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Jag heter Henrik Carlsson och jag arbetar som undervisningsråd på
Skolverket. Framför allt med ämnena … eller inom ämnena
specialpedagogik och skolans digitalisering. Det finns många sätt att
tillgängliggöra undervisning på. Ett sätt är att använda sig av digitala
verktyg. Vi vet att elever tar in och bearbetar information på olika sätt, och
därför är det också viktigt att tillhandahålla den här informationen på olika
sätt. För en lärare kan det innebära att när man har en redovisning så ska
man dels tillgängliggöra materialet både auditivt, men även visuellt och
skriftligt. Och då ger man då en större chans för eleven att kunna ta in det
här materialet. Och även likaså gäller det när eleverna ska få redovisa sina
kunskaper. Då kanske man traditionellt sett ofta har gjort det här
skriftligen, medan vissa elever kanske kan redovisa sina kunskaper bättre
genom att göra … spela in en podd eller spela in en film. Med … med hjälp
av digitala verktyg kan du som lärare också lättare anpassa din
undervisning för elever som har olika typer av svårigheter. Till exempel i
… som befinner sig i läs- och skrivsvårighet eller som har svårigheter med
de exekutiva funktionerna. Där har vi exempelvis då talsynteser som man
kan använda sig av, röstinspelningsprogram. Vi har kalenderfunktioner
som gör det lättare att planera och organisera och så vidare. Och det har
även visat sig i forskning att det är just den här gruppen av elever som
kanske kan vinna mest på att använda sig av digitala verktyg. Men det som
också är bra när det gäller det här, det är att det som har visat sig vara bra
eller nödvändigt för några få, oftast är bra för alla. Det är naturligtvis
viktigt att man har en tanke med varför man vill använda de här digitala
verktygen. En tanke och ett syfte, för det här ska … är någonting som ska
stärka undervisningen. Det har visat sig att om man nu bara då tar tekniken
och så att säga kastar in den i klassrummen utan att instruera varken elever

eller lärare i det här med hur man använder och sköter de här digitala
verktygen, så … verktygen, så har det visat sig att det lätt blir ett
distraktionsmoment och att resultat… studieresultaten går ner helt enkelt,
vilket givetvis är fullt naturligt om man inte vet vad man ska göra med
grejerna. Att man som lärare får kompetensutveckling inom digitala
verktyg är otroligt viktigt för att det ska bli … för att de ska ge någon effekt
i klassrummen helt enkelt. Genom mitt arbete med skolans digitalisering
har jag mött många lärare som arbetar med digitala verktyg, och något som
är gemensamt nästan för alla dem, det är att de brukar säga då att när man
ska komma igång, att det är viktigt att ta hjälp av varandra i kollegiet och
att verkligen våga testa tillsammans.

