er
startet
sig nødsaget til at lave en
underretning
om Beate,
men
fryg- sent i skole, så hun er et
år ældre
end de øvrige
elever. Der er 26 elever i klassen, hvor
ter for, hvordan det vil påvirke
samarbejdet
og kommunikationen med forældrene. flere af dem er gået i puberteten. Lærerne oplever, at Dicte
har faglige vanskeligheder. Specielt oplever de, at Dicte har
meget svært ved at skrive og læse. Skolen og forældrene har
derfor haft Dicte indstillet til PPR, hvor der er lavet en WISC
test med hende. Den viser, at Dicte er mere end normalt
udfordret på den sproglige forståelse, hvor hun vurderes til at
3. klasses
niveau. Primært
Det er tydeligt, at Beatesvære
liv erpå
præget
af udfordringer,
som ordforrådet er meget
andres
alderssvarende,
ikke lader sig løse indenlavere
for denend
almene
faglige
undervisning.desuden har hun en lidt
arbejdshukommelse.
har forsøgt at få Dicte
Men for at give Beate desvagere
bedst mulige
oplevelser af tidenLærerne
i
tiliværksætte
at anvendeenappWriter,
men det er ikke lykkedes for dem.
skolen, vælger lærerne at
række indsatser.
Lærerne
oplever
ofte, at lette
Dictede
ikke opfatter eller forstår komIndsatserne retter sig mod
at minimere
konflikter,
klassen
eller med andre voksne. Lærerne
faglige udfordringer, øgemunikationen
mulighederne ifor
gode samarbejdsoplever,
at Dicte
er meget
glemsom.
oplevelser og sørge for at
være i daglig
dialog
med Beate
om, Hvis hun får flere beskeder samtidig,
så kanaktiviteter.
hun som regel kun huske en af dem.
hvordan hun helst vil arbejde
med de faglige
oplever,
Dicte
har svært ved at organisere sit
Klassen får stillet en iPadLærerne
til rådighed,
som at
Beate
kan
arbejde. De oplever, at hun går i gang med opgaven, men går
anvende til forskellige aktiviteter.
i stå og har svært ved at komme i gang igen. Dette synes
lærerne
er meget
tydeligt,
når klassen skal aflevere større
I det aktuelle pædagogiske
scenarie
har klassen
matematik
opgaver,
hvor
de oplever,
at Dicte
og arbejder med et forløb
om de fire
regnearter.
Beate
har ikke får lagt planer og ikke
får dem
til tiden.
Lærerne fortæller, at dette dog
givet udtryk for, at hun synes,
detfærdiggjort
er svært at læse
og forstå
lykkes
til tider,
Dicte
får voksenstøtte til at planlægge og
tekstopgaverne, og at hun
har svært
vednår
at lave
opgaver,
gennemføre
arbejdet.
hvor hun skal huske mange
oplysninger
i hovedet. Hun vil
helst lave træningsopgaver, hvor hun skal lave mange opgaGennem
årerne
synes
lærerne,sig
at Dicte har fyldt meget i
ver af samme type, og derfor
ikke hele
tiden
skal forholde
timerne og forstyrret de andre. Nu synes de ikke, at hun
til noget nyt.

Hvem (Persona/case)

Et pædagogisk scenarie:
Matematikundervisning

forstyrrer undervisningen
mere. De
synes mere, at hun forKategori
i fokus
styrrer sig selv, når hun er på sociale medier i timen. Lærerne
samarbejde
har observeret, at DicteDialog
sidderoguroligt
på stolen, vipper med
fødderne eller trommer med blyanten. Lærerne fortæller, at
Dicte ofte klager over hovedpine
eller mavepine.
Lærerne
Understøttende
kategorier
udtrykker bekymringer over, at Dicte har mange fraværsdage.
”Produktion
og formidling”
samtvenner
”Skærmning
og fokus”
Dicte fortæller selv, at hun
ikke synes,
hun har nogen
i
klassen. De andre piger er super strenge og giver altid hende
skylden, og så taler de Teknologi
om sådan nogle
åndsvage ting, siger
i anvendelse
hun. Dicte fortæller, at hun i frikvarterenefrikvartererne mest
1. Online
kommunikation
spiller fodbold med drengene
eller
er sammen med nogle
teknologi:
appear.inhar tilbudt
piger fra 6. klasse. DicteAnvendt
fortæller
også, at lærerne
Alternativer
fx: Skype,
Facetime
hende at få en computer
med et eller
andet Hangout,
skrive halløj,
men det gider hun altså2.ikke.
Der er joog
ikke
nogen af de
Produktion
samarbejde
andre, der har sådan en,
og så er
det besværligt
så gider
Anvendt
teknologi:
Explainog
Everything
hun altså ikke. Dicte fortæller,
at hun
er meget
gladGoogle
for sinSlides
Alternativer
fx: Google
Docs,
telefon, og at hun følger alle mulige på Instagram og
YouTube. Hun planlægger at lave sin egen YouTube kanal.

Hvem (Persona/case)

De andre elever i klassen vil helst ikke arbejde sammen
med Dicte. De siger, at hun er nærtagende og let bliver irriteret, også selv om hun Frej
selv går
ligeiså
kan være
i replikken. med ADHD og har
9. vel
klasse.
Frej errap
diagnosticeret
De andre elever fortæller
læreren,
Dicte været
lyver, if.medicinsk
eks. om behandling.
fra starten
af 7atklasse
hvorfor hun ikke har idrætstøj med. De andre elever siger
også, og at hun slår, hvis
hun bliver
sur.atLærerne
oplever,
at
Lærerne
oplever,
Frej er fagligt
udfordret
og mener, at hans
Dicte ofte siger ting uden
at tænke
om, ogmiddel.
lærerne
oplefaglige
niveausig
er under
Dette
er specielt tydeligt
ver oftere, at særligt pigerne
i klassen
hårde
vedfremstilling.
hende. Lærerne oplever, at
inden for
læsningerog
skriftlig
De kommenterer, hvisFrej
hunkan
kommer
for sent
øjne ved at planlægge og
have dage,
hvoreller
hanlaver
har svært
til hinanden, når hun siger
nogetsit
i klassen.
oplever
organisere
arbejde Samtidig
- og ikke mindst
få startet på opgaver.
lærerne, at Dicte reagerer
voldsommere
end
elever
Når han
taber tråden
og andre
går i stå,
har han brug for hjælp til at
– enten ved at blive ked
af det,i gang
fornærmet
eller
komme
igen. Han
fårrasende.
stort set aldrig gjort sine opgaver
Dictes forældre fortæller,
at Dicte
ofte er
i konfliktatmed
færdige.
Lærerne
beskriver,
Frej dem
virker meget rastløs og
om lektier, aftaler, mistede
mv. Han
Hun rejser
gør ikke
sidderting
uroligt.
sig det,
ofte,de
har fuld fart på og kan fare
beder om. De forsøgeromkring.
at stramme
oplever,
de har
Han op,
talermen
meget,
afbryder
andre eller forstyrrer
svært ved at trænge igennem
De låser
fx hendesog taber derfor ofte kondem. HantilerDicte.
selv nem
at distrahere
mobil inde om natten,centrationen.
så hun får sovet.
Andre dage oplever lærerne, at Frej selv går i
gang med opgaverne, deltager i klassens undervisning og
har fine input, hvis han har viden om og interesse for faget
eller emnet. På disse dage oplever lærerne, at Frej også har
det godt sammen med kammeraterne, og at de nemt kan
tale med ham om hans udfordringer og vælge strategier
Klassen er i gang medsammen
et gruppearbejde
forbindelse
medogså,
en at Frej kan have
med ham.iLæreren
oplever
mindre projektopgave.
Målet
er, han
at alle
udar-humør, og virker meget
dage,
hvor
fra grupper
starten erskal
i dårligt
bejde en problemformulering,
en synopsis
og et produkt.
træt og ugidelig.
På sådanne
dage oplever lærerne, at Frej
Afslutningsvis skal gruppen
og ønsker
dermed
formidle
intet fårfremlægge
lavet og ikke
hjælp.
Han vil ikke tale med
deres projekt for klassens
andre
elever.
lærerne
eller
fortælle, hvorfor han har det sådan.

Et pædagogisk scenarie:
Gruppearbejde

Frej fortæller selv, at det er ok at gå i skole. Han synes selv,
at han har meget færre konflikter end da han var yngre. Men
han synes stadig, at det kan være vanskeligt at sidde flere tæt
sammen, når man skal lave opgaver. Frej fortæller, at han
bedst kan lide at have matematik, når de altså skal lave
sådan noget, der har med noget rigtigt at gøre. Frej fortæller,
at han bedst kan lide at være ude i pauserne, og at det er lidt
irriterende, at de andre fra klassen hellere vil sidde inde og
snakke. Frej fortæller, at han er glad for at spille, og at han er
ret god til det. Derudover fortæller han, at han godt kan lide
at tegne og at tiden bare forsvinder, når han spiller og tegner.
De andre elever accepterer at være sammen med Frej, og
han taler med en gruppe af drengene om nogen af de spil,
som de alle spiller. Nogen af eleverne fortæller læreren, at de
kan synes, det er svært at samarbejde med Frej, fordi han har
svært ved at styre sig, og nogen gange bliver vred, men aldrig
mener, at det er hans skyld. Frejs forældre fortæller, at Frej er
meget træt, når han kommer hjem. Han bruger mest tid på at
spille. Nogen gange leger han også med sin lillebror, som går i
fjerde klasse. De leger udenfor. Frejs lillebror synes det er herligt, når Frej gider lege. Frejs forældre synes, det er meget svært
med lektier. De oplever, at Frej ikke gider, og når de endelig har
fået ham i gang, går han i stå, fordi han ikke kan finde ud af det.
De synes ikke, at de selv kan hjælpe ham med det.

Et pædagogisk scenarie:
Gruppearbejde
Klassen skal lave biologirapport om kroppens funktioner.
Klassen organiseres i mindre grupper på to elever. Hver
gruppe vælger et område, som de vil arbejde specifikt med.
Det kan fx være muskler, åndedræt, hjerte osv. I dette eksempel vælger Frejs gruppe at arbejde med hjertet.
Frej udfordres af, at han synes det er vanskeligt at sidde flere
fysisk sammen og samarbejde om en opgave. Ligeledes
udfordres han af, at han har svært ved at afkode andres
følelsesmæssige udtryk og kommer derfor ofte i diskussioner
med de andre elever i gruppearbejdet. For at støtte Frej i
denne situation er interventionens fokus at skabe mulighed
for online dialoger og synkrone samarbejdsformer samt at
stilladsere opgaven med skabeloner.

Dicte udfordres på flere parametre i denne forbindelse, idet
hendes formidlingsevne i dette projekt kan udstille hendes
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Fem eksempler til praksis
Der med udgangspunkt i fem elevcases
og fem kategorier for it-understøttet
inklusion viser, hvordan man kan
anvende forskellige digitale teknologier,
bl.a. vha. videozer.

skandinaviske
Hvad siger den forskning?
og internationale

LEDEL
SE

Videns

notat

itut
Danmarks Evalueringsinst
inisteriet
Undervisningsm
og Kvalitet
Undervisning

Styrelsen for

To podcast
Journalist Anders Høgh Nissen interviewer
en forsker, en leder, en lærer og en elev, der
deler erfaringer om it-understøttet inklusion.

En video

Du kan finde udgivelser og
produkter om it-understøttet
inklusion på www.emu.dk
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