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Forord
Den norske skolen bygger på prinsipp om inkluderende opplæring. For at alle elever
skal føle seg inkludert i skolen, må opplevelsen av å lære i et fellesskap være til
stede.
Teknologi gir nye muligheter til å dele, lære, samhandle og kommunisere, og har
skapt et paradigmeskifte for Statpeds brukere. For å lykkes med inkluderende bruk
av teknologi i opplæring, er det viktig med kunnskap om hvordan de teknologiske
mulighetene kan benyttes på en didaktisk gjennomtenkt måte. Dette understrekes i
Statpeds målbilde for 2017-2022, og beskrives som et av innsatsområdene,
«Teknologi – et redskap for inkludering». Hvordan kan vi påvirke skolens utvikling av
inkluderende fellesskap ved hjelp av digital teknologi? Det skal Digital didaktikk og
inkludering (DDI) forsøke å svare på.
Høsten 2018 startet Statped et større tverrfaglig produksjonsarbeid av elæringsmoduler på bakgrunn av systemsaker fra kommuner som ønsket
kompetansehevning på området inkluderende bruk av digitale læringsressurser. I
Digital didaktikk og inkludering (DDI) har vi produsert fem innovative elæringsmoduler for å møte dette behovet. DDI er utviklet for målgruppene lærere,
spesialpedagoger, PP-rådgivere og skoleledere i grunnskolen.
Arbeidet med utviklingen av kompetansetiltaket startet i august 2018 og piloteringen
ble avsluttet desember 2020.
Formålet med sluttrapporten er å vise til oppnådde resultater, synliggjøre og evaluere
erfaringer og peke på mulige veier videre. Datamaterialet fra lærere er innsamlet ved
spørreundersøkelser før og etter prosjektgjennomføring.
Gjennom prosjektperioden har mange vært involvert i større eller mindre grad. Takk
til ledere og medarbeidere i de kommunene og enhetene vi har samarbeidet med.
Takk til Statpeds ledere som har investert ressurser i prosjektet og som har støttet
opp det viktige utviklingsarbeidet. Spesielt takk rettes til prosjektmedarbeidere i DDI
for engasjement, produktivitet og faglige bidrag.
Sluttrapporten er i hovedsak utarbeidet av prosjektleder Fredrik Lillestølen Ekren, i
samarbeid med prosjektets fagteam. Kapittel om resultater er skrevet av Marianne
Engen Matre fra Universitetet i Agder.
Vi håper evalueringen vil være til nytte for involverte støttespillere, for UH-miljøer
som ønsker å bygge kompetanse tilknyttet liknende inkluderingsarbeid og til
kommuner som ønsker å se på suksessfaktorer for å lykkes med skoleutvikling på
området.

Oslo, juni 2021
Prosjektleder
Fredrik L Ekren
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Sammendrag
Skoleåret 2019/20 gjennomførte 14 skoler og 3 barnehager skoleutviklingsprosjektet
DDI. Kommunene ønsket å skape en mer helhetlig inkluderingskultur, med formål om
å favne alle elevene i skolen ved hjelp av digitale verktøy. I arbeidet som
kommunene beskrev som «snuoperasjonen» ble den kollektive
kompetansehevingen, som også PP-tjenesten deltok aktivt i, vurdert som avgjørende
faktorer for gjennomføring av Statpeds inkluderingstiltak.
Følgeforskning har vært påkoblet prosjektet for å oppnå et kunnskapsgrunnlag for
senere evaluering, og for å dokumentere og kvalitetssikre tjenesten. Dette har gitt
prosjektet mulighet til å videreutvikle innholdet parallelt med utprøvingen. På
bakgrunn av dette har DDI også innarbeidet de overordnede og
tverrfaglige elementene fra Fagfornyelsen. Forskningsresultatene som presenteres i
sluttrapporten er hentet fra den første piloteringen (pilot 1), med grunnskolelærere
som deltakere. I utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget ble det belyst tre
hovedområder.
Det første området omhandlet lærerens bruk av teknologi i barnehage og skole.
Etter deltakelse i DDI oppga to tredjedeler av lærerne at de nå opplever å ha større
kunnskap innen kursets ulike fagområder. Mange rapporterer om økt selvtillit, og flere
lærere opplever det som lettere å holde seg oppdatert på digitale læringsressurser.
Det andre området var evnen til å inkludere elevene bedre i klasserommet ved bruk
av teknologi. Etter gjennomføringen av DDI, melder hele 74% av lærerne at de nå
opplever økt kunnskap om hvordan de kan inkludere alle elever i sin undervisning.
DDI er utarbeidet med mål om at alle elever skal være en del av et læringsfellesskap,
og resultatene tilsier at prosjektet har bidratt til dette.
Det tredje området handlet om lærerens holdninger til inkludering. De fleste var
fornøyde med DDI som helhet, og deriblant positive til innholdet og
undervisningsmetodene som ble tatt i bruk. Samtidig rapporterer lærerne at de var
mindre positive til tilrettelegging for elever med spesialundervisning i den ordinære
klassen ved prosjektets endepunkt, sammenlignet med den første datainnsamlingen.
Det kan det være ulike årsaker til dette, og kan eksempelvis ha sammenheng med
endring av lærers praksis, holdninger og økt ansvar for elever som tidligere fikk
spesialundervisning utenfor klasserommet.
Underveis i piloteringen møtte vi på flere utfordringer. Flere deltakere var kritiske til
kursets omfang og tiden de fikk til disposisjon til gjennomføring. Koronapandemien
endret skolehverdagen og lærernes arbeidsmåter. Dette kan forklare lærernes
negative opplevelse av prosjektets omfang og tid til gjennomføring.
Koronasituasjonen kan også ha påvirket andre deler av undersøkelsen.
Skoleledere og PP-tjenester har sentrale roller i arbeidet med DDI. Som deltakere i
lokale ressursteam sammen med spesialpedagog og IKT-veileder og som
nøkkelpersoner i den kollektive kompetansehevingen. Skoleledere som har vært

aktive prosessledere på sine skoler, og som i forkant har bidratt med planlegging og
vært drivere i profesjonsfellesskapet, mener vi har lykkes best med den kollektive
kompetansehevingen. En uttalt målsetning for kommunene var å bidra til en mer
helhetlig og felles praksis for sine ansatte, i tråd med Fagfornyelsen. Resultatene fra
pilot 1 belyser at PP-tjenesten er viktige medaktører for å lykkes med
endringsarbeidet.
I oppfølgingsarbeidet i praksisfeltet har pilotskolene fått støtte av rådgivere fra
Statped med flerfaglig spisskompetanse. Fagteamet til DDI har gjennomført fagdager
og bidratt med veiledning av ressursteam. Tilbud om fagdager og veiledning i regi av
Statped vurderes som en sentral suksessfaktor ved gjennomføring av DDI. Statpeds
tilstedeværelse har bidratt til veiledning av skoleledere, i praksisfeltet, og har også
vært viktig for å motivere lærere til innsats i et tidskrevende endringsarbeid.
Tilstedeværelsen har vært belyst som sentralt, og vi anser at det har bidratt til økt
«skreddersøm» og høyere gjennomføringsgrad for de som har benyttet tilbudet. For
Statped har det vært nyttig erfaring å operere inne i praksisfeltet, der inkludering og
elevaktiv læring skjer daglig. Kontakten med praksisfeltet har også gitt nyttige innspill
til innholdsmessig justering og videreutvikling av e-læringsmodulene.
Nye pilotskoler mottar nå en videreutviklet versjon av DDI (pilot 2), med
gjennomføring over to år.
Statped arbeider aktivt med kompetansemobilisering gjennom Kompetanseløftet og
DDI-tilbudet ivaretar et brukerperspektiv som inkluderer høyfrekvente
vanskeområder. Dette er elever som kommunene selv skal håndtere etter den
nåværende femårige omstillingsperioden for Statped.
I tråd med nytt mandat, nedskaleres tjenestetilbudet fra Statped etter
omstillingsperioden. Det fremtidige arbeidet i vil økende grad rettes mot elevgrupper
med varige, omfattende og komplekse behov, samt elevgrupper med behov for
bistand på små- og spesialiserte områder. For å unngå et kompetansegap hos
kommunene bør videreutvikling av DDI sees i sammenheng med styrking av
spesialpedagogisk kompetanse.
Selv om prosjektet er gjennomført vil modulene ha behov for kontinuerlig vedlikehold
og oppdatering. Erfaringene og tilbakemeldingene fra gjennomføring av pilot 1 er
gode, og peker på ulike muligheter for videreutvikling av DDI. Denne rapporten
presenterer fem tiltak; et helhetlig kompetansehevingstiltak, selvvalgte moduler, et
barnehageløp, dreining mot nytt mandat og som del av intern kompetanseheving i
Statped. Vi anbefaler at de tre første tiltakene prioriteres først. De vil i størst grad
underbygge ansvaret for kompetanseoverføringen Statped har overfor kommuner,
fylkeskommuner og UH i omstillingsperioden.
Statped har gjennom pilot 1 ivaretatt etterspørsel ved systemsøknader fra
oppvekstsektor. Vi vil i denne sluttrapporten vise til oppnådde resultater, synliggjøre
erfaringer og peke på mulige veier videre.
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1.0 Innledning
I 2017 satt Kunnskapsdepartementet, gjennom Utdanningsdirektoratet, i gang
modellutprøvingen “Inkludering på alvor”. Det overordnede målet var å utvikle og
prøve ut modeller for samarbeid som bidro til inkludering av alle barn og elever i
barnehage og skole, gjennom bedre utnyttelse av lokale og statlige tiltak. I praksis
betød det at Statsforvalter, Statped og PPT skulle tas med i arbeidet, og dette skulle
styrke innsatsen med inkludering i barnehage og skole. Forut det statlige prosjektet
var det allerede drøftinger mellom Statped SLOT Kristiansand og
fagmiljøer tilknyttet Statped Sørøst om muligheten for å utarbeide e-læringsmoduler
som kunne belyse bruken av digitale verktøy i inkluderingsformål.
Muligheten for et reelt operativt samarbeid innenfor området digitale verktøy og
inkludering ble i 2017 identifisert av Statped og kommunene Marnardal og (senere)
Meldal i Kunnskapsdepartementets modellutprøving «Inkludering på alvor».
Tilbudet skulle bidra til at færre elever fikk tilpasset undervisning i separate grupper,
samtidig som de skulle få tilrettelagt opplæring ut fra sine behov. Modellutprøvingen
ble i 2019 omtalt av NTNU Samfunnsforskning et som innovativt og viktig verktøy for
en helhetlig inkluderingstankegang.
I tillegg til de to kommunene knyttet Vennesla kommune seg til pilot 1, med alle sine
skoler. Skolen fra Kristiansand kommune gjennomførte etter planen én modul.
Skolen fra tidligere Meldal kommune fullfører modulene sammen med resten av
Orkland kommune, i pilot 2. I alt er pilot 1 gjennomført ved 14 skoler og tre
barnehager.
DDI kan sees på som en videreføring og et svar på «inkludering på alvor».
Intensjonen har vært å styrke laget rundt eleven gjennom kollektiv kompetanseheving
og økt samarbeid mellom PP-tjeneste og skole.

1.1 Internt mål og måloppnåelse
Målet i prosjektbeskrivelsen (vedlegg 1) er formulert som følger:
Kommuner som søker systemtjenesten «digital didaktikk og inkludering» skal få et
opplæringstilbud i bruk av digitale læringsressurser, som øker deres kunnskap og
ferdigheter på hvordan inkludere alle elever. Det overordnede målet deles inn i
delmål:
•
•
•

Utvikle e-læringsmoduler som formidler kunnskap og utvikler ferdigheter om
inkluderende bruk av digitale læringsressurser i grunnskolen (1.-10. trinn).
Tilby e-læringsmoduler i en helhetlig systemtjeneste som også innebærer
fysiske fagdager og veiledning i de aktuelle kommunene.
Tilby enkeltmoduler som systemtjeneste som også innebærer fysiske fagdager
og veiledning i de aktuelle kommunene.
6

Statped har levert på det overordnede målet og på delmål 1 og 2. Delmål 3 er
gjennomført på én pilotskole, og erfaringene peker på at det gjenstår et
videreutviklingsarbeid av e-læringsmodulene før de kan tilbys løsrevet fra hverandre.
Dette beskrives nærmere i kapittel 6.2.

1.2 Samarbeidspartnere
Det er gitt kontinuerlige orienteringer om utviklingsarbeidet i direktørmøter, på
Workplace og til Statpeds fagavdelinger. Eksternt er det gitt digitale presentasjoner til
UDIR og KD i omstillingsarbeidet, som tiltak i kompetanseløftet og ved
presentasjoner på kurs og konferanser i Norge.
For å sikre best mulig faglig relevans har koblingen til praksisfeltet vært viktig, både i
produksjonsfasen og under pilotering. Kompetansesenter Sør og Universitetet i
Agder deltok i arbeidet med å kvalitetssikre det faglige innholdet under
produksjonsfasen. En liten gruppe ved Universitetet i Agder, ledet av Marianne
Engen Matre, har stått ansvarlig for utarbeidelsen av analysearbeid og resultater
tilknyttet følgeforskningen i DDI.
Internt i Statped har kommunikasjonsavdelingen bistått med synlighet i sosiale
medier, FoU-avdelingen med bidrag i utarbeidelse av følgeforskning og biblioteket i
arbeid med å utforme kunnskapsgrunnlaget til DDI.

1.3 Den kommunale snuoperasjonen
En uttalt målsetning for kommunene var å bidra til en mer helhetlig og felles praksis
for sine ansatte, i tråd med Fagfornyelsen. I arbeidet med “snuoperasjonen” lokalt var
formålet at kompetansetiltaket skulle favne alle elever. Kollektiv kompetanseheving
og PP-tjenestens sentrale rolle i DDI ble trukket frem som viktige faktorer for at
kommunene valgte å inngå et samarbeid med Statped.
Resultatene fra pilot 1 belyser at PP-tjenesten er viktige medaktører for å lykkes med
endringsarbeidet.

1.4 PP-tjenesten som del av laget
I DDI er det lagt til rette for tverrfaglig samhandling med et formål om at PP-tjenester
og kommuner opptrer som et «samlet lag» rundt elevene. PP-tjenesten ble skrevet
inn i skolens ressursteam og fikk egne arbeidsoppgaver i modulene. Erfaringene fra
deres deltakelse i piloteringen er mange og positive, men peker også på noen
utfordringer. Lik kompetanse til «laget rundt elevene» mener vi er en suksessfaktor.
PP-tjenester har hatt begrenset kapasitet til å delta ved utprøving og i utviklingstid ute
på skolene. Tilbakemeldingene fra PP-tjenester peker på at de har gjennomført DDI
individuelt og sammen på egen enhet, i sitt profesjonsfellesskap. De har også fått
viktig rolle inn i flere rektornettverk og de erfaringene beskrives nærmere i kapittel
4.7.
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2.0 Fra produksjon til pilotering
Oppdraget besto i å produsere og tilby fem praksisnære e-læringsmoduler og
tilhørende skoleutviklingstiltak.
Innholdet ble konsentrert rundt hvordan teknologi kunne anvendes i inkluderende
læringsfellesskap, også for elever med spesielle opplæringsbehov. Elæringsmodulene ble rigget som skolebasert kompetanseutvikling og tjenesten var
tilrettelagt for grunnskoler og PP-tjenester. Statped fulgte opp med tilbud om
fagdager og veiledning.
I arbeidet med å spisse tekstene i modulene og skrive bedre for nett, har
produksjonsgruppen hatt foredrag og kurs med Christine Calvert, Norges eneste
tekstdoktor. Komiker Robert Stoltenberg har krydret introduksjonsvideoer med
humoristisk inngang til nye moduler, gjennom sin lærerkarakter Herlofsen.
Formidlingsekspert Antje Bomann-Larsen har holdt workshop i kommunikasjon og
formidlingsteknikk. Det har gitt Statpeds fagteam praktiske verktøy, for å skape økt
engasjement og inspirasjon, ved fagdager og gjennom veiledning i praksisfeltet.
Referansegrupper kvalitetssikret det produksjonstekniske og det faglige innholdet i elæringsmodulene. Referansegruppene dekket tre nivåer, UH-sektor, PPT og
skoler/enheter. Universitetet i Agder, Kompetansesenter Sør og skoler/enheter i
Marnardal kommune deltok som referansegruppe i modulproduksjonsfasen. Det
faglige innholdet ble vurdert i tre omganger.
Prosjektleder rapporterte månedlig fremdrift til overordnet prosjektgruppe, bestående
av prosjekteier, representant fra Kommunikasjonsavdelingen og Forskning og
utviklingsavdelingen. Styringsgruppen (direktørmøtet) fikk halvårlige rapporteringer.
Oppdraget i sin helhet beskrives nærmere i prosjektbeskrivelsen til DDI (vedlegg 1).

2.1 Organisere et tverrfaglig produksjonsteam
Prosjektleder samlet et tverrfaglige team, med representasjon fra Statpeds
fagområder og regioner.
Produksjonen ble delt i fem forskjellige arbeidsprosesser. De tverrfaglige gruppene
besto av 4-5 deltakere, med én modulansvarlig, som ledet den interne prosessen.
Prosjektleder gjennomførte kvartalsvis produksjonssamlinger med alle deltakerne.
Det ble gjennomført prosjektmøter med modulansvarlige annenhver uke gjennom det
første produksjonsåret. Den interne organiseringen ga verdifulle gevinster og pekte
på noen utfordringer. Disse belyses nærmere under evaluering og suksesskriterier i
kapittel 4.1.
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2.2 Oppbygning av e-læringsmodulene
Modulene tuftes på LK20 overordnede del og fagfornyelsens verdier og prinsipper.
Lærestoffet i e-læringen presenteres gjennom tekst, bilder, utprøvingsoppgaver og
ulike typer videopresentasjoner. Modulene er publisert som en lukket løsning i
læringsplattformen Canvas.
Statped produserte modulene:
•
•
•
•
•
•

Introduksjonsmodul
Inkluderende bruk av teknologi
Sosial kompetanse og teknologi
Lesing og skriving og teknologi
Regning og teknologi
Innovativ bruk av teknologi

Hver modul innledes med en introduksjonsvideo som presenterer modulens tematikk,
etterfulgt av modulens læringsmål. Teori presenteres gjennom korte tekster, videoer
og podkastepisoder. Under utprøvingsoppgaver prøves teori ut i praksis, i
klasserommet. PP-rådgivere mottar egne oppgaver som gjennomføres i samarbeid
med lærer, eller sammen med sine kollegaer. Refleksjonsoppgaver gis individuelt og
i utviklingstid sammen med kollegaer i et profesjonsfaglig og lærende fellesskap.
Lærernes vurderinger av de fem modulene presenteres under sluttevalueringens
resultater, i kapittel 3.

2.2.1 Kunnskapsgrunnlag og følgeforskning
Det er lagt vekt på å bruke forståelige faguttrykk, evidensbasert kunnskap og
litteratur. Hovedsakelig er det lagt vekt på skandinavisk forskning/litteratur omkring
temaer som:
•
•
•
•
•

Bruk av teknologi i barnehage og skole
Didaktikk og undervisningsmetoder
Spesialpedagogisk praksis
Inkludering av elever i klasserommet med bruk av teknologi
Lærers holdninger til inkludering

Følgeforskning har vært koblet på piloten for å kunne få tilgang til kunnskapsgrunnlag
og for å dokumentere og kvalitetssikre tjenesten. Dette har gitt prosjektet mulighet til
å videreutvikle innholdet parallelt med utprøvingene. Blant annet har prosjektet
innarbeidet de overordnede og tverrfaglige elementene fra fagfornyelsen og de nye
læreplanene i modulene.
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2.2.2 Leveranse
Modulene ble levert til avtalt tid og e-læringsmodulene klargjort for implementering for
pilotkommunene høsten 2019. Pilot 1 skulle gjennomføres i sin helhet skoleåret
2019-2020. Pilot 1 ble imidlertid forlenget til 23.12.20 fordi skolene hadde et
omfattende arbeid med implementering av nye læreplaner, og håndtering av
koronapandemi parallelt med gjennomføring av dette utviklingsarbeidet.
Pilot 1 ble fullført i sin helhet og levert desember 2020.

2.3 Gjennomføring av pilotering
Utprøving av piloten startet høsten 2019. Deltakerkommunene ble oppfordret av
Statped til å etablere egne ressursgrupper bestående av skoleledelse,
spesialpedagog, IKT-ansvarlig og PP-tjeneste. Ressursgruppen hadde selv ansvaret
for den interne kompetanseutviklingen. Ressursgruppene fikk tilbud om veiledning i
implementeringsperioden. Hensikten med veiledningen var å bistå med støtte, sikre
god progresjon og faglig tilnærming i utviklingsarbeidet. Veiledningen som ble gitt
foregikk oftest digitalt, men også med noen fysiske møtepunkter.
Rådgivere fra Statped arrangerte én fagdag i semesteret på skolene. For å spare inn
på ressursbruk, ble fysiske fagdager gjennomført med flere skoler samtidig. Da
koronapandemien inntok landet, ble fagdagene gjennomført digitalt via Teams.
Målet med fagdagene var:
•
•
•
•

å gi innblikk i hva som venter i e-læringsmodulene
å gi støtte til utprøving av nye læringsressurser
skape motivasjon for utviklingsarbeidet
å dele gode erfaringer og inkluderingspraksis ved hjelp av digitale
læringsressurser

Basert på tilbakemeldinger underveis mener vi at vi traff godt på intensjonen og målet
med fagdagene. Erfaringer fra tilbudet om fagdager og veiledning presenteres
nærmere i evaluering og suksesskriterier i kapittel 4.1.
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3.0 Resultater
En gruppe ved UiA, ledet av Marianne Engen Matre, har stått ansvarlig for
utarbeidelsen av dette kapittelet, bestående av en metodedel, resultater og en
drøftingsdel. UiAs arbeid som helhet legges som vedlegg til sluttrapporten (vedlegg
3). Dette kapittelet vil hovedsakelig konsentreres rundt hovedfunn om resultater og
drøfting av «lærernes vurderinger, opplevde tilfredshet og utbytte av DDI» og
«læreres rapporterte endringer av praksis».
Antallet respondenter fra PPT (n = 10) og skoleledere (n = 11) var for lavt på
pretesten til å kunne gjennomføre representative analyser, og dette kapittelet
fokuserer derfor på kun lærere som har deltatt. Skoleledere og PP-tjenester har hatt
en sentral rolle inn i DDI og Statpeds erfaringer deles i kapittel 4.1, suksessfaktorer
og i kapittel 5, utviklingsretninger for DDI.
Resultatene som presenteres er fra versjon 1 av DDI og pilotering med skoler fra
Sør-Norge. Resultatene viser verdien og behovet for DDI og peker samtidig på
utviklingsområder. Flere av innspillene fra versjon 1 er allerede videreutviklet i en
versjon 2. Skoler fra Midt-Norge piloterer versjon 2 nå og disse resultatene vil
foreligge etter endt pilotering i desember 2021.

3.1

Metode

Undersøkelsens mål er å gi en evaluering av Statpeds kompetanseutviklingstiltak
DDI. Beskrivelse av metode presenteres nærmere i sluttrapportens vedlegg 2. Denne
evalueringen omfatter to hovedområder:
Del 1: Læreres vurderinger av DDI
Del 2: Læreres rapporterte endringer etter å ha tatt del i DDI.
Data ble samlet inn i form av spørreskjemaer som ble sendt ut til skoler, barnehager
og PPT-kontorer som tok del i piloteringen av DDI. Skjemaer ble sendt ut på to
tidspunkt, før oppstart (heretter kalt pretesten) og etter at kurset var gjennomført
(heretter kalt posttesten). Resultatene som gjengis i rapporten baseres på svarene
fra to utvalg.

3.2 Resultater
Evalueringens resultater er organisert etter de to delområdene, læreres vurderinger
av DDI (del 1) og læreres rapporterte endringer av praksis etter å ha tatt del i DDI
(del 2).

3.2.1 Opplevelse av innsats og motivasjon
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Deltakernes innsats og motivasjon
Av lærerne opplevde nesten 70% at de la ned en stor innsats for å lære noe nytt i
DDI (utvalg 1). Litt over 60% opplevde at de brukte mye tid på DDI og omtrent
halvparten (51%) ble motiverte til å gjøre arbeidsoppgavene i DDI for å lære mer (se
Figur 5).
Figur 5. Vurderinger av innsats, tidsforbruk og motivasjon.
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Opplevd tilfredshet med DDI
Deltakerne var mest fornøyde med DDI sitt innhold (61% var fornøyd) og
arbeidsformer (60% var fornøyd). Litt over halvparten (56%) var i stor grad fornøyd
med DDI som helhet. Omfanget på DDI og tiden deltakerne fikk til å gjennomføre DDI
var deltakerne mindre fornøyd med (henholdsvis 43% og 38% av deltakerne var
fornøyde). Mer presist var 8.3% av deltakerne i meget lite grad fornøyd med
omfanget og nesten 12% var i meget lite grad fornøyd med tiden de fikk til å
gjennomføre DDI (se Tabell B i Vedlegg 1).

Figur 6. Opplevd tilfredshet med DDI
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3.2.2 Opplevelse av læringsutbytte
I denne delen stilte vi to overordnede spørsmål om deltakelse i prosjektet: (a) Det var
enkelt å forstå hva jeg skulle gjøre i DDI, (b) Jeg har lært mer om inkluderende bruk
av teknologi i skolen gjennom DDI. Mer spesifikt spurte vi deltakerne om
læringsutbyttene til DDI, som er fordelt over 5 kategorier: 1. Inkluderende bruk av
teknologi 2. Sosial fungering og teknologi 3. Lesing og skriving og teknologi 4.
Matematikk og teknologi og 5. Innovativ bruk av teknologi.
Når deltakerne ble spurt om hvor enige de var i at de har lært mer om inkluderende
bruk av teknologi i skolen, svarte 62% at de var enige (4-6 på en 6-punkt skala).
Samtidig syntes 68% av deltakerne at det var enkelt å forstå hva man skulle gjøre i
DDI.

Figur 7. Opplevelse av læringsutbytte
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3.2.3 Inkluderende bruk av teknologi
I denne kategorien viste det seg at hele 74% opplevede at de i større grad,
sammenlignet med før de deltok i DDI, kunne inkludere alle elever. 72% av
deltakerne opplevde at de, i større grad, kunne utnytte mulighetene som digitale
læringsressurser gir. Mer spesifikt var hele 13% helt enige i dette utsagnet (se Tabell
D i Vedlegg 1). Cirka to tredeler (67%) opplevde at de i større grad kunne ta i bruk
digitale undervisningsmetoder for at alle elevene i klasserommet skal kunne nå
læringsmålene og 64% opplevde at de kunne designe digitale undervisningsopplegg
med varierte tilnærmingsmåter og aktiviteter.

Fig. 8 Inkluderende bruk av teknologi
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3.2.4 Sosial fungering og teknologi
Når det gjelder sosial fungering og teknologi, opplevde de fleste deltakerne, at de
etter DDI kunne bruke digitale læringsressurser i tilrettelegging for sosial læring og
utvikling hos alle elever (63%). I tillegg mente de fleste at de i større grad kunne
anvende elevenes interesser og erfaringer med digitale medier som utgangspunkt for
relasjonsbygging og faglig motivasjon (62%). Over halvparten (58%) var enige i at de
kunne kartlegge elevenes interesser, relasjoner og sosiale ferdigheter i større grad
enn før de deltok i DDI.
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Fig. 9 Sosial fungering og teknologi
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3.2.5 Lesing og skriving og teknologi
En stor del av deltakerne erfarte at de hadde mer kunnskap om lesing og skriving og
teknologi etter å ha tatt del i DDI. Nesten 80% av deltakerne opplevde at de hadde
mer kunnskap om bruk av digitale læringsressurser for å tilrettelegge for elever med
utfordringer med lesing og/eller skriving, og 77% rapporterte at de hadde mer
kunnskap om hvordan de kunne støtte elevene i å finne gode verktøy i arbeid med
lesing og skriving. Til slutt hadde hele 71% av deltakerne inntrykk av at de hadde mer
kunnskap om bruk av digitale læringsressurser som støtte for å kunne identifisere når
elever møter utfordringer med lesing og/eller skriving. Av deltakerne svarte 17.4% at
de var helt enig i denne påstanden (se Tabell F i Vedlegg 2 for detaljer).
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Figur 10 Lesing og skriving og teknologi
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3.2.6 Regning og teknologi
Majoriteten av deltakerne opplevde at de hadde mer kunnskap om regning og
teknologi etter å ha deltatt i DDI. 61% opplevde at de hadde mer kunnskap om
hvordan digitale læringsressurser kan bidra til å mestre matematikk, og 64%
rapporterte at de hadde mer kunnskap om hvordan digitale læringsressurser kan
brukes i arbeid med rike oppgaver i matematikk.

Figur 11. Regning og teknologi
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3.2.7 Innovativ bruk av teknologi
Bruk av spill på en pedagogisk måte i undervisningen og å bruke programmering i
undervisningen utgjorde spørsmålene knyttet til innovativ bruk av teknologi.
Henholdsvis 60% og 58% av deltakerne opplevde at de hadde mer kunnskap om
dette sammenlignet med før de deltok i DDI.

Figur 12. Innovativ bruk av teknologi
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3.2.8 Modulovergripende temaer
Nytteverdi for elever
Med hensyn til endringer i holdninger til teknologi, var vi naturligvis interessert i å
evaluere deltakernes syn på hvilke innvirkninger digitale læringsressurser kan ha for
elever. En gjennomsnittsskår på 5.18 før og 5.07 etter DDI-intervensjonen tyder på at
deltakerne i stor grad var enige i at teknologi «kan være til stor nytte» for deres
elever, samtidig som deres vurderinger i liten grad forandret seg mellom de to
tidspunktene for datainnsamling.
Spesialpedagogisk støtte og læringsressurser
De to siste endringsmålingene handlet om deltakernes holdninger til elever som
mottar spesialundervisning. Den første påstanden var «God bruk av digitale
læringsressurser kan føre til at flere elever med spesialpedagogiske behov blir
inkludert i klassefellesskapet». Den andre påstanden var «Jeg synes det er viktig å
tilrettelegge for spesialundervisning i det ordinære klasserommet». Begge
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påstandene ble vurdert på en 6-punktsskala der 6 var høyeste grad av enighet. I
begge gruppene var svarene nær 5 på skalaen, langt over det teoretiske midtpunktet
på 3.5. Dette indikerer positive holdninger til begge utsagn. Mens sammenligning av
gjennomsnittene før og etter deltakelse i DDI ikke viste signifikante forskjeller for den
første av de to påstandene, var forskjellen signifikant når det gjaldt den andre
påstanden (p = .000). Som vist i Figur 21 var lærerne mindre enige i påstand
nummer 2 etter å ha tatt del i DDI (gjennomsnitt = 4.63), sammenlignet med før de
begynte (gjennomsnitt = 5.23). Det kan være mange forklaringer på denne
endringen. Dette kommer vi tilbake til i rapportens drøftingsdel.

Figur 21. Holdninger til elever som mottar spesialundervisning
"Jeg synes det er viktig å tilrettelegge for spesialundervisning
i det ordinære klasserommet"
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3.3 Drøfting
3.3.1 Lærernes vurderinger, opplevde tilfredshet og utbytte av DDI
De fleste lærerne rapporterte på posttesten at de la ned en stor innsats for å lære
noe nytt og at de brukte mye tid på DDI. Tilbakemeldingene knyttet til tilfredshet viser
at de fleste lærerne var fornøyde med DDI som helhet. Halvparten rapporterte at de
ble motiverte til å gjøre arbeidsoppgavene for å lære mer. Det kan være ulike årsaker
til at deltakerne hadde delte opplevelser av kurset. Ved å se nærmere på hva de er
mest og minst fornøyde med viser resultatene at de var mest positive til innholdet og
undervisningsmetodene som ble tatt i bruk. De fleste ga også tilbakemelding om at
det var enkelt å forstå hva de skulle gjøre i kurset. Mer kritiske var de til kursets
omfang og tiden de fikk til å gjennomføre kurset.
Resultatene knyttet til læringsutbytte viser i grove trekk at to tredjedeler av lærerne
opplevde å ha større kunnskap innen kursets ulike fagområder, mens en tredjedel
var uenige i at de hadde fått et større læringsutbytte av å delta i DDI. De fleste
rapporterte at de hadde fått mer kunnskap om hvordan de i større grad kunne
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inkludere alle elever i undervisningen. Dersom man sammenligner resultatene fra de
ulike kunnskapsområdene, er det større variasjon i opplevd læringsutbytte for de
ulike modulene. Fagområdene der lærerne rapporterte høyest utbytte var innen
inkluderende bruk av teknologi og fagområdene lesing, skriving og teknologi. Det
rapporteres noe lavere utbytte av modulene om sosial fungering og om regning, men
fortsatt mente om lag to tredjedeler av lærerne at de hadde mer kunnskap om dette
sammenlignet med før de tok del i DDI. Modulen med lavest rapportert læringsutbytte
var modulen om innovativ bruk av teknologi. Her er under to tredjedeler av lærerne
enige i at de har fått mer kunnskap om bruk av spill og programmering i
undervisningen sammenlignet med før de tok del i DDI. En årsak til at færre
rapporterte om økt læringsutbytte innen dette området kan være at dette var den
siste modulen lærerne ble introdusert for. Når det også ble rapportert at de opplevde
å være minst fornøyd med tiden de fikk til å gjennomføre DDI, og omfanget på kurset,
kan en medvirkende årsak til et lavere rapportert læringsutbytte knyttet til innovativ
bruk av teknologi skyldes at de ikke opplevde å få tilstrekkelig tid til å gjennomføre
den siste modulen.
For lærerne som hadde svart på både pretesten og posttesten var det mulig å
sammenligne deres opplevelser knyttet til å ta i bruk nye læringsressurser før og etter
DDI. I snitt opplevde de fleste stor verdi av å ta i bruk nye læringsressurser før de tok
del i kurset, men etter deltakelsen var gjennomsnittet (statistisk) signifikant lavere.
Dette kan skyldes at de fikk et mer nyansert forhold til å teste ut ulike digitale
læringsressurser fordi de kom i kontakt med flere former for undervisningsteknologi,
og opplevde at noen av tilnærmingene var mer verdifulle enn andre. Det kan også
tolkes som at lærerne ble mer kritiske til å ta i bruk flere læringsressurser. En tredje
årsak kan være at de opplevde å få kjennskap til såpass mange nye digitale verktøy i
DDI at de i etterkant så mindre verdi i å introdusere elevene for enda flere digitale
læringsressurser.
Det ble ikke målt signifikante endringer i lærernes syn på hvordan digitale
læringsressurser påvirker elevenes deltakelse, opplevelse av inkludering og
nytteverdi av undervisningen. På disse områdene var lærerne generelt positive før de
startet på e-læringsmodulene, det skulle derfor mye til for at de skulle bli signifikant
mer positive til hvordan digitale læringsressurser påvirker elevenes holdninger. En
kan også anta at det vil ta tid før lærerne kan vurdere slike endringer blant elevene,
og at en måling gjennomført rett etter at DDI ble avsluttet har begrenset mulighet til å
fange opp hvordan lærernes deltakelse i DDI har påvirket elevene.
Angående lærernes holdninger til elever som mottar spesialundervisning ble det målt
en signifikant nedgang. Her fant vi et mer kritisk blikk på inkludering etter kurset enn
forventet, hvor deltakere var mindre positive til tilrettelegging for elever med
spesialundervisning i den ordinære klassen etter å ha gjennomført DDI. Disse
svarene kan tolkes på ulike måter. Det kan hende at de opplevde det som mer
utfordrende å gjennomføre inkluderende spesialundervisning i det ordinære
klasserommet i praksis, sammenlignet med hva de hadde forventet på forhånd. Å
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implementere nye undervisningsmetoder kan være utfordrende, og det er sannsynlig
at det vil ta tid før både lærere og elever opplever en eventuell nytteverdi av de nye
verktøyene. For elever som mottar spesialundervisning kan det ta lenger tid å mestre
nye verktøy, derfor kan det også ta lenger tid før lærere opplever digitale
læringsressurser som et godt verktøy for inkludering. Ettersom flere av lærerne ga
uttrykk for at de ikke var fornøyd med tiden som ble satt av til å gjennomføre DDI, er
det sannsynlig at de heller ikke opplevde å ha nok tid til å implementere de digitale
tilnærmingene de ble introdusert for i kurset. Dette kan ha påvirket deres holdninger
slik at de ble mer kritiske til å tilrettelegge for spesialundervisning i det ordinære
klasserommet etter å ha deltatt i DDI.

3.3.2 Læreres rapporterte endringer av praksis
Endringer i praksis ble målt på to måter. Deltakerne fra utvalg 1, svarte på spørsmål
som spesifikt handlet om i hvilken grad de opplevde endringer i sin pedagogiske
praksis, etter å ha deltatt i DDI. For utvalg 2 sammenlignet vi svar på like spørsmål
som ble stilt før og etter opplæringen. Når det gjelder den siste tilnærmingen, ser vi at
over 80% av lærerne brukte digitale verktøy daglig før introduksjon av DDI og dette
forandret seg lite i løpet av prosjektet. Likevel indikerte lærerne at de nå hadde en
bedre plan for hvordan de skulle gjennomføre digital undervisning. I tillegg tyder
disse funnene på at de syntes det var lettere å holde seg oppdatert på digitale
læringsressurser som brukes i skolen etter å ha fullført DDI.
Funnene peker på noen utfordrende forhold. Ved den siste datainnsamlingen kom
det frem at flere av lærerne arbeidet alene når de planla undervisning, og de
opplevde at skolen i mindre grad var aktive med å sette seg inn i digitale
læringsressurser enn tidligere. Lærerne var også mindre positive til å ta i bruk nye
læringsressurser ved den andre datainnsamlingen sammenlignet med deres svar ved
DDI-prosjektets oppstart. Vi foreslår tre mulige forklaringer for disse funnene.
For det første er det mulig at deltakerne rett og slett hadde mindre behov for å dele
erfaringer og for å samarbeide med andre når det gjelder bruk av nye digitale
arbeidsmåter fordi de følte seg tilstrekkelig kompetente på grunn av den opplæringen
de allerede hadde fått gjennom DDI. Det er viktig å understreke at lærernes
holdninger fortsatt var svært positive, selv om funnene viser en nedgang på utvalgte
områder. Det er naturlig at lærerne opplevde det som mindre viktig å jobbe aktivt
innenfor enkelte fagområder, for eksempel dersom de opplevde at de allerede
mestret noen fagområder svært godt.
En annen mulig forklaring er at deltakerne hadde nådd et “metningspunkt” ved den
andre datainnsamlingen, hvor forventningene til bruk av nye læringsressurser ble for
høye i forhold til deres kapasitet og opplevelse av mestring. Dette kan ha ført til
mindre vilje til å jobbe videre med DDI-relatert innhold ved prosjektets slutt. Som
drøftet ovenfor, var omfanget på DDI og den tiden deltakerne fikk til å gjennomføre
kurset det aspektet lærerne var minst fornøyd med. Det kan være at noen lærere
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opplevde at de hadde hevet sin digitale kompetanse tilstrekkelig, og derfor følte at de
ikke hadde tid og energi til å investere ytterligere krefter i siste del av DDI.
En siste forklaring er koblet til situasjonen med koronapandemien. Skolene ble stengt
den 12. mars. Nedstengningen av skolene ble først vurdert å vare til og med torsdag
26. mars, men ble etter hvert utvidet til medio april, og i noen tilfeller frem til slutten
av mai. I tillegg fikk enkelte skoler perioder med hjemmeundervisning også på
høsten. Selv om digitalt samarbeid via videomøter og andre kommunikasjonsformer
ble tatt i bruk, måtte deltakerne jobbe alene i lange perioder mens DDI-kurset
foregikk. Da skolene åpnet igjen, var det et økt press på lærere i hele landet for å
sikre at skolen ble et trygt sted for barn og unge, både når det gjelder deres fysiske
helse i forhold til smittevernstiltak, men også med hensyn til elevenes psykiske helse.
Det er vanskelig å undervurdere innvirkning av Covid-19 på deltakernes
arbeidssituasjon. Gitt et tilsynelatende høyt stressnivå i forbindelse med
hjemmeskole, smittevernstiltak da skolene åpnet igjen, økt krav i forbindelse med
forberedelse til undervisning, behov for enda tettere foreldresamarbeid med mer, er
det ikke usannsynlig at noen lærere kan ha vært mindre inspirert til å sette seg inn i
nye arbeidsmåter og å oppdatere sin kompetanse på digitale læringsressurser.
Funnene fra utvalg 1 viser et litt annet mønster. Her rapporterte to tredjedeler av
deltakerne at de brukte digitale læringsressurser oftere etter å ha deltatt i DDI.
Samtidig svarte nesten 9 av 10 lærere at en stor årsak til denne økningen var
perioden med hjemmeundervisning på grunn av koronapandemien. Likevel oppga
mange lærere at de hadde mer kunnskap og selvtillit på bakgrunn av opplæringen de
fikk fra DDI. Disse funnene støtter hypotesen om at faktorer knyttet til koronasituasjonen kan forklare en viss del av de «negative» tendensene observert i andre
deler av evalueringen.
Når det gjelder skolens praksis var resultatene fra utvalg 1 i tråd med funn fra utvalg
2. Her tyder funnene på liten endring i kollegiets kunnskapsdeling eller rutiner
omkring bruk av digitale læringsressurser etter at skolene hadde gjennomført DDI.
Det er umulig å vite om det er omstendighetene omkring Korona-situasjonen eller
andre årsaker som gjør at DDI trolig hadde liten innflytelse på disse områdene. En
forsiktig tolkning av resultatene som helhet antyder at opplæringen hadde større
innvirkninger på individuell utvikling hos deltakerne framfor kollektive endringer i
skolene som institusjoner.
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4.0 Erfaringer og suksessfaktorer
Det har vært flere avgjørende faktorer for å innfri prosjektets målsetninger.
Erfaringene har gitt oss muligheter til å gjøre endringer underveis og gjort det
tydeligere hvordan vi bør videreutvikle DDI. Nedenfor evalueres erfaringer og
sentrale suksessfaktorer ved DDI som et helhetlig kompetansehevingstiltak.

4.1 Prosjektorganisering
Prosjektleder rapporterte på månedlig fremdrift til overordnet prosjektgruppe,
bestående av prosjekteier, representant fra KOMM og FOU. Styringsgruppen
(direktørmøtet) fikk halvårlige rapporteringer og dannet et formelt fundament.
Modulproduksjon ble delt i fem ulike arbeidsprosesser med 4-5 deltakere og én
modulansvarlig. Modulansvarlig ledet den interne prosessen og rapporterte til
prosjektleder annenhver uke gjennom det første produksjonsåret.
Prosjektleder gjennomførte kvartalsvis samlinger med alle deltakerne, og de fysiske
samlingene ga deltakerne en arena for å drøfte tverrfaglige utfordringer og skape
helhetlig sammenheng mellom de ulike arbeidsprosessene.
Ved prosjektstart var det totalt 30 rådgivere i 10-20% stillinger, noe som gjorde det
svært utfordrende å finne felles tid til samhandling. Dette påvirket produksjonstempoet og truet tidsfristen for å ferdigstillelse av modulene. Å tilrettelegge for
hyppigere samhandling med færre rådgivere ble vurdert som et avgjørende grep for å
øke modulproduksjon. Direktørmøtet godkjente i februar 2019 prosjektleders
forespørsel om å endre i prosjektorganiseringen. Antall rådgivere ble justert ned til 15
og stillingene ble økt til 50%. Endringene la til rette for økt samhandling og økt
produksjonstempo, og modulene ble ferdigstilt til pilotstart i kommunene.

4.2 Tverrfaglige team
Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med fagavdelinger i Statped. De tverrfaglige
teamene hadde variert kompetanse fra skole og PP-tjeneste. Erfaringene fra arbeid
med inkludering i skolen, i kombinasjon med tilrettelegging for elever med særskilte
behov gjennom bruk av teknologi, sees på som viktige faktorer for å skape faglig
relevans ved modulproduksjon i DDI.

4.3 Referansegrupper
Det faglige innholdet ble vurdert i tre omganger og ses på som en positiv
suksessfaktor i arbeidet med å kvalitetssikre det produksjonstekniske og det faglige
innholdet i modulene. Referansegruppene dekket tverrfaglige perspektiver fra ulike
nivåer. UiA, PP-tjenester og skoler og enheter fra Marnardal kommune ga verdifulle
tilbakemeldinger underveis i modulproduksjonen.
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4.4 Lærende fellesskap og inkluderende praksis
En styrke ved DDI har vært kombinasjonen av deltakernes mulighet til å prøve ut
teori i praksis, i klasserommet med egne elever. En annen styrke har vært
refleksjonsoppgavene som deltakerne har gjennomført sammen med kollegaer i et
profesjonsfaglig og lærende fellesskap.
Innholdet i DDI konsentreres rundt hvordan og hvorfor teknologi kan benyttes for å
sikre et inkluderende læringsfellesskap, også for elever med spesielle
opplæringsbehov.

4.5 Forankring og lokalt eierskap
I prosjektbeskrivelsen defineres skoleleder, PP-rådgiver, spesialpedagog og digital
veileder som ressursteam ved den enkelte skole. Ut fra Statpeds erfaringer med pilot
1 kan det se ut til at skoleledere og ressursteam som har vært aktive prosessledere, i
større grad har lykkes med å sikre forankring og lokalt eierskap, enn hos enheter
som ikke har prioritert innsatsen her. Statpeds tilstedeværelse i praksisfeltet, med sin
flerfaglige spisskompetanse, har også vært viktig for å støtte lokale ressursteam ved
kompetansehevingen.

4.6 Fagdager og veiledning
Statped har gjennomført fagdager i kommunene og bidratt med veiledning. Statped
har fått gode tilbakemeldinger på sine fagdager. Lærerne har blitt motivert til innsats,
fått tips til utprøving og blitt bedre kjent med hver enkelt modul.
Veiledning har stort sett bestått av proaktiv lederstøtte til skoleledere, og som støtte
ved behov for mer spesialpedagogisk tilrettelegging. Dette var også i tråd med
målsetningene i systemsøknadene. Vi mener tilbudet har bidratt til økt tilpasning av
modulene og høyere gjennomføringsgrad hos dem som har benyttet seg av tilbudet.
Erfaringer fra piloteringen viser store lokale forskjeller i læreres bruk av digitale
læringsressurser i undervisningen. Innholdet i modulene har lagt til rette for å skape
nye praksiser, både individuelt og kollegialt. Statped sin erfaring er likevel at «det
som fungerte ved en kommune eller ved en skole, ikke nødvendigvis var løsningen i
en annen» og her ble veiledning ekstra viktig for å fange opp og møte skolenes
behov.
De tverrfaglige erfaringene Statpeds rådgivere gikk inn i prosjektet med med har
styrket veiledningstilbudet. Men for Statped har det også vært en nyttig erfaring å ha
tett kontakt med skolene. Kontakten med praksisfeltet har gitt innspill til
innholdsmessige justeringer, oppfølging av deltakerne og til videreutvikling av elæringsmodulene.
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Vi mener at oppfølging fra Statped har bidratt til høy gjennomføringsgrad og at
tilbudet gitt uten oppfølging kunne gitt høyere frafall.

4.7 PP-tjenesten som en del av laget
Ønsket om å inkludere flere elever i fellesskapet, med færre segregerende tiltak, ble
trukket frem som viktige grunner til at kommunene ville sette i gang med DDI.
Erfaringer fra pilot 1 tyder på at flere elever mottar undervisning i klasserommet etter
gjennomføring av DDI. Noen lærere er i mindre grad positive til tilrettelegging for
elever som tidligere har mottatt spesialundervisning ute av klassen ved prosjektets
endepunkt. Vi tror lærere trenger mer støtte fra PP-tjenester for å sikre varig endring
og inkluderingspraksis.
Statped hadde forventinger og forslag til hvordan PP-tjenester og skoler kunne jobbe
sammen under gjennomføring av DDI. Statped fikk tidlig i piloteringsfasen
tilbakemeldinger på at utprøving ved skoler utfordret PP-tjenesten ressursmessig og
at forventingene var vanskelig å innfri i praksis. Statped utformet egne
utprøvingsoppgaver for PP-tjenesten som kunne gjennomføres på sitt lokale kontor.
Det ga PP-tjenestene større grad av fleksibilitet og mulighet til å utvikle eget
profesjonsfaglige fellesskap på sin enhet. Basert på tilbakemeldinger mener vi at det
har vært et godt grep.
Statped har gjort seg flere erfaringer i pilot 1 som er videreutviklet i pilot 2.
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5.0 DDI i Kompetanseløftet
5.1 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
Statped skal gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende
praksis bidra med kompetanseoverføring til kommuner og fylkeskommuner. Dette
skal gjøres gjennom kompetansetiltak som gis i samarbeid med UH-sektor.
Statped tilbyr i dag DDI som systemtjeneste på forespørsel fra kommuner. DDI er
også profilert som tiltak inn i Kompetanseløftet og tilbys som kompetansetiltak både
overfor kommuner og i UH-sektor. Ved bidrag inn mot Kompetanseløftet vil det
imidlertid kreve at UH ber Statped om bistand. Vår vurdering er at UHs kjennskap til
Statpeds kompetanse på dette området er varierende. Tiltaket bør synliggjøres bedre
internt og eksternt. Eksempelvis gjennom regionale nettverk, i ulike
samarbeidsforum, ved interkommunalt samarbeid og på landingssiden til
Kompetanseløftet på Statped.no.
I tråd med utpakking av nytt mandat nedskaleres tjenestetilbudet fra Statped. DDItilbudet ivaretar et brukerperspektiv som inkluderer høyfrekvente vanskeområder.
Kommuner skal selv håndtere disse områdene etter omstillingsperioden til Statped
og vår vurdering er at det derfor er viktig å utnytte potensialet ved DDI-tiltaket
gjennom Kompetanseløftet.
Ressursbehovet til DDI-teamet er avhengig av hvor mange enheter som skal
gjennomføre e-læringsløpet. Ved økt etterspørsel kan noe av oppfølgingsarbeidet fra
Statpeds side gjennomføres digitalt. Eksempelvis kan veiledning av ressursteam og
fagdager til en viss grad gjennomføres digitalt. Med et mer begrenset
oppfølgingsarbeid til grunn, vurderer vi det som realistisk å levere på etterspørsel på
et nivå lik dagens ressurser.

5.1.1 DDI som etter- og videreutdanningsemne, pilot med Universitetet i Agder
Universitetet i Agder (UiA) har deltatt som referansegruppe i utarbeidelsen av
modulene i DDI. De har fra oppstarten av prosjektet ønsket å benytte DDI til ulike
former for kompetanseutviklingsløp. Statped samarbeider i dag med UiA om utvikling
av et nett- og samlingsbasert etter- og videreutdanningsemne (EVU) på 15
studiepoeng. Formålet er å gi lærere et tilbud om kompetanseheving innen
spesialpedagogikk og læringsteknologi. Studiet gjennomføres for studenter studieåret
2021/22 og Statped skal bidra inn i samlingene sammen med UiA.
Samarbeidet sees på som en del av Statpeds oppdrag tilknyttet kompetanseheving
av UH-sektor i Kompetanseløftet. Statped skal bidra med kompetansebygging på
fagområdet, bistå med å identifisere behov for kompetanseheving i UH og bidra i
kompetansetiltak i UH der det er aktuelt.
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Det er stor etterspørsel etter UiAs studier innenfor spesialpedagogiske emner og
samarbeidet tror vi vil kunne bidra til å møte et udekket behov. Samtidig kan DDI
bidra til å utvikle UiA-ansattes kompetanse på dette området. I etterkant av EVUsamarbeidet vil Statped evaluere DDI som kompetansetiltak og vurdere videre tilbud
til andre UH-miljøer.

5.1.2 Erfaringer fra pilotering ved spesialavdeling i Lindesnes kommune
Lindesnes kommune ble av Statsforvalteren i Agder valgt til å pilotere
Kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk 2020/21. Kommunen har
tidligere deltatt i prosjektet «Inkludering på alvor» og med DDI i Marnardal kommune.
Dette var en medvirkende årsak til at Lindesnes ønsket tiltaket videreført og at de ble
valgt blant de 16 første pilotkommunene nasjonalt.
Pilotskolen er en spesialavdeling i Lindesnes kommune, der også omkringliggende
kommuner kjøper tjenester for skoleplass. Avdelingen har elever på 1.-10. trinn med
behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
Avdelingen startet pilotering av DDI i oktober 2020. I gjennomføringen har to
rådgivere fra Statped bidratt med flerfaglig veiledning i jevnlige digitale møter med
avdelingens ressursteam. Møtene har handlet om innholdet i modulene, utvelgelse
av modulinnhold, organisering av arbeidet i lærergruppa og hvordan de kan
tilrettelegge opplæringen best mulig for elever med ulike spesialpedagogiske behov.
I tillegg til jevnlige veiledningsmøter har rådgivere fra Statped bidratt med
modulbasert innhold i skolens utviklingstid. Dette har vært gjennomført digitalt på
grunn av smittevernsrestriksjoner. Utviklingstid gjennomført som digitale workshops
har vært tidvis utfordrende grunnet svak lyd- og bildekvalitet, men det har likevel vært
tilfredsstillende grunnet jevnlig kontakt før og etter utviklingstiden. Et
suksesskriterium har vært tilstrekkelig tid til forberedelse og evaluering sammen med
avdelingsleder og digitalveileder.
Avdelingen har gitt gode tilbakemeldinger på innholdet i modulene og har erfart at
innholdet har vært relevant for spesialavdelingen. Statped har veiledet i hvordan de
kan tenke og bruke ressurser som de i utgangspunktet så på som utfordrende for
elevgruppen, og skolen har klart å gjennomføre oppgavene deretter. Ansatte har via
ressursteamet meldt at innhold og oppgaver i DDI har vært nyttige og lærerike.
Avdelingen avslutter snart modul 2 og søker om videreføring av tjenesten. Resten av
skolen ønsker nå også å gjennomføre hele DDI fra høsten 2021.
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6.0 Mulige utviklingsretninger for DDI
Den 10.12.20 i DM-sak 220/2020 ble det besluttet at det ved prosjektslutt utarbeides
en evalueringsrapport som belyser oppnådde resultater og effekter av prosjektet.
Statped skal vurdere tilbud som kan gis videre i DDI med utgangspunkt i følgende
punkter:
•
•

Skissere utviklingsretninger gjennom Statpeds arbeid med kompetanseløftet
Belyse mulige utviklingsretninger for DDI i lys av Statpeds nye mandat

Siden januar 2021 har det tverrfaglige fagteamet i DDI arbeidet med dette oppdraget.
Kapittel 5 belyser mulige utviklingsretninger for DDI gjennom Kompetanseløftet og
Statpeds nye mandat basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra praksisfeltet.
Fagteamet i Statped som har arbeidet med DDI siden 2018 har parallelt med
pilotering (2019-2020) videreutviklet innholdet i kompetansehevingen og tilbudt
oppgraderte versjoner til nye pilotkommuner. Nedenfor skisseres fem ulike tiltak for
videreføring av DDI.
Alternativene beskrives som:
•
•
•
•
•

Tiltak 1: DDI som et helhetlig kompetansehevingstiltak
Tiltak 2: Videreutvikle selvstendige moduler
Tiltak 3: Kompetanseutvikling for barnehager
Tiltak 4: Utvikle DDI mot Statpeds spissede mandat
Tiltak 5: DDI som del av intern kompetanseheving

Oppsummering av tiltak og prioriteringer
Vår vurdering er at de tre første tiltakene vil ha størst effekt, og bør prioriteres i den
delen av omstillingsfasen Statped går inn i. En satsing på disse tre tiltakene
understøtter ansvaret for kompetanseoverføringen Statped har overfor
kommuner/fylkeskommuner og UH i omstillingsperioden.
Det nasjonale fagteamet i DDI utgjør i dag i underkant av 5 årsverk. Teamet vurderes
som velfungerende og produktiv. Dersom ressursene videreføres vil teamet kunne
håndtere en oppskalering av tilbud om DDI som helhetlig kompetanseutvikling til nye
kommuner (6.1), videreutvikle selvstendige moduler (6.2), og utvikle
kompetanseutvikling for barnehager (6.3) i løpet av høsten 2021 og våren 2022.
Fagteamet vurderer utvikling av DDI i overenstemmelse med Statpeds nye mandat
(6.4) som et viktig fremtidig tiltak. Vi vurderer imidlertid at dette tiltaket kan avvente til
de andre tiltakene er gjennomført. DDI ivaretar allerede grunnleggende inkludering
av elever med varige, omfattende og komplekse behov. Denne gruppen av elever
skal Statped fortsatt følge opp etter omstillingen. DDI som intern kompetanseheving
(6.5) bør også vurderes av Statped, men tiltaket bør utredes nærmere etter
gjennomføring av EVU-pilot med UiA. Det vil være behov for å vurdere ressursbruk
før disse to tiltakene eventuelt igangsettes.
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Tiltakene beskrives mer utførlig nedenfor.

6.1 Tiltak 1: DDI som et helhetlig kompetansehevingstiltak
Slik DDI tilbys i dag, kan kompetansehevingstiltaket i sin helhet tilbys ut fra
etterspørsel fra sektor. En videreføring av dagens kompetansepakke vil kreve at
modulenes faglige og tekniske innhold oppdateres kontinuerlig. Underveis i
piloteringen har vi møtt på flere utfordringer, som lærernes opplevelse av at
prosjektet hadde for stort omfang og tok for mye tid. Fagteamet anbefaler derfor at
gjennomføringsperioden økes til 2 år.
Fagdager og veiledning kan i større grad gjennomføres digitalt og felles for alle skoler
som søker i samme periode. Statped kan bidra med faglig innhold til fagdager,
eksempelvis begrenset til én fagdag pr. modul til nye deltakerkommuner.
I Statpeds omstillingsperiode ønsker vi å kunne gi PP-tjenesten et større ansvar for
gjennomføring av DDI. Bakgrunnen for å gi PP-tjenesten et tydeligere ansvar i tiltaket
er blant annet basert på erfaringer fra den pågående systemsaken i Orkland
kommune. PP-tjenesten har høy spesialpedagogiske kompetanse, og kan være en
viktig støttespiller for skolene som skal gjennomføre DDI. Vi ser imidlertid at det er
store forskjeller på ulike PP-tjenesters kompetanse i inkluderende bruk av teknologi.
Et tett samarbeid mellom Statped og PP-tjenesten i DDI kan bidra til en viktig
kompetanseheving.

6.2 Tiltak 2: Videreutvikle selvstendige moduler
DDI er bygd opp av 5 moduler med alle skolens profesjonsgrupper som målgruppe,
som sammen skal utvikle felles kultur for bruk av digitale verktøy i undervisning.
Å drive endringsarbeid over tid har vært en viktig suksessfaktor i DDI. Ved å tilby
modulrekken som én helhet, tror vi at det er større sannsynlighet for varig
kompetanseheving og endring av læreres praksis. Forskning viser at det er vanskelig
for lærere som medlemmer i skoleorganisasjoner å skape forandring (Hargreaves,
2002; Muijs mfl., 2014; Harris & Jones, 2015). Utvikling forutsetter tid, og vi frykter at
gjennomføring begrenset til enkeltmoduler i mindre grad vil medføre varig endring.
Ved å tilby tiltak 2 bør man prioritere å legge til introduksjonsmodulen for å gi en
helhetlig introduksjon av modulrekken. I tillegg anbefaler vi at modulen «Inkluderende
bruk av teknologi» legges ved annen selvvalgt modul, for å sikre en grunnleggende
forståelse for inkludering og teknologi.
Å tilby selvvalgte moduler vil kreve tilpasninger for å gjøre modulene mer
avgrensede, altså mindre avhengig av hverandre, i motsetning til kronologisk
gjennomføring. En slik prioritering av videreutvikling vil kunne gjennomføres med
dagens ressurser. For flere detaljer tilknyttet tiltak 1 og 2, se vedlegg 3.
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6.3 Tiltak 3: Kompetanseutvikling for barnehager
Med et utviklingsløp for barnehager er målet å fremme kunnskap og bevissthet rundt
teknologiens muligheter for økt inkludering, også for de minste. Vi mener at Statped
bør utvikle et slikt løp for å legge til rette for tidlig innsats og god inkludering av alle
barn. Vi vurderer at Statped kan ha en viktig rolle tilknyttet formidling og veiledning i
inkluderende bruk av digitale verktøy i barnehagen. Vi ønsker derfor å gi
barnehagene kompetanse til å gjøre et bevisst valg tilknyttet bruk av digitale verktøy,
slik rammeplanen legger føringer for (Kunnskapsdepartementet, 2017), samtidig som
de ivaretar god inkludering. Innholdet skal ha en sterk kobling til rammeplanen for
barnehagen.
I arbeidet med å skissere et mulig utviklingsløp for barnehage har vi hentet innspill fra
ulike grupper:
•
•
•

Spørreundersøkelse til barnehagene fra pilot
Digitalt møte med personalet fra Ilabekken barnehage i Trondheim
Workshop med Statpeds arbeidsgruppe tilknyttet DDI

Resultater fra dette arbeidet tilsier at det er et behov i barnehagene for økt bevissthet
og kunnskap tilknyttet inkluderende bruk av teknologi. For å lykkes med varig endring
av praksis forutsettes det at barnehagene kan arbeide systematisk over tid med DDI,
slik at nye holdninger, kultur og forventninger etableres.
Vi anser videre at det kan være formålstjenlig å vurdere prosjektet i et
utdanningsforløp for studenter tilknyttet barnehagelærerutdanning (BLU) i UH-sektor.
Vår erfaring er at det er behov for kompetanseheving innenfor området, da
barnehager ofte har lite kunnskap om digital teknologi.
Fagteamet som i dag arbeider med DDI har tilstrekkelig kompetanse til å utvikle DDI
tilpasset for barnehager. Fagteamet har erfaring fra utvikling og oppfølging av DDI i
skolen, og har flere deltakere med bred kunnskap og erfaring fra barnehage.
Tidsperspektivet for en eventuell utvikling vil handle om tildeling av en liten ressurs
over lengre tid eller en større satsning med kortere tidsperspektiv.
Fagteamet i DDI kan omprioritere dette tiltaket med utgangspunkt i dagens ressurser
i prosjektet, inkludert eventuelt endring av rekkefølge. Skisse til innhold og
organisering av barnehageløp ligger som vedlegg 4.

6.4 Tiltak 4: Utvikle DDI mot Statpeds spissede mandat
I gjennomgangen av DDI sett opp mot Statpeds nye mandat er det innhentet
erfaringer fra pilot 1. I tillegg er det hentet verdifull kunnskap etter oppfølging av en
spesialavdeling gjennom Kompetanseløftet (pilot 2). Erfaringer fra Lindesnes
kommune, med elever som har varige, omfattende og komplekse behov, viser at
innholdet treffer godt. Statped har bidratt med flerfaglig veiledningskompetanse, og
det har her vært nødvendig å justere innholdet noe opp mot det som er faglig aktuelt
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for avdelingen. Skolen har likevel meldt at både innhold og oppgaver i DDI har vært
nyttige og lærerike. Erfaringene er beskrevet nærmere i kapittel 5.1.2.
En måte å ivareta Statpeds målgrupper på kan være å dele DDI inn i separate
moduler, med modul 1 som fundamentet for de andre fire modulene. Statped kan
videreutvikle kursets innhold til å inkludere flere ressurser, praksisfortellinger og
eksempler på tilrettelegging og bruk av teknologiske hjelpemidler med elever «øverst
i pyramiden» (Mitchell, 2020). I tillegg kan prosjektet tilpasses lokale behov,
eksempelvis kan allerede eksisterende Statped ressurser, slik som læringsressurser
tilknyttet ASK, inkluderes i kompetansehevingen.
I DDI gis hele laget rundt eleven den samme kompetansen. For å lykkes bedre med
de mest komplekse behovene, forutsettes godt fungerende profesjonsfaglige
fellesskap, der utprøving danner grunnlag for egen og felles refleksjon.
På samme måte som i tiltak 1 ønsker vi å ansvarliggjøre PP-tjenesten mer i
gjennomføringen av DDI i kommunene.

6.5 Tiltak 5: DDI som del av intern kompetanseheving
DDI som intern kompetanseheving er et annet tiltak Statped bør vurdere. Det foreslås
her 4 ulike muligheter for gjennomføring:
1. Videreutdanning for rådgivere med 15 studiepoeng. Erfaringer fra EVU-studiet
ved UiA kan samles inn og løsningen kan tilbys internt i Statped.
2. Videreutdanning uten studiepoeng EVU, ingen krav til innlevering.
3. Modulvise webinar (må utarbeides), som kan gjennomføres etter behov
4. Tilgang til «DDI som et helhetlig kompetansehevingstiltak», som rådgivere
bruker etter behov ute i praksisfeltet
Modulene i DDI kan ikke legges ut som rene e-læringsmoduler på våre interne
nettsider, da de i dagens form ikke er utviklet som selvstendige moduler, men som
moduler som inngår i en helhetlig sammensetning. Målgruppen er skoler og PPtjenesten. Derfor er det en reell fare for at innhold blir fragmentert og tatt ut av
kontekst.
Å identifisere verktøy og ressurser på samisk og nynorsk, samt å tegnspråktolke flere
videoer, er tiltak som bør vurderes ved videreføring av ressurser.
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7.0 Avslutning
Kommuner har mottatt et kollektivt og helhetlig opplæringstilbud fra Statped gjennom
DDI. Tiltaket ser ut til å ha truffet godt på kommuners målsetning om å skape felles
inkluderingskultur, som favner alle elever i skolen. Prosjektet har fått mange gode
tilbakemeldinger og forskningsresultatene viser økt læringsutbytte på modulenes
fagområder. Lærere opplever i større grad å kunne inkludere alle elever i
klassefellesskapet etter gjennomføring. DDI virker å være et viktig bidrag for utvikling
av profesjonsfellesskap og endring av undervisningspraksis.
I sluttrapporten er det anbefalt videreutvikling av DDI gjennom fem tiltak. Vi mener at
DDI vil være et nyttig bidrag til utdanningssektoren i Norge hvis disse tiltakene blir
gjennomført og følges opp av vårt nasjonale fagteam.
Statpeds styringsgruppe bestemmer kompetansetiltakets videre retning i
direktørmøtesak juni 2021.
DDI – et redskap for inkludering.
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2. Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn
Statped Sørøst har mottatt flere systemsaker fra kommuner der bestillingen er
kompetansehevning på området inkluderende og didaktisk bruk av digitale
læremidler. I det følgende legges et grunnlag for hvordan slike tjenester kan ytes i et
samarbeid mellom fagavdelingene og SLOT.
I regjeringens digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2022 «Framtid,
fornyelse og digitalisering» heter det:
«Digital teknologi har skapt et paradigmeskifte for Statpeds brukere og gitt en rekke
nye muligheter. Det er viktig at også Statpeds kompetanse og veiledningsapparat
sees i sammenheng med øvrig arbeid for digitalisering av sektoren og utnyttes til å
øke kompetansen i sektoren om hvordan digitale læremidler og hjelpemidler kan
bidra til økt inkludering»
Dette understrekes videre i Statpeds målbilde for 2017-2022, der «Teknologi – et
redskap for inkludering» beskrives som et av innsatsområdene. Statped skal tilby god
og effektiv rådgivning og veiledning om inkluderende bruk av digitale
læringsressurser. For at elever skal føle seg inkludert i en klasse, må de ha en
opplevelse av å lære i et fellesskap med andre elever. Da er ulike digitale
hjelpemidler et redskap for å få dette til.
I årets tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet ble Statped bedt om å «utvikle tiltak
for formidling og veiledning av god, inkluderende praksis knyttet til digitale
læremidler, læringsressurser og hjelpemidler.» Dette samarbeidsprosjektet sees på
som et tiltak knyttet til dette.
For å nå opplæringssektorens behov for kompetanseheving innen inkluderende bruk
av digitale læremidler, bør det iverksettes tiltak som sikrer god tjenesteyting på dette
området. For å kunne imøtekomme systemsøknader og nasjonale oppdrag (deriblant
«Inkludering på alvor» fra Udir) på inkluderende bruk av digitale læremidler ble det
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juni 2018 igangsatt en prosjektgruppe bestående av utvalgte rådgivere fra SLOT
Kristiansand og fire fagavdelinger i Statped Sørøst.
Målet med prosjektet «Digital didaktikk og inkludering» er å gjennomføre en pilot med
e-læringsmoduler, fagdager og veiledning som en helhetlig systemtjeneste til
kommuner som ønsker å styrke egen kompetanse på området. I alt har 14 skoler og
en barnehage meldt seg på tjenesten i en pilotfase.
Prosjektet er også et svar på Utdanningsdirektoratets videre oppfølgingsoppdrag til
Statped innen «Inkludering på alvor». Dette oppdraget hadde til hensikt å
gjennomføre modellutprøving for samhandling rundt praksiser for inkludering mellom
statlige og kommunale aktører. Marnardal og Meldal kommune ble utpekt til å delta
som to av seks modellutprøvinger nasjonalt. I tillegg til disse to kommunene har
prosjektet «Digital didaktikk og inkludering» avtale om deltakelse for Vennesla
kommune med alle sine skoler og barnehage og Kristiansand kommune ved en skole
som skal gjennomføre en modul.
Prosjektet har siden oppstart produsert fem e-læringsmoduler. Fra høsten 2019
gjennomføres pilotering i kommunene. Dette innebærer at to rådgivere følger opp
ressursgrupper ved de enkelte skolene med veiledning og fagdager, samt at
produksjonsteamet videreutvikler modulene.
Begrunnelse
Ny læringsteknologi som nettbrett og apper rulles nå ut i et økende antall kommuner
og skoler i Norge. Stadig flere kommuner henvender seg til Statped med ønske om
kurs og tiltak for å øke lærernes kompetanse i inkluderende bruk av ny teknologi. For
at Statped som organisasjon skal kunne imøtekomme slike henvendelser – og kunne
tilby likeverdige, nasjonale tjenester på dette området – ble prosjektet digital didaktikk
og inkludering fremmet som et tiltak.
Statped har i den senere tid hatt et stort fokus på digitale muligheter for inkludering.
Dette har vært formidlet gjennom Statped Magasinet og på statped.no, og det har
vært, og er, tema på Statpeds nasjonale konferanser. Dette har skapt en forventning
blant kommuner og fylkeskommuner om at Statped også kan levere systemtjenester
som kan heve kompetansen i opplæringssektoren på dette området. Det er
overraskende få tilbydere av helhetlige opplæringstilbud innenfor didaktisk bruk av
digitale verktøy i markedet, og de få som finnes, har dessverre lite fokus på Statpeds
målgruppe. Således eksisterer et mulighetsvindu for Statped til å levere et
tjenestetilbud på området inkluderende, digital didaktikk. E-læringsmoduler som
utvikles og følges opp med veiledning i kommunene kan være et relevant tiltak for å
møte dette behovet. Forskjellen på e-læringspakkene og informasjonen formidlet på
statped.no er at kunnskapen settes mer inn i en helhetlig, pedagogisk sammenheng,
og det gis mulighet for interaksjon mellom deltakerne, slik at modulene kan bidra til et
mer helhetlig pedagogisk utviklingsarbeid på kommunens skoler og enheter.
Hvordan skal prosjektet bidra til å nå Statpeds mål
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Som ledd i Statpeds nasjonale satsning på å levere digitale tjenester, kan det å
utvikle e-læringspakker være et godt tilbud til kommuner som ønsker
kompetansehevning på dette området. En e-læringspakke organiseres som et
omvendt undervisningstilbud, der aktuelle lærere i en kommune først gjennomgår et
digitalt læringsløp via tekst-, video- og oppgavebasert undervisning, som siden følges
opp gjennom fysisk oppmøte av Statpeds fagteam, der det gis rom for refleksjon,
spørsmål og evaluering.
På sikt bør målet være et heldigitalt tjenestetilbud som ikke fordrer fysisk oppmøte
underveis i implementeringen, og den digitale plattformen som utprøves i dette
prosjektet (e-læringsplattformen Canvas) gir gode muligheter for denne typen digital
interaksjon og oppfølging. I en piloteringsfase er imidlertid fysisk oppfølging
nødvendig for å innhente erfaringer og kunne observere, delta i, og evaluere
gjennomføringen i samarbeid med kommunens nøkkelpersoner.
Selv om primærmålgruppen som vi kommuniserer til vil være lærere og
spesialpedagoger på trinn 1. til 10, forutsettes det også at kommunenes pedagogiskpsykologiske tjeneste deltar aktivt i utrullingen og gjennomføringen av elæringsmodulene, slik at kompetansehevingen kan følges opp av kommunale PPkontor i etterkant av prosjektet.
En digital opplæringspakke sikrer en helhetlig tilnærming til fagområdet, ved både å
berøre generelle inkluderingstemaer, opplæring i digital-didaktiske læringsløp,
tekniske råd og tips, og ikke minst en mer fagspesifikk tilnærming til ulike
tilpasningsbehov i opplæringen. En slik tilnærming kan sikres gjennom et flerfaglig
samarbeid mellom SLOT og fagavdelingene, noe som også vil innebære god, intern
kompetansehevning for alle rådgivere som involveres i prosjektet.

3. Mål
Kommuner som søker systemtjenesten «digital didaktikk og inkludering» gjennom
Statped skal få et opplæringstilbud i inkluderende bruk av digitale læringsressurser,
som øker deres kunnskap og ferdigheter på hvordan inkludere alle elever. Dette
overordnede målet deles inn i delmål:
1.1 Utvikle e-læringsmoduler som formidler kunnskap og utvikler ferdigheter om
inkluderende bruk av digitale læringsressurser i grunnskolen (1.-10. trinn).
1.2 Tilby e-læringsmodulene i en helhetlig systemtjeneste som også innebærer
fysiske fagdager og veiledning i de aktuelle kommunene.
1.3 Tilby enkeltmoduler som systemtjeneste som også innebærer fysiske fagdager
og veiledning i de aktuelle kommunene.

4. Prosjektets avgrensninger og avhengigheter
4.1

Rammebetingelser
Rådgivere fra SLOT, Statped sørøst og midt følger opp gjennomføring av
pilotering skoleåret 2019/20 og skoleåret 2020/21. Fra og med januar 2021 stiller
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regionene (med unntak av region vest og nord) med rådgivere og danner
sammen med rådgivere fra SLOT et nasjonalt team. Regional forankring skal
bidra til økt eierskap internt og økt spredning eksternt slik at flere kommuner og
skoler søker systemtjenesten. Det tverrfaglige perspektivet sikres gjennom bred
representasjon av ulike fagområder hos fagrådgivere i veiledningskorpset. På
områder som ikke er like godt dekket i prosjektet innhentes kompetanse etter
behov og dialog med respektive avdelinger.
4.2

Avgrensninger
Produksjon av e-læringsmodulene har i hovedsak involvert rådgivere i Statped
Sørøst og SLOT Kristiansand, med bistand fra rådgivere i Midt og Vest.

4.3

Avhengigheter
Det er avgjørende at de involverte rådgiverne kan delta i aktiviteter som hører til
både mål 3.1 og 3.2 i målbeskrivelsen. Da prosjektet prøver ut en ny modell for
systemtjenester som innebefatter såkalt blended learning, at digitale elæringsmoduler kombineres med fysiske møter og samlinger, må rådgiverne
kunne delta både i produksjon av e-læringsmoduler og i veiledningsarbeid knyttet
til prosjektets utrulling i de aktuelle kommunene.

4.4

Berørte parter (prosjektorganisering)

4.5

Følgeforskning i prosjektet

Forsking og utviklingsavdelingen (FoU i Statped) vil bistå med utarbeiding av
spørsmål knyttet til følgeforskning i prosjektet. En liten gruppe fra UiA vil ha ansvaret
for å lage en forskningsrapport som legges ved sluttrapporten til DDI. Det er også et
forslag at prosjektet knyttes opp mot en stipendiatstilling. Muligheten for en offentlig
phd som også er delfinansiert av Statped, bør her vurderes.
Det legges opp til at lærerne som tar studiet, får tilbud om å delta i en
følgeforskningsstudie. Det vil bli lagt opp til en overordnet pre- og posttest for hele
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prosjektet, men underveis vil det også være pre- og posttester på hver av de fem
modulene som e-læringsopplegget består av. Dataene som hentes ut fortløpende, vil
fungere som følgeforskning på effektene av intervensjonene i «Digital didaktikk»prosjektet, og vil blant annet kunne gi grunnlag til skriving av forskningsartikler og
andre publiseringer.

5. Interesseanalyse
Interessenter

Forventninger
og holdninger

Tiltak/

Forventning
om leveranse
av høy kvalitet
som øker den
enkelte lærers
holdninger til,
og ferdigheter
i, inkluderende
bruk av
digitale
læringsressurs
er

Jevnlige
dialogmøter
gjennom hele
prosjektperiod
en

Kompetansesen Bidrag i referansegruppe,
ter Sør
kvalitetssikring av faglig innhold
(Lindesnes PPT) og implementering

Sikre PPTs
rolle og
perspektiver i
gjennomføring
en av
prosjektet

Jevnlige
dialogmøter
gjennom hele
prosjektperiod
en

Universitetet i
Agder

Faglig
kvalitetssikring

Jevnlige
dialogmøter
og
prosjektgrupp
e møter
gjennom hele
prosjektperiod
en

Skoler og PPT i
Vennesla og
Marnardal
kommune.
Enkeltskole ved
Meldal og
Kristiansand
kommune

Betydning for prosjektet

Mottagere av
systemtjenesten/kompetansehe
ving i inkluderende bruk av
digitale læringsressurser.

Utprøving av enkeltmoduler på
aktuelle skoler i
produksjonsfasen.

Bidrag både i
produksjonsprosessen og som
referansegruppe overfor det
faglige innholdet i elæringsmodulene og i de
fysiske samlingene i utrullingen
av prosjektet

kommunikasjo
n

6. Planer
6.1

Milepæler
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Milepæl Beskrivelse av milepæl – navn
nr.

Frist

Ansvarlig

M1

Godkjenning av prosjektforslaget i
porteføljestyret

08/8-18

Porteføljestyret

M2

Oppstart prosjektarbeid

20/8-18

Prosjektledere

M3

Rapportering porteføljestyret

01/12-18

Prosjektleder

M4

Aktuelle manusutkast vil bli lagt frem for
referansegruppene

31/12-18

Prosjektleder og
modulansvarlige

22/12-19
16/12-19

M5

Ferdigstilling av modulene

30/6-19

Prosjektledere og
modulansvarlige

M6

Utrulling av e-læringsmodulene i alle
pilotkommuner

August19

Prosjektgruppen

M7

Oppfølgingssamlinger i kommunene

Løpende
hele
skoleåret
2019/20

Alle involverte i
prosjektet

6.2 Leveranser
Milepæl Lever- Beskrivelse av
nr.
anser leveranse

Frist

Ansvarlig

Godkjennes
av

M1

L1

Inkluderende digital
didaktikk

Juni
19

Miriam Modalsli

Prosjektleder

M2

L2

Sosial kompetanse
og teknologi

Juni
19

Monica Fjelldal

Prosjektleder

M3

L3

Lesing og skriving og
teknologi

Juni
19

Gitte Gjersdal

Prosjektleder

M4

L4

Regning og teknologi

Juni
19

Julie Ødegaard

Prosjektleder

M5

L5

Innovativ bruk av
teknologi

Juni
19

Espen Wilberg
Langbråten

Prosjektleder
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M6

L6

Introduksjonsmodul

Juni
19

Modulledere

Prosjektleder

6.3 Aktiviteter
Leveranser Beskrivelse av aktivitet
nr.

Frist

Ansvarlig

L1

Oppstartssamling i
Kristiansand

20-21/8-18

Prosjektansvarlige

L2

Arbeid i
Høstsemester
prosjektgruppene/produksjon 2018

Prosjektleder/

Ferdigstilling av 1.utkast elæringsmodul 1-5 og
presentasjon av disse på
felles samling

Januar 2019

Prosjektleder/

Arbeid i prosjektgruppene/

Prosjektleder/

produksjon

Vårsemester
2019

Levere 2.utkast

Mars 2019

Prosjektleder/

L3

L4

L5

modulansvarlige

modulansvarlige

modulansvarlige

modulansvarlige
L6

Utkast til følgeforskning

Mai 2019

FOU
Statped/Prosjektleder

L7

Levere 3.utkast

Mai 2019

Prosjektleder/
modulansvarlige

L8

Ferdigstilling av elæringsmodul 1-5
+introduksjonsmodul

Juni 2019

Felles informasjonsmøte
ressursgruppe
pilotkommuner

Juni 2019

L10

Overordnet pretest

August 2019

Prosjektleder/FOU

L11

Pre- og posttest
følgeforskning

M1: August
2019

Prosjektleder/FOU

L9

Prosjektleder/
modulansvarlige
Prosjektleder/
modulansvarlige

M2:
November
2019
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M3: Januar
2020
M4: Mars
2020
M5: Mai 2020
L12

Utrulling og fagdager
pilotskoler

August 2019,
uke 33

Prosjektleder/

L13

Oppfølging ressursgrupper
pilotskoler

Høst 2019/vår
2020

Rådgivere i prosjektet/
Prosjektleder

L14

Videreutvikling av moduler,
veiledning og kursing

Høst 2019/vår
2020

Rådgivere i
prosjektet/Prosjektleder

L15

Oppfølging eventuelle nye
kommuner, enkeltmoduler

Høsten
Rådgivere i
2019/vår 2020 prosjektet/Prosjektleder

L16

Fagdag

Våren 2020

Øvrige deltakere i
prosjektet

Prosjektleder/
Rådgivere i prosjektet

L17

Overordnet posttest
følgeforskning

juni 2020

Prosjektleder/FOU

Det forslås at tjenesten tilbys nye kommuner underveis i implementeringsperioden.
Det er avgjørende at modulene kvalitetssikres og gjøres tilgjengelig etterhvert som
enkeltmoduler gjennomføres og bearbeides høsten 2019 og våren 2020.

7. Organisering og bemanningsplan
Interne ressurser hentes fra fagavdelingene i regionene og SLOT. Det etableres et
eget team som ivaretar systemtjenesten i Statped. Dette for å sikre
kompetanseutvikling for de som skal ivareta oppdraget, samt å sørge for at erfaringer
fra praksisfeltet inngår i en kontinuerlig læringssløyfe. Teamet er flerfaglig
sammensatt, og består av medlemmer med en stillingsprosent på 50 prosent stilling
inn i teamet. Teamet organiseres med flere veilederpar, knyttet til ulike oppdrag i
regionene. Det vil innebære medarbeidere fra ulike deler av virksomheten, med ulik
kompetanse og erfaring fra pilot eller fagområder i Statped.

7.1 Ressursfordeling fra høsten 2019
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For å kunne levere på tjenestetilbudet til skolene Statped har forpliktet seg til i piloten
skisseres følgende ressursfordeling for implementering skoleåret 2019/20 og i
driftsfase:
Avdelinger

% tilgjengelig

SLOT

450

Regionene

430

SUM

880

Representanter fra Kommunikasjonsavdelingen og Forsknings og
utviklingsavdelingen i Statped deltar på ressursgruppemøte en gang i måneden,
sammen med prosjekteier og prosjektleder.
For å sikre kompetanseutvikling for de som skal ivareta oppdraget, samt å sørge for
at erfaringer fra praksisfeltet inngår i en kontinuerlig læringssløyfe foreslås det at
teamet er flerfaglig. Teamet organiseres som veilederpar og rådgivere følger opp
ressursgrupper ved de enkelte skolene med veiledning og fagdager, samt at
produksjonsteamet videreutvikler modulene.

7.2 Oppgaver i DDI 2019/20
Totalt
30 %

Rådgivers oppgaver

20

Produksjon:
Utvikle innhold og øke omfanget av e-læringsmoduler. Bidra i
systematisk produksjonsarbeid sammen med kollegaer. Lage
innhold til fagdager.

20

Veiledning:
Veilede lærere og spesialpedagoger, ledere og PP-rådgivere,
ved videokonferanse. Fysisk oppmøte i implementering av
modulene. Være en aktiv bidragsyter i utviklingsarbeid på
skolene. Holde fagdager.

5

Samarbeid: Samarbeide med kollegaer, lærere og kommuner.
Bidra med kompetanse og erfaringsutveksling. Samarbeide
med andre fagavdelinger i Statped.

5

Forvaltning og administrasjon: Administrere samarbeidsavtaler
med skoler og kommuner. Ivareta oppgaver i tilknytning til
planlegging, koordinering og praktisk tilrettelegging.
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Vedlegg 2 – Følgeforskning
Metode
Undersøkelsens mål er å gi en evaluering av Statpeds systemtjeneste Digital
Didaktikk og Inkludering (heretter DDI). Evalueringen omfatter to hovedområder:
Del 1: Læreres vurderinger av DDI
Del 2: Læreres rapporterte endringer etter å ha tatt del i DDI.
Data ble samlet inn i form av spørreskjemaer som ble sendt ut til skoler, barnehager
og PPT-kontorer som tok del i piloteringen av DDI. Skjemaer ble sendt ut på to
tidspunkt, før oppstart (heretter kalt pretesten) og etter at kurset var gjennomført
(heretter kalt posttesten). Resultatene som gjengis i rapporten baseres på svarene
fra to utvalg. Utvalg 1 er lærere som svarte på posttesten (n = 128) og utvalg 2 er
lærere som svarte på både pretesten og posttesten (n = 95). Alle de 95 deltakerne
fra utvalg 2 deltok i utvalg 1, men gruppene ble skilt fra hverandre for å kunne måle
endringer på svar på identiske spørsmål fra pretesten til posttesten. Dette var kun
mulig med utvalg 1 ettersom 33 deltakere på utvalg 2 ikke svarte på pretesten, eller
falt bort av andre grunner (f.eks. manglende informasjon om deltakerne slik at vi ikke
kunne koble svar fra pretesten til posttesten).
Frekvensanalyser ble utført på utvalg 1 for å analysere delområde 1. Der skulle
lærerne ta stilling til ulike påstander knyttet til deres opplevelser etter å ha
gjennomført DDI. For delområde 2 har vi sett på endringer i holdninger og
oppfatninger på bakgrunn av deltakelse i DDI. Det ble utført frekvensanalyser fra
utvalg 1 og longitudinelle analyser fra utvalg 2. Analysene av endringer fra pretesten
til posttesten ble utført ved å gjennomføre parvise t-tester med enkeltvariabler.
Fremgangsmåten i analysene blir presentert i mer detalj i kapittelet Analyser.

Spørreskjemaer
Datainnsamlingen ble distribuert digitalt til deltakerne i DDI. Alle fikk tilsendt e-post
fra Statped med informasjon om spørreundersøkelsen og lenke til
undersøkelsesverktøyet Questback. Det var frivillig å delta i spørreundersøkelsen.
For å sammenligne data fra pretesten til posttesten ble personopplysninger, i form av
mailadresser, samlet inn gjennom spørreskjemaene. Svarene ble anonymisert ved at
navn ble omgjort til tallkoder før analysene ble gjennomført.
Pretestskjemaet ble utarbeidet av Statped, og posttestskjemaet ble utarbeidet av
forskergruppen ved UiA og godkjent av Statped. Posttestskjemaet tok utgangspunkt i
spørsmålene fra pretesten, i tillegg ble det lagt til spørsmål om læringsutbytte og
endringer i holdninger, atferd og kompetanse etter gjennomføringen av DDI. Det var
viktig å ta hensyn til gjennomførbarhet og spørreskjemaets omfang for å redusere
frafall.
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Pretesten hadde som hensikt å samle inn demografiske opplysninger om lærerne,
deres opplevelser av, og holdninger til, undervisning generelt og med bruk av
teknologi spesielt. Temaene lærerne skulle ta stilling til i pretesten var blant annet
innen områdene spesialundervisning, planlegging av undervisning og holdninger til
bruk av teknologi i klasserommet. I posttesten ble det lagt inn evalueringsspørsmål
om DDIs metoder, innhold, omfang og læringsutbytte. Spørsmålene relatert til
læringsutbytte var delt inn i områder vektlagt i kurset, som bruk av teknologi for å
fremme inkludering, sosiale fungering, ferdigheter innen lesing og skriving,
matematikk og innovativ bruk av teknologi. Det ble også lagt inn spørsmål om
endringer i kunnskap om digital tilrettelegging og bruk av ulike digitale
læringsressurser.
Ulike skalaer ble benyttet i spørreskjemaene. Holdninger og læringsutbytte ble målt
gjennom påstander der respondentene skulle ta stilling til en påstand på en skala fra
1-6, fra 1 «helt uenig» til 6 «helt enig» eller tilsvarende dikotomier som
«uvanlig/vanlig», «stemmer ikke/stemmer helt» og «usikker/sikker».
Enkelte spørsmål ble direkte koblet til kursets læringsutbyttebeskrivelser, som er delt
i fem moduler (1) inkluderende bruk av teknologi, (2) sosial fungering og teknologi,
(3) lesing og skriving og teknologi, (4) matematikk og teknologi og (5) innovativ bruk
av teknologi. Formuleringene beskriver hva lærerne skal forvente å kunne etter å ha
gjennomført de ulike modulene. Spørsmål som skulle måle frekvens, som «hvor ofte
bruker du digitale verktøy i opplæringen» ble også presentert på en sekspunktsskala,
men med alternativer som «flere ganger om dagen/uken/måneden/i halvåret/året»
eller «aldri». Enkelte påstander som «jeg ser liten verdi av å bruke nye
læringsressurser i undervisning» ble presentert på en firepunktsskala med
valgmulighetene «passer dårlig», «passer noe», «passer» og «passer bra». En
variasjon mellom fire- og sekspunktsskalaer ble brukt i det opprinnelige
spørreskjemaet. I utvikling av posttestskjemaet valgte vi å beholde denne variasjonen
for å kunne sammenligne mellom pretesten og posttesten.

Utvalg
Pretestskjemaet ble sendt til 411 ansatte på 14 skoler, PPT-kontorer og barnehager i
Sør- og Midt-Norge. 286 (69%) barnehagelærere, grunnskolelærere, lærere i
voksenopplæringen, skoleledere og ansatte i PPT svarte. Posttestskjemaet ble sendt
til 233 grunnskolelærere i Sør-Norge, og hadde 128 (54%) respondenter ved 10
skoler. Antallet inviterte deltakere er lavere på posttesten sammenlignet med
pretesten av to årsaker. (a) Skolene i Midt-Norge hadde ikke fullført DDI ved
tidspunktet for posttesten og ble derfor ikke inkludert. (b) Antallet respondenter ansatt
i barnehage (n = 4), PPT (n = 10), voksenopplæringen (n = 1) og skoleledere (n = 11)
var for lavt på pretesten til å kunne gjennomføre representative analyser. Det ville
også ha skapt unødvendige utfordringer å tilpasse posttestskjemaet til deres ulike
stillinger og arbeidsplasser. Derfor ble kun lærere i grunnskolen invitert til å delta i
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posttestundersøkelsen. Begge utvalgene har respondenter fra 10 skoler i Sør-Norge.
De er fordelt på 7 barneskoler, 1 ungdomsskole og 2 kombinerte 1-10 skoler.

Utvalg 1
Utvalg 1 består av 128 lærere som svarte på posttesten der 82% er kvinner og 18%
er menn. Figur 1 viser alderssammensetningen av utvalget. Av disse lærerne var
16% i kategorien 21-29 år, 26% i kategorien 30-39 år, 29% i kategorien 40-49 år,
19% i kategorien 50-59 år, 5% var 60 år eller eldre, og 5% oppga ikke alder. Dette
samsvarer i stor grad med alder- og kjønnsfordeling blant lærere i norsk grunnskole1.

Figur 1. Aldersfordeling utvalg 1
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De fleste lærerne (77%) i utvalg 1 hadde ingen utdanning innen spesialpedagogikk
fra universitet eller høyskole. I utvalg 1 hadde 11% av lærerne 30 studiepoeng eller
tilsvarende, 7% hadde 60 studiepoeng eller tilsvarende og 4% hadde mer enn et års
høyere utdannelse innen spesialpedagogikk. På spørsmål om de hadde direkte
ansvar for å gi spesialundervisning svarte 30% «ja», 52% «nei», og 18% «delvis».
Fordelingen av hvor stor andel av elevene som fikk spesialundervisning i klassen
eller gruppen lærerne primært underviste, er gjengitt i Figur 2. Av lærerne i utvalg 1
hadde 17% ingen elever med rett på spesialundervisning i sin klasse eller gruppe,
31% hadde mindre enn 5%, 25% hadde mellom 5-10%, 15% hadde mellom 10-20%
og 6% hadde mellom 20-50%. Bare 2% av utvalget hadde kun elever med
spesialundervisning i sin klasse eller gruppe, og 3% svarte at dette ikke var aktuelt.
1

Statistisk sentralbyrå (2020). Elevar i grunnskolen, tabell 12282. Hentet fra

https://www.ssb.no/statbank/table/12282/tableViewLayout1/
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Den siste gruppen kan være ledere eller andre ansatte som jobber på tvers av ulike
klasser eller grupper.

Figur 2. Andelen elever som får spesialundervisning i klassen eller gruppen til lærere
i utvalg 1
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Utvalg 2
Utvalg 2 består av 95 lærere som svarte på både pretesten og posttesten der 85% er
kvinner og 15% menn. Figur 3 viser alderssammensetningen av utvalget. Av disse
lærerne var 11% i kategorien 21-29 år, 27% i kategorien 30-39 år, 35% i kategorien
40-49 år, 22% i kategorien 50-59 år og 5% var 60 år eller eldre. 68% hadde sin
primære stilling som kontaktlær, 31% som faglærer, i tillegg oppga 8% at de også
hadde stilling som spesialpedagog, sosiallærer eller IKT-ansvarlig. 35% av utvalget
underviste på barnetrinnet, 27% på mellomtrinnet, 27% på ungdomstrinnet og 7%
underviste på flere trinn.
Figur 3. Aldersfordeling utvalg 2
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Av lærerne i utvalg 2 hadde 75% ingen utdannelse innen spesialpedagogikk fra
universitet eller høyskole. Likevel hadde 13% av lærerne 30 studiepoeng eller
tilsvarende, hadde 7% av lærerne 60 studiepoeng eller tilsvarende og hadde 5% av
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lærerne mer enn ett års utdannelse innen spesialpedagogikk. 30% av utvalget hadde
ansvar for å gi spesialundervisning, 50% hadde ikke ansvar for å gi
spesialundervisning, og 20% oppga at de delvis hadde ansvar for
spesialundervisning. En fordeling over andelen elever som fikk spesialundervisning i
klassen eller gruppen lærerne primært underviste vises i figur 4.

Figur 4. Andelen elever som får spesialundervisning i klassen eller gruppen til lærere
i utvalg 2
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Analyser
Data fra pretesten og posttesten ble analysert med deskriptive frekvensanalyser og
effektanalyser (parvise t-tester). Det er ikke gjennomført forsøk på å samle
forskjellige påstander som enkelte helhetlige variabler (f.eks. faktoranalyse).
Frekvensanalysene ble utført på utvalg 1 (deltakere som kun gjennomførte
posttesten) og utvalg 2 (deltakere som gjennomførte både pretesten og posttesten)
for å kunne presentere demografisk informasjon om deltakerne. Det ble også utført
frekvensanalyser på utvalg 1 for å kunne presentere deltakernes evalueringer av
kurset (delområde 1). Signifikanstesting ble gjennomført på utvalg 2 med parvise ttester med enkeltvariabler for å kunne estimere mulige endringer i rapportert praksis
etter å ha tatt del i DDI (delområde 2). Ettersom hensikten var å beskrive endringer
på ulike områder, fremfor å måle overordnet generell effekt på holdninger eller
oppfatninger, ble ikke enkeltvariabler slått sammen til generelle skalaer.
Analysene ble først gjennomført med utgangspunkt i fire- og sekspunktsskalaene.
Deretter ble resultatene slått sammen til dikotome variabler slik at svar i kategoriene
1-3 (1 og 2 på firepunktsskalaen) ble kombinert og svar fra 4-6 (3 og 4 på
firepunktsskalaen) ble kombinert. I resultatdelen presenteres de dikotome variablene
grafisk. For utvalg 1 presenteres en oversikt over svarprosent (valide svar) fordelt
over hele skalaen i tabeller i Vedlegg 1. I Vedlegg 1 presenteres også antall
respondenter som har svart på evalueringsspørsmålene, gjennomsnitt og
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standardavvik. Vedlegg 2 presenterer resultatene fra t-testene med beskrivelser av
antall respondenter, standardavvik, frihetsgrader (t-verdi) og signifikanssannsynlighet
(p-verdi).

Resultater
Evalueringens resultater er organisert etter de to delområdene, læreres vurderinger
av DDI (del 1) og læreres rapporterte endringer av praksis etter å ha tatt del i DDI
(del 2). I del 1 gis først et kort innblikk i deltakernes rapporterte innsats og motivasjon
for å delta i DDI basert på svar fra utvalg 1 (n = 128) ved prosjektets avslutning (3
spørsmål; del 1a). Deretter beskrives resultater i forbindelse med deltakernes
vurderinger av DDI (5 spørsmål, del 1b), deres opplevelse av læringsutbytte (16
spørsmål; del 1c) og bruk av digitale læringsressurser (2 spørsmål, del 1d).
I del 2 følger en presentasjon av funn knyttet til deltakernes opplevelse av endringer i
praksis på bakgrunn av DDI-opplæringen (13 spørsmål; del 2). Her ser vi nærmere
på endringsmålinger der enkeltpåstander sammenlignes fra pretest til posttest (n =
95). Det er verdt å merke seg at alle deltakere i utvalg 2 også er inkludert i utvalg 1.
Utvalget er mindre på grunn av frafall ved enten den første eller den andre
datainnsamlingen. Resultatdelen for del 2 er delt opp i tre underområder (a)
endringer i rapportert praksis (3 spørsmål), (b) endringer i forhold ved skolen som
helhet (2 spørsmål) og (c) endringer i holdninger til bruk av læringsressurser (8
spørsmål).

Deltakeres vurderinger av DDI ved prosjektets avslutning (utvalg 1)
a) Deltakernes innsats og motivasjon
Av deltakerne opplevde nesten 70% at de la ned en stor innsats for å lære noe nytt i
DDI. Litt over 60% opplevde at de brukte mye tid på DDI og omtrent halvparten av
deltakerne (51%) ble motiverte til å gjøre arbeidsoppgavene i DDI for å lære mer (se
Figur 5).
Figur 5. Vurderinger av innsats, tidsforbruk og motivasjon.
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b) Opplevd tilfredshet med DDI som helhet

Deltakerne var mest fornøyde med DDI sitt innhold (61% var fornøyd) og
arbeidsformene i DDI (60% var fornøyd). Litt over halvparten (56%) var i stor grad
fornøyd med DDI som helhet. Omfanget på DDI og tiden deltakerne fikk til å
gjennomføre DDI var deltakerne mindre fornøyd med (henholdsvis var 43% og 38%
av deltakerne fornøyd). Mer presist var 8.3% av deltakerne i meget lite grad fornøyd
med omfanget og nesten 12% var i meget lite grad fornøyd med tiden de fikk til å
gjennomføre DDI (se Tabell B i Vedlegg 1).

Figur 6. Opplevd tilfredshet med DDI
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c) Opplevelse av læringsutbytte fra DDI

I denne delen stilte vi to overordnede spørsmål om deltakelse i prosjektet: (a) Det var
enkelt å forstå hva jeg skulle gjøre i DDI, (b) Jeg har lært mer om inkluderende bruk
av teknologi i skolen gjennom DDI. Mer spesifikt spurte vi deltakerne om
læringsutbyttene til DDI, som er fordelt over 5 kategorier: 1. Inkluderende bruk av
teknologi 2. Sosial fungering og teknologi 3. Lesing og skriving og teknologi 4.
Matematikk og teknologi og 5. Innovativ bruk av teknologi.
Når deltakerne ble spurt om hvor enige de var i at de har lært mer om inkluderende
bruk av teknologi i skolen, svarte 62% at de var enige (4-6 på en 6-punkt skala).
Samtidig syntes 68% av deltakerne at det var enkelt å forstå hva man skulle gjøre i
DDI.
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Figur 7. Opplevelse av læringsutbytte
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Inkluderende bruk av teknologi
I denne kategorien viste det seg at hele 74% opplevede at de i større grad,
sammenlignet med før de deltok i DDI, kunne inkludere alle elever. 72% av
deltakerne opplevde at de, i større grad, kunne utnytte mulighetene som digitale
læringsressurser gir. Mer spesifikt var hele 13% helt enige i dette utsagnet (se Tabell
D i Vedlegg 1). Cirka to tredjedeler (67%) opplevde at de i større grad kunne ta i bruk
digitale undervisningsmetoder for at alle elevene i klasserommet skal kunne nå
læringsmålene og 64% opplevde at de kunne designe digitale undervisningsopplegg
med varierte tilnærmingsmåter og aktiviteter.

Fig. 8 Inkluderende bruk av teknologi
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Sosial fungering og teknologi
Når det gjelder sosial fungering og teknologi, opplevde de fleste deltakere,
sammenlignet med før de deltok i DDI, i større grad at de kunne bruke digitale
læringsressurser i tilrettelegging for sosial læring og utvikling hos alle elever (63%). I
tillegg mente de fleste at de i større grad kunne anvende elevenes interesser og
erfaringer med digitale medier som utgangspunkt for relasjonsbygging og faglig
motivasjon (62%). Over halvparten (58%) var enige i at de kunne kartlegge elevenes
interesser, relasjoner og sosiale ferdigheter i større grad enn før de deltok i DDI.

Fig. 9 Sosial fungering og teknologi
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Lesing og skriving og teknologi
En veldig stor del av deltakerne erfarte at de hadde mer kunnskap om lesing og
skriving og teknologi etter å ha tatt del i DDI. Nesten 80% av deltakerne opplevde at
de hadde mer kunnskap om bruk av digitale læringsressurser for å tilrettelegge for
elever med utfordringer med lesing og/eller skriving. Totalt 77% hadde mer kunnskap
om hvordan de kunne støtte elevene i å finne gode verktøy i arbeid med lesing og
skriving. Til slutt hadde hele 71% av deltakerne inntrykk av at de hadde mer
kunnskap om bruk av digitale læringsressurser som støtte for å kunne identifisere når
elever møter utfordringer med lesing og/eller skriving. Av deltakerne svarte 17.4% at
de var helt enig i denne påstanden (se Tabell F i Vedlegg 1).
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Figur 10 Lesing og skriving og teknologi
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Matematikk og teknologi
Majoriteten av deltakerne opplevde at de hadde mer kunnskap om matematikk og
teknologi etter å ha deltatt i DDI. Nesten to-tredjedeler av deltakerne (64%)
rapporterte at de hadde mer kunnskap om hvordan digitale læringsressurser kan
brukes i arbeid med rike oppgaver i matematikk. 61% opplevde at de hadde mer
kunnskap om hvordan digitale læringsressurser kan bidra til å mestre matematikk.

Figur 11. Matematikk og teknologi

Sammenlignet med før jeg tok del i DDI har jeg nå mer
kunnskap om..
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Hvordan digitale læringsressurser kan brukes i
arbeid med rike oppgaver i matematikk

Hvordan digitale læringsressurser kan bidra i å
mestre matematikk

Enig

64%

61%

Uenig

36%

39%
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Innovativ bruk av teknologi
Bruk av spill på en pedagogisk måte i undervisningen og å bruke programmering i
undervisningen utgjorde læringsutbyttene relatert til innovativ bruk av teknologi.
Henholdsvis 60% og 58% av deltakerne opplevde at de hadde mer kunnskap om
dette sammenlignet med før de deltok i DDI. Likevel, dersom man ser nærmere på
svarfordelingen, er henholdsvis 12.7% og 10.3% helt uenige i påstandene om at de i
større grad kunne bruke spill og programmeringen i undervisningen sin (se Tabell H i
Vedlegg 1).

Figur 12. Innovativ bruk av teknologi

Sammenlignet med før jeg tok del i DDI har jeg nå mer
kunnskap om..

Enig
Uenig

Bruke spill på en pedagogisk måte i
undervisningen
60%
40%

Bruke programmering i undervisningen
58%
42%

d) Opplevde endringer av digital praksis

Bruk av digitale læringsressurser etter DDI
Av de 123 deltakerne som svarte på dette spørsmålet svarte nesten to tredjedeler
(64%) at de brukte digitale læringsressurser oftere i dag enn de gjorde før de deltok i
DDI. Likevel svarte 87% at erfaringer fra perioden med hjemmeskolen (grunnet
Coronautbruddet) i stor grad hadde bidratt til økt bruk. Økt kunnskap om
læringsteknologi på bakgrunn av deltakelse i DDI hadde i stor grad bidratt for nesten
73% av deltakerne. Nesten to tredjedeler av deltakerne (65%) svarte at økt tillit til
egne evner grunnet deltakelse i DDI hadde bidratt til at de oftere brukte digitale
læringsressurser.
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Figur 13. Følgende har bidratt til at lærerne opplever at de bruker digitale
læringsressurser oftere

Hvilke av følgende har bidratt til at du bruker digitale
læringsressurser oftere?
100%
90%
80%
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60%
50%
40%
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0%

Erfaringer fra perioden med
hjemmeskole (grunnet
Coronautbruddet)

Økt kunnskap om
læringsteknologi på bakgrunn
av deltakelse i DDI

Økt tillit til mine egne evner på
bakgrunn av deltagelse i DDI

I stor grad

87%

72,80%

65%

I liten grad

13%

27,30%

35,10%

Endringer i skolen og DDI
Resultatene viser at for litt over halvparten av lærerne (57%) har deltakelse i DDI hatt
stor betydning for deres praksis i hverdagen. For litt under halvparten av lærerne
(47%) har skolens rutiner forandret seg på bakgrunn av deres deltakelse i DDIprosjektet. På samme måte var litt under halvparten (47%) enige i at medarbeiderne
på deres skole deltok oftere i faglige diskusjoner omkring teknologi sammenlignet
med perioden før de begynte med DDI. Når vi ser nærmere på besvarelsesmønster,
er hele 11.2% helt uenige i denne siste påstanden (se Tabell J i Vedlegg 1).
Figur 14. Endringer i skolen etter deltakelse i DDI
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Vår deltakelse i DDI har hatt
stor betydning for vår praksis i
hverdagen

Rutinene på min skole har
forandret seg på bakgrunn av
vår deltakelse i DDI-prosjektet

I dag deltar medarbeidere på
min skole oftere i faglige
diskusjoner omkring teknologi
enn de gjorde før vi begynte
med DDI

Helt enig

57,10%

47,60%

47,20%

Helt uenig

42,90%

52,40%

52,80%
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Benyttelse av digitale ressurser
Vi spurte deltakerne hvilke ressurser de benyttet i forbindelsen med DDI og hvilke
ressurser de kommet til å fortsette å bruke i undervisningen sin. Deltakerne kunne
krysse av flere ressurser. Figur 15 og Figur 16 viser fordelingen over ressursene
deltakerne kunne krysse av. Book Creator, Talestyrt skriving og Syntetisk tale topper
listen av svar på begge spørsmålene etterfulgt av Skjermopptak, Digitale lærebøker
og Pedagogiske spill. Bare 4% av deltakere sier at de har brukt AR (Augmented
Reality)/VR (Virtual Reality) i DDI. Derfor er det ikke overaskende at kun 5%
planlegger å bruke teknologien i fremtiden.

Figur 15. Benyttelse av digitale læringsressurser i forbindelse med DDI

Hvilke av følgende digitale læringsressurser har du benyttet i
undervisning i forbindelse med DDI?
86%
72% 71% 66% 65%
61% 59% 57%

48% 44%
24% 22%
17%

10% 4%

Figur 16. Hvilke digitale læringsressurser lærerne vil fortsette å bruke etter DDI

Hvilke digitale læringsressurser kommer du til å
fortsette å bruke?
85%
79% 75% 71%
71% 71% 71%

59% 56%
50%
34% 30%

16% 8%
5%
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II. Lærernes rapporterte endringer av praksis etter å ha tatt del i DDI (utvalg 2)
For å måle endringer i oppfattet kompetanse, rapportert praksis og holdninger til
digital didaktikk og inkludering ba vi deltakerne om å svare på spørreskjemaer både
før og etter DDI. Som nevnt ovenfor var det 95 personer som svarte på
spørreskjemaer på begge tidspunkter og samtidig hadde et kodenummer som gjorde
det mulig å koble svarene på begge tidspunktene. Vi valgte å teste for signifikante
forskjeller (parvis t-test) mellom den første og siste datainnsamlingen der dette var
mulig. I tillegg blir det regnet ut deskriptiv statistikk (prosent, antall).

a) Endringer i rapportert praksis
Bruk av digitale verktøy
Tre spørsmål handlet om bruk av digitale verktøy, disse spørsmålene ble stilt før og
etter DDI ble gjennomført. På et av spørsmålene ble deltakerne bedt om å oppgi hvor
ofte de bruker digitale verktøy i undervisningen. Sammenlignet med svarene etter at
de hadde gjennomført DDI, var det stort sett uendret. Som vises i Figur 17 var det
83% av deltakerne som rapporterte at de brukte digitale verktøy flere ganger om
dagen før intervensjonen og 86% som svarte det samme etterpå. Ettersom antallet
som brukte digitale verktøy på daglig basis i utgangspunktet var svært høyt, er det
ikke overaskende at responsen gjenspeiler liten endring på dette spørsmålet.

Figur 17. Bruk av digitale verktøy i opplæringen
«Hvor ofte brukes digitale verktøy i opplæringen?»

Før DDI
Etter DDI

Flere ganger om dagen

Flere ganger i uken

Flere ganger i måneden

83,20%
86,30%

15,80%
13,70%

1,10%
0
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Oppfatning av egen planlegging
To spørsmål ble brukt for å måle deltakernes oppfatning av egen planlegging både
før og etter DDI: (a) Hvor god plan har du for hvordan du skal undervise med digitale
verktøy? og (b) Med hvem planlegger du hvilke digitale læringsressurser du skal
bruke i undervisningen? T-test resultatene indikerte en signifikant forskjell mellom før
og etter DDI ble gjennomført, når det gjelder det første av disse spørsmålene
(p = .000). Gjennomsnitt, standardavvik og t-verdier er presentert i Vedlegg 2, Tabell
A. De største endringene var på ytterpunktene av firepunktsskalaen. Prosentandelen
som indikerte deltakere som hadde en «veldig god» plan for undervisning med
digitale verktøy ble endret fra 5% til 19% samtidig som andelen med en «ikke så
god» plan gikk betydelig ned fra 28% til 7% (se Figur 18).

Figur 18. Oppfatning av egen planlegging for undervisning med digitale verktøy
Hvor god plan har du for hvordan du skal undervise med digitale
verktøy?

Før DDI
Etter DDI

Ikke så god

Ganske god

Veldig god

28,70%
7,40%

66%
72,60%

5,30%
19%

På det andre planleggingsrelaterte spørsmålet ble deltakerne bedt om å indikere
hvem de planlegger sammen med når de har til hensikt å bruke digitale
læringsressurser i undervisning. De seks svaralternativene vises i Tabell 1. På dette
spørsmål var det kun en respons som skilte seg ut fra de andre mulighetene. Som
Tabell 1 viser, var det en tydelig økning i prosentandel av deltakerne som rapporterte
at de planlegger alene etter DDI-kurset (65%), sammenlignet med før de tok del i DDI
(52%). Det er viktig å merke seg at det var mulig å krysse av på flere svaralternativer
på dette spørsmålet. Signifikanstesting ble derfor ikke gjennomført i dette tilfellet.

Tabell 1. Hvem lærerne planlegger med når de skal bruke digitale læringsressurser i
undervisning.
Før DDI

Etter DDI

n

Valid %

n

Valid %

Alene

49

51.6

62

65.3

Lærere på trinnet

78

82.1

80

84.2
57

Lærere på andre
trinn

24

25.3

25

26.3

Skoleledelsen

10

10.5

10

10.5

Lærere fra andre
skoler

4

4.2

7

7.4

Andre

1

1.0

3

3.2

b) Endringer i oppfatninger om bruk av digitale læringsressurser i skolen
Oppfatninger om bruk av digitale læringsressurser i skolen
Deltakerne ble bedt om å ta stilling til to påstander for å få tak i deres generelle
oppfatninger til bruk av digitale læringsressurser i skolen. En signifikant forskjell ble
funnet mellom deltakernes vurderinger før og etter DDI, når deg gjelder påstanden,
«På min arbeidsplass jobber vi aktivt med å sette oss inn i digitale læringsressurser
som er gode for elevene vi jobber med». Her fant vi en signifikant nedgang i graden
av enighet med denne påstanden (p = .009). På en 6-punkt-skala der 6 er høyeste
grad av enighet, var gjennomsnitt 4.72 etter DDI-kurset og 5.03 før kurset. Mens 36%
av deltakere var helt enige i påstanden ved første datainnsamling (svarte 6 på
skalaen), var det kun 19% som var helt enige i påstanden ved den andre
datainnsamlingen.
Den andre påstanden knyttet til planlegging på skolenivå var som følger, «På min
arbeidsplass deler vi ofte tips til gode digitale læringsressurser». Her var
vurderingene i gjennomsnitt lite endret mellom de to tidspunktetene. Imidlertid lå
gjennomsnittet relativt høyt på sekspunktsskalaen med 4.83 og 4.78 henholdsvis før
og etter intervensjonen. På en skala med 3,5 som teoretisk midtpunkt, indikerer disse
gjennomsnittene en stor grad av enighet med begge påstandene. T-testresultater og
standardavvikverdier finnes i Vedlegg 2, Tabell B.
c) Endringer i holdninger til nye læringsressurser

Vilje til å ta i bruk nye læringsressurser
Tre spørsmål i pretesten og posttesten ble brukt for å måle lærernes vilje til å ta i
bruk nye læringsressurser i undervisning. Først ble deltakerne bedt om å ta stilling til
følgende påstander, (a) Jeg synes det er spennende å prøve ut nye læringsressurser
i min undervisning, og (b) Jeg ser liten verdi av å bruke nye læringsressurser i
undervisningen. Den andre påstanden har en omvendt formulering, hvilket betyr at
en lavere skår indikerer mer positive holdninger til bruk av læringsressurser.
Vurderinger var basert på en 4-punkt skala, der 4 representerer stor grad av enighet
med påstanden. T-testresultater fra sammenligninger av gjennomsnittsskårer mellom
første og andre datainnsamlingene viste en statistisk signifikant forskjell når det
gjelder den andre påstanden (p = .019), mens sammenligning av den første
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påstanden (a) viste ingen signifikant endring. Dette indikerer at deltakerne var mer
negative til å ta i bruk nye læringsressurser etter å ha gjennomført DDI. Det vil si at
deltakerne i større grad var enige i påstanden at det er lite verdi i å bruke nye
læringsressurser ved den andre datainnsamlingen, sammenlignet med den første
datainnsamlingen. Dette resultatet er presentert visuelt i Figur 19.
Gjennomsnittskårer, standardavvik og t-verdier finnes i Vedlegg 2, Tabell C. Det er
verdt å merke seg at allerede ved første datainnsamling var responsene på enden av
4-punktsskalaen med 3.38 og 1.08 på henholdsvis påstand (a) og (b) ovenfor. Dette
tyder på en grunnleggende positiv holdning til bruk av nye læringsressurser hos
deltakerne.

Figur 19. Lærernes opplevde verdi av å ta i bruk nye læringsressurser i undervisning
"Jeg ser liten verdi av å bruke nye læringsressurser i
undervisning"
(Skala 1-4, 1 er "passer dårlig" og 4 er "passer godt")
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1

Før DDI
Etter DDI

Jeg ser liten verdi av å bruke nye læringsressurser i
undervsiningen
1,08
1,23

Deltakernes vurdering av hvor vanskelig det synes å være å holde seg oppdatert på
digitale læringsressurser faller også innenfor kategorien læreres vilje til å ta i bruk ut
nye ressurser i undervisning. T-testresultatet viser en signifikant forskjell mellom
deltakernes svar på pretesten og posttesten (p = .003). Påstanden ble vurdert på en
6-punktsskala, der 6 representerer stor grad av enighet. Som vist i Figur 20 opplevde
lærerne at det var «mindre utfordrende» å holde seg oppdatert på digitale
læringsressurser som brukes i skole og barnehage etter å ha deltatt i DDI
(gjennomsnitt = 3.10) sammenlignet med før de begynte (gjennomsnitt = 3.65). Tverdier og standardavvik finnes i Vedlegg 2, Tabell C.
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Figur 20. Lærernes opplevelse av å holde seg oppdatert på digitale læringsressurser
"Jeg synes det er vanskelig å holde meg oppdatert på digitale
læringsressurser som brukes i skolen"
(Skala 1-6, 1 er "passer dårlig" og 6 er "passer godt")
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8

Jeg synes det er vanskelig å holde meg oppdatert på digitale læringsressurser som brukes i skolen

Før DDI

3,65

Etter DDI

3,10

Nytteverdi for elever
Med hensyn til endringer i holdninger til teknologi, var vi naturligvis interessert i å
evaluere deltakernes syn på hvilke innvirkninger digitale læringsressurser kan ha på
elever. Tre påstander ble brukt til dette formålet: (a) Elevene mine er mer aktive når
jeg bruker digitale læringsressurser i undervisningen, (b) Jeg mener digitale
læringsressurser bidrar til at flere elever føler seg inkludert når jeg underviser, og (c)
Bruk av teknologi i skolen kan være til stor nytte for mange av elevene jeg jobber
med. De første to av disse var basert på en 4-punktsskala, der 4 var den høyeste
graden av enighet med påstanden. Gjennomsnittsskårene på spørsmålene var stort
sett uendret etter å ha gjennomført DDI, og statistiske sammenligninger var ikke
signifikante. Deltakerne var generelt positive til begge påstandene med
gjennomsnittvurderinger mellom 2.9 og 3.11. Den tredje påstanden var basert på en
6-punktsskala der 6 var helt enig. Gjennomsnittsskår på 5.18 før og 5.07 etter DDI
intervensjonen tyder på at deltakerne i stor grad var enige i at teknologi «kan være til
stor nytte» for deres elever, samtidig som deres vurderinger i liten grad forandret seg
mellom de to tidspunktene for datainnsamling (se Vedlegg 2, Tabell D).

Spesialpedagogisk støtte og læringsressurser
De to siste endringsmålingene handlet om deltakernes holdninger til elever som
mottar spesialundervisning. Den første av disse var som følger, «God bruk av digitale
læringsressurser kan føre til at flere elever med spesialpedagogiske behov blir
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inkludert i klassefellesskapet». Den andre påstanden viste ikke en direkte kobling til
bruk av teknologi, likevel er den interessant ettersom DDI også hadde et fokus på
inkludering. Påstanden var, «Jeg synes det er viktig å tilrettelegge for
spesialundervisning i det ordinære klasserommet». Begge påstandene ble vurdert på
en 6-punktsskala der 6 var høyeste grad av enighet. I begge gruppene var svarene
nær 5 på skalaen, langt over det teoretiske midtpunktet på 3.5. Dette indikerer
positive holdninger til begge utsagn. Mens sammenligning av gjennomsnittene før og
etter deltakelse i DDI ikke viste signifikante forskjeller for den første av de to
påstandene, var forskjellen signifikant når det gjaldt den andre påstanden (p = .000).
Som vist i Figur 21 var lærerne mindre enige i påstanden «jeg synes det er viktig å
tilrettelegge for spesialundervisning i det ordinære klasserommet» etter å ha tatt del i
DDI (gjennomsnitt = 4.63), sammenlignet med før de begynte (gjennomsnitt = 5.23).
Det kan være mange forklaringer på denne endringen. Dette kommer vi tilbake til i
rapportens drøftingsdel. T-verdier og standardavvik presenteres i Vedlegg 2, Tabell
E.

Figur 21. Holdninger til elever som mottar spesialundervisning
"Jeg synes det er viktig å tilrettelegge for spesialundervisning
i det ordinære klasserommet"
(Skala 1-6, 1 er "Stemmer ikke" 6 er "stemmer helt")
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3

Jeg synes det er viktig å tilrettelegge for spesialundervisning i det ordinære klasserommet

Før DDI

5,23

Etter DDI

4,63

Drøfting
I drøftingsdelen vil sentrale funn knyttet til rapportens to delområder bli presentert og
diskutert. Først drøftes lærernes vurderinger av DDI (delområde 1), deretter
rapporterte endringer av praksis (delområde 2).
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Lærernes vurderinger, opplevde tilfredshet og utbytte av DDI
De fleste lærerne rapporterte på posttesten at de la ned en stor innsats for å lære
noe nytt i DDI og at de brukte mye tid på DDI. Tilbakemeldingene knyttet til tilfredshet
viser at de fleste lærerne var fornøyde med DDI som helhet. Halvparten rapporterte
at de ble motiverte til å gjøre arbeidsoppgavene i DDI for å lære mer. Det kan være
ulike årsaker til at deltakerne hadde delte opplevelser av kurset. Ved å se nærmere
på hva de i størst grad er fornøyde og mindre fornøyde med viser resultatene at de
var mest positive til innholdet og undervisningsmetodene som ble tatt i bruk. De fleste
ga også tilbakemelding om at det var enkelt å forstå hva de skulle gjøre i kurset. Mer
kritiske var de til kursets omfang og tiden de fikk til å gjennomføre kurset.
Resultatene knyttet til læringsutbytte viser i grove trekk at to tredjedeler av lærerne
opplevde å ha større kunnskap innen kursets ulike fagområder, mens en tredjedel
var uenig i at de hadde fått et større læringsutbytte av å delta i DDI. De fleste
rapporterte at de hadde fått mer kunnskap om hvordan de i større grad kunne
inkludere alle elever i undervisningen ved å delta i DDI. Dersom man sammenligner
resultatene fra de ulike kunnskapsområdene, er det større variasjon i opplevd
læringsutbytte for de ulike modulene. Fagområdene der lærerne rapporterte høyest
utbytte var innen inkluderende bruk av teknologi generelt og fagområdene lesing,
skriving og teknologi. Det rapporteres noe lavere utbytte av modulene om sosial
fungering og om matematikk, men fortsatt mente om lag to tredjedeler av lærerne at
de hadde mer kunnskap om dette sammenlignet med før de tok del i DDI. Modulen
med lavest rapportert læringsutbytte var modulen om innovativ bruk av teknologi. Her
er under to tredjedeler av lærerne enige i at de har fått mer kunnskap om bruk av spill
og programmering i undervisningen sammenlignet med før de tok del i DDI. En årsak
til at færre rapporterte om økt læringsutbytte innen dette området kan henge sammen
med at dette var den siste modulen lærerne ble introdusert for. Når det også ble
rapportert at de opplevde å være minst fornøyd med tiden de fikk til å gjennomføre
DDI, og omfanget på kurset, kan en medvirkende årsak til et lavere rapportert
læringsutbytte knyttet til innovativ bruk av teknologi skyldes at de ikke opplevde å få
tilstrekkelig tid til å gjennomføre den siste modulen.
For lærerne som hadde svart på både pretesten og posttesten var det mulig å
sammenligne deres opplevelser knyttet til å ta i bruk nye læringsressurser før og etter
DDI. I snitt opplevde de fleste stor verdi av å ta i bruk nye læringsressurser før de tok
del i kurset, men etter deltakelsen var gjennomsnittet (statistisk) signifikant lavere.
Dette kan skyldes at de fikk et mer nyansert forhold til å teste ut ulike digitale
læringsressurser fordi de kom i kontakt med flere former for undervisningsteknologi,
og opplevde at noen av tilnærmingene var mer verdifulle enn andre. Det kan også
tolkes som at lærerne ble mer kritiske til å ta i bruk flere læringsressurser. En tredje
årsak kan være at de opplevde å få kjennskap til såpass mange nye digitale verktøy i
DDI at de i etterkant så mindre verdi i å introdusere elevene for enda flere digitale
læringsressurser.
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Det ble ikke målt signifikante endringer i lærernes syn på hvordan digitale
læringsressurser påvirker elevenes deltakelse, opplevelse av inkludering og
nytteverdi av undervisningen. På disse områdene var lærerne generelt positive før de
tok del i DDI, det skulle derfor mye til for at de skulle bli signifikant mer positive til
hvordan digitale læringsressurser påvirker elevenes holdninger. En kan også anta at
det vil ta tid før lærerne kan vurdere slike endringer blant elevene, og at en måling
gjennomført rett etter at DDI ble avsluttet har begrenset mulighet til å fange opp
hvordan lærernes deltakelse i DDI har påvirket elevene.
Angående lærernes holdninger til elever som mottar spesialundervisning ble det målt
en signifikant nedgang. Her fant vi et mer kritisk blikk på inkludering etter kurset enn
forventet, hvor deltakere var mindre positive til tilrettelegging for elever med
spesialundervisning i den ordinære klassen etter å ha gjennomført DDI. Disse
svarene kan tolkes på ulike måter. Det kan hende at de opplevde det som mer
utfordrende å gjennomføre inkluderende spesialundervisning i det ordinære
klasserommet i praksis, sammenlignet med hva de hadde forventet på forhånd. Å
implementere nye undervisningsmetoder kan være utfordrende, og det er sannsynlig
at det vil ta tid før både lærere og elever opplever en eventuell nytteverdi av de nye
verktøyene. For elever som mottar spesialundervisning kan det ta lenger tid å mestre
nye verktøy, derfor kan det også ta lenger tid før lærere opplever digitale
læringsressurser som et godt verktøy for inkludering. Ettersom flere av lærerne ga
uttrykk for at de ikke var fornøyd med tiden som ble satt av til å gjennomføre DDI, er
det sannsynlig at de heller ikke opplevde å ha nok tid til å implementere de digitale
tilnærmingene de ble introdusert for i kurset. Dette kan ha påvirket deres holdninger
slik at de ble mer kritiske til å tilrettelegge for spesialundervisning i det ordinære
klasserommet etter å ha deltatt i DDI.

Læreres rapporterte endringer av praksis
Endringer i praksis ble målt på to måter. Deltakerne fra utvalg 1, svarte på spørsmål
som spesifikt handlet om i hvilken grad de opplevde endringer i sin pedagogiske
praksis, etter å ha deltatt i DDI. For utvalg 2 sammenlignet vi svar på like spørsmål
som ble stilt før og etter opplæringen. Når det gjelder den siste tilnærmingen, ser vi at
over 80 % av lærerne brukte digitale verktøy daglig før introduksjon av DDI og dette
forandret seg lite i løpet av prosjektet. Likevel indikerte lærerne at de hadde en bedre
plan for hvordan de skulle gjennomføre digital undervisning etter deltakelse i DDI enn
de hadde før prosjektets oppstart. I tillegg tyder disse funnene på at de syntes det var
lettere å holde seg oppdatert på digitale læringsressurser som brukes i skolen etter å
ha fullført DDI.
Funnene peker på noen utfordrende forhold. Ved den siste datainnsamlingen, kom
det frem at flere av lærerne arbeidet alene når de planla undervisning, og de
opplevde at skolen i mindre grad var aktive med å sette seg inn i digitale
læringsressurser enn tidligere. Lærerne var også mindre positive til å ta i bruk nye
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læringsressurser ved den andre datainnsamlingen sammenlignet med deres svar ved
DDI-prosjektets oppstart. Vi foreslår tre mulige forklaringer for disse funnene.
For det første er det mulig at deltakerne rett og slett hadde mindre behov for å dele
erfaringer og for å samarbeide med andre når det gjelder bruk av nye digitale
arbeidsmåter fordi de følte seg tilstrekkelig kompetente på grunn av den opplæringen
de allerede hadde fått gjennom DDI. Det er viktig å understreke at lærernes
holdninger fortsatt var svært positive, selv om funnene viser en nedgang på utvalgte
områder. Det er naturlig at lærerne opplevde det som mindre viktig å jobbe aktivt
innenfor enkelte fagområder, for eksempel dersom de opplevde at de allerede
mestret noen fagområder svært godt.
En annen mulig forklaring er at deltakerne hadde nådd et “metningspunkt” ved den
andre datainnsamlingen, hvor forventningene til bruk av nye læringsressurser ble for
høye i forhold til deres kapasitet og opplevelse av mestring. Dette kan ha ført til
mindre vilje til å jobbe videre med DDI-relatert innhold ved prosjektets slutt. Som
drøftet ovenfor, var omfanget på DDI og den tiden deltakerne fikk til å gjennomføre
kurset det aspektet lærerne var minst fornøyd med. Det kan være at noen lærere
opplevde at de hadde hevet sin digitale kompetanse tilstrekkelig, og derfor følte at de
ikke hadde tid og energi til å investere ytterligere krefter i siste del av DDI.
En siste og ikke usannsynlig forklaring er koblet til situasjonen med Covid-19
pandemien. Skolene ble stengt den 12. mars. Nedstengningen av skolene ble først
vurdert å vare til og med torsdag 26. mars, men ble etter hvert utvidet til medio april,
og i noen tilfeller frem til slutten av mai. I tillegg fikk enkelte skoler perioder med
hjemmeundervisning også på høsten. Selv om digitalt samarbeid via videomøter og
andre kommunikasjonsformer ble tatt i bruk, måtte deltakerne jobbe alene i lange
perioder mens DDI-kurset foregikk. Da skolene åpnet igjen, var det et økt press på
lærere i hele landet for å sikre at skolen ble et trygt sted for barn og unge, både når
det gjelder deres fysiske helse i forhold til smittevernstiltak, men også med hensyn til
elevenes psykiske helse.
Det er vanskelig å undervurdere innvirkning av Covid-19 på deltakernes
arbeidssituasjon. Gitt et tilsynelatende høyt stressnivå i forbindelse med
hjemmeskole, smittevernstiltak da skolene åpnet igjen, økt krav i forbindelse med
forberedelse til undervisning, behov for enda tettere foreldresamarbeid osv., er det
ikke usannsynlig at noen lærere kan ha vært mindre inspirert til å sette seg inn i nye
arbeidsmåter og å oppdatere sin kompetanse på digitale læringsressurser.
Funnene fra utvalg 1 viser et litt annet mønster. Her rapporterte to tredjedeler av
deltakerne at de brukte digitale læringsressurser oftere etter å ha deltatt i DDI.
Samtidig svarte nesten 9 av 10 lærere at en stor årsak til denne økningen var
perioden med hjemmeundervisning på grunn av Corona-pandemien. Likevel anga
mange lærere at de hadde mer kunnskap og selvtillit på bakgrunn av opplæringen de
fikk fra DDI. Disse funnene støtter hypotesen om at faktorer knyttet til Corona-
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situasjonen kan forklare en viss del av de «negative» tendensene observert i andre
deler av evalueringen.
Når det gjelder skolens praksis var resultatene fra utvalg 1 i tråd med funn fra utvalg
2. Her tyder funnene på liten endring i kollegiets kunnskapsdeling eller rutiner
omkring bruk av digitale læringsressurser etter at skolene hadde gjennomført DDI.
Det er umulig å vite om det er omstendighetene omkring Corona-situasjonen eller
andre årsaker som gjør at DDI trolig hadde liten innflytelse på disse områdene. En
forsiktig tolkning av resultatene som helhet antyder at opplæringen hadde større
innvirkninger på individuell utvikling hos deltakerne framfor kollektive endringer i
skolene som institusjoner.
Til slutt er det interessant å se på sammenhengen mellom digitale ressurser som ble
brukt under DDI og de som deltakere har intensjoner om å fortsette å bruke i
framtiden. De tre ressursene som lærerne mente at de brukte oftest var Book
Creator, talestyrt skriving og talesyntese. Det var også disse tre digitale
læringsressursene de planlegger å bruke i fremtiden. Gitt at deltakerne hadde en stor
grad av frihet i forhold til hvilke digitale ressurser de valgte å fordype seg i, er det
rimelig å tro at disse tre verktøyene opplevdes som særlig nyttige.

Vedlegg 1. Tabeller med svarfordelingen (%), gjennomsnitt og standardavvik
for utvalg 1
Deltakernes innsats og motivasjon
Tabell A. Innsats og motivasjon
I meget
liten
grad

I meget N
stor
grad

Gjennomsnitt
(standardavvik)

Jeg la ned stor
0
arbeidsinnsats for
å lære noe nytt i
DDI

6.5

24.4

32.5

30.9

5.7

123

4.05 (1.02)

Jeg brukte mye tid 0
på DDI

7.4

31.1

32.8

21.3

7.4

122

3.90 (1.06)

Jeg ble motivert til 6.5
å gjøre
arbeidsoppgavene
i DDI for å lære
mer

15.4

26.8

33.3

14.6

3.3

123

3.44 (1.20)

Deltakernes vurderinger av DDI ved prosjektets avslutning
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Tabell B. Opplevd tilfredshet med DDI som helhet.
I meget
liten
grad

I meget N
stor
grad

Gjennomsnitt
(standardavvik)

I hvilken grad er 3.3
du fornøyd med:
... DDI som
helhet?

10.7

30.3

34.4

18.0

3.3

122

3.63 (1.10)

I hvilken grad er 1.7
du fornøyd med:
… DDI sitt
innhold?

9.1

28.1

33.1

24.8

3.3

121

3.80 (1.07)

I hvilken grad er 1.7
du fornøyd med:
… DDI sine
arbeidsformer?

8.3

29.8

37.2

19.8

3.3

121

3.75 (1.03)

I hvilken grad er 8.3
du fornøyd med:
... omfanget på
DDI?

12.5

35.8

29.2

11.7

2.5

120

3.31 (1.17)

I hvilken grad er 11.6
du fornøyd med:
... tiden dere fikk
til å gjennomføre
DDI?

17.4

33.1

24.8

10.7

2.5

121

3.13 (1.24)

Tabell C. Opplevelsen av læringsutbytte fra DDI - Overordnede spørsmål
I
meget
liten
grad

I
meget
stor
grad

N

Gjennomsnitt
(standardavvik)

Det var enkelt å
forstå hva jeg
skulle gjøre i
DDI

1.6

7.3

22.8

45.5

17.9

4.9

123

3.85 (1.01)

Jeg har lært mer
om inkluderende
bruk av teknologi

3.3

8.1

26.8

35.0

20.3

6.5

123

3.80 (1.15)
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i skolen gjennom
DDI

Tabell D. Opplevelsen av læringsutbytte fra DDI - Inkluderende bruk av teknologi
Sammenlignet med før jeg tok del i DDI kan jeg i større grad…:
Helt
uenig

Helt
enig

N

Gjennomsnitt
(standardavvik)

Utnytte mulighetene 4.9
som digitale
læringsressurser gir

6.5

17.1

35.8

22.8

13.0

123

4.04 (1.28)

Designe digitale
5.6
undervisningsopplegg
med varierte
tilnærmingsmåter og
aktiviteter

8.1

22.6

41.9

13.7

8.1

124

3.74 (1.21)

Ta i bruk digitale
4.9
undervisningsmetoder
som tilrettelegge for
at alle elevene i
klasserommet skal
kunne nå
læringsmålene

5.7

22.0

35.0

25.2

7.3

123

3.92 (1.20)

Inkludere alle elever 5.7

7.4

13.1

29.5

34.4

9.8

122

4.09 (1.30)

Tabell E. Opplevelsen av læringsutbytte fra DDI - Sosial fungering og teknologi
Sammenlignet med før jeg tok del i DDI kan jeg i større grad …:
Helt
uenig

Helt
enig

N

Gjennomsnitt
(standardavvik)

Bruke digitale
8.3
læringsressurser i
tilretteleggingen for
sosial læring og
utvikling hos alle
elever

7.4

22.3

43.0

14.0

5.0

121

3.62 (1.21)

Kartlegge elevenes 10.7
interesser,

7.4

24.0

39.7

11.6

6.6

121

3.54 (1.30)

67

relasjoner og
sosiale ferdigheter
Anvende elevenes 8.3
interesse og
erfaringer med
digitale medier som
utgangspunkt for
relasjonsbygging
og faglig
motivasjon

8.3

21.5

41.3

15.7

5.0

121

3.63 (1.23)

Tabell F. Opplevelsen av læringsutbytte fra DDI - Lesing og skriving og teknologi
Sammenlignet med før jeg tok del i DDI kan jeg i større grad …:
Helt
uenig

Helt
enig

N

Gjennomsnitt
(standardavvik)

Bruke digitale
læringsressurser
som støtte for å
identifisere når
elever møter
utfordringer med
lesing og/eller
skriving

4.2

11.0

13.6

38.1

22.9

10.2

118

3.95 (1.27)

Bruke digitale
læringsressurser
for å tilrettelegge
for elever med
utfordringer med
lesing og/eller
skriving

4.1

9.1

8.3

33.9

27.3

17.4

121

4.23 (1.32)

Støtte elevene i å 3.3
finne gode verktøy
for den enkelte i
arbeid med lesing
og skriving

6.6

13.2

36.4

24.0

16.5

121

4.21 (1.25)

Tabell G. Opplevelsen av læringsutbytte fra DDI - Matematikk og teknologi
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Sammenlignet med før jeg tok del i DDI kan jeg i større grad …:
Helt
uenig
Hvordan digitale
læringsressurser
kan bidra i å
mestre
matematikk

Helt
enig

N

Gjennomsnitt
(standardavvik)

6.7

9.5

22.9

38.1

14.3

8.6

105

3.70 (1.27)

Hvordan digitale 6.7
læringsressurser
kan brukes i arbeid
med rike oppgaver
i matematikk

9.6

20.2

40.4

13.5

9.6

104

3.73 (1.29)

Tabell H. Opplevelsen av læringsutbytte fra DDI - Innovativ bruk av teknologi
Sammenlignet med før jeg tok del i DDI kan jeg i større grad …:
Helt
uenig

Helt
enig

N

Gjennomsnitt
(standardavvik)

Bruke spill på en 12.7
pedagogisk måte i
undervisningen

9.3

17.8

33.9

20.3

5.9

118

3.58 (1.40)

Bruke
programmering i
undervisningen

17.2

14.7

29.3

24.1

4.3

116

3.53 (1.40)

10.3

Opplevde endringer av digital praksis
Tabell I. Bruk av digitale læringsressurser etter DDI
Hvilke av følgende har bidratt til at du bruker digitale læringsressurser oftere?
I meget
liten
grad
Økt kunnskap om 1.3
læringsteknologi på
bakgrunn av
deltakelse i DDI

7.8

18.2

45.5

24.7

I meget N
stor
grad

Gjennomsnitt
(standardavvik)

2.6

3.92 (0.98)
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Økt tillitt i mine
egne evner på
bakgrunn av
deltakelse i DDI

2.6

Erfaringer fra
1.3
perioden
med hjemmeskole
(grunnet
Coronautbruddet)

13.0

19.5

36.4

27.3

1.3

77

3.77 (1.11)

3.9

7.9

21.1

38.2

27.6

76

4.74 (1.15)

Tabell J. Endringer i skolen og DDI
Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om endringer i din skole siden du
begynte med DDI?:
Helt
uenig

Helt
enig

N

Gjennomsnitt
(standardavvik)

Rutinene på min
7.9
skole har forandret
seg på bakgrunn av
vår deltakelse i
DDI-prosjektet

14.3

30.2

27.8

11.9

7.9

126

3.45 (1.32)

I dag deltar
11.2
medarbeidere på
min skole oftere i
faglige diskusjoner
omkring teknologi
enn de gjorde før vi
begynte med DDI

14.4

27.2

28.0

13.6

5.6

125

3.35 (1.35)

Vår deltakelse i DDI 4.8
har
hatt stor betydning
for vår praksis i
hverdagen

13.5

24.6

28.6

18.3

10.3

126

3.73 (1.32)
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Vedlegg 2. Tabeller med parvis t-tester for endringsmålinger1
Tabell A. Planlegging for bruk av digitale verktøy
(4 punkt skala; 1 = veldig god & 4 = veldig dårlig)

Påstand (n = 94)

Hvor god plan har du
for hvordan du skal
undervise med digitale
verktøy?

Før DDI

Etter DDI

Gjennomsnitt
(SD)

Gjennomsnitt
(SD)

t (df)

p-verdi

2.23 (.54)

1.87 (.51)

5.51 (93)

.000*

Tabell B. Bruk av digitale læringsressurser på skolenivå
(6 punkt skala; 1 = stemmer ikke & 6 = stemmer helt)
Før DDI

Etter DDI

Gjennomsnitt
(SD)

Gjennomsnitt
(SD)

t (df)

p-verdi

På min arbeidsplass
jobber vi aktivt med å
sette oss inn i digitale
lærings-ressurser som
er gode for elevene vi
jobber med.

5.03 (.98)

4.72 (.88)

2.67 (92)

.009*

På min arbeidsplass
deler vi ofte tips til
gode digitale
læringsressurser.

4.83 (1.11)

4.78 (1.02)

0.44 (93)

.665

Påstand (n = 93-94)
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Tabell C. Vilje til å ta i bruk nye læringsressurser
(4 punkt skala; 1 = passer dårlig & 4 = passer godt)
Før DDI

Etter DDI

Gjennomsnitt
(SD)

Gjennomsnitt
(SD)

Jeg synes det er
spennende å prøve ut
nye lærings-ressurser i
min undervisning

3.38 (.73)

Jeg ser liten verdi av å
bruke nye
læringsressurser i
undervisningen

1.08 (.38)

Påstand (n = 93-96)

t (df)

p-verdi

3.49 (.63)

-1.55
(95)

.124

1.23 (.49)

-2.39
(92)

.019*

3.07 (95)

.003*

(6 punkt skala; 1 = stemmer ikke & 6 = stemmer helt)
Jeg synes det er
vanskelig å holde meg
oppdatert på digitale
læringsressurser som
brukes i skole.

3.65 (1.44)

3.10 (1.28)

Tabell D. Nytteverdi for elever
(4 punkt skala; 1 = passer dårlig & 4 = passer godt)
Før DDI

Etter DDI

Gjennomsnitt
(SD)

Gjennomsnitt
(SD)

t (df)

p-verdi

3.05 (.87)

2.90 (.83)

1.50 (93)

.136

Jeg mener digitale
læringsressurser bidrar
til at flere elever føler
3.11 (.92)
seg inkludert når jeg
underviser og

3.11 (.75)

.000 (91)

1.0

Påstand (n = 92-96)

Elevene mine er mer
aktive når jeg bruker
digitale
læringsressurser i
undervisningen

(6 punkt skala; 1 = stemmer ikke & 6 = stemmer helt)
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Bruk av teknologi i
skolen kan være til stor
nytte for mange av
5.18 (1.0)
elevene jeg jobber
med.

5.07 (.97)

1.02 (95)

.310

Tabell E. Spesialpedagogisk støtte og læringsressurser
(6 punkt skala; 1 = stemmer ikke & 6 = stemmer helt)
Før DDI

Etter DDI

Gjennomsnitt
(SD)

Gjennomsnitt
(SD)

t (df)

p-verdi

God bruk av digitale
læringsressurser kan
føre til at flere elever
med
spesialpedagogiske
behov blir inkludert i
klassefellesskapet

4.99 (.97)

4.89 (1.03)

.810 (94)

.420

Jeg synes det er viktig
å tilrettelegge for
spesialundervisning i
det ordinære
klasserommet

5.23 (.87)

4.63 (1.11)

5.40 (92)

.000*

Påstand (n = 93-95)

1Notat.

Følgende forkortelser ble brukt i tabeller A-E: SD = standardavvik. t = t-verdi.
df = frihetsgrader. *indikerer signifikante forskjeller på .05 nivå eller lavere.
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Vedlegg 3 -Utvikling av DDI - Tiltak 1 og 2
DDI har fra starten hatt som mål å bidra til økt inkludering og felleskap i
klasserommet for elever (alle tre nivåer i pyramiden). DDI kan gjennomføres som en
helhetlig kompetanseutvikling, men konseptet kan også inndeles i separate moduler,
med M1 som «fundamentet» for de andre fire modulene. Dette vil kreve noe
videreutvikling høsten 2021, men vil kunne håndteres innenfor dagens ressurser.

Tiltak 1
Kvalitet /
Gjennomfø Fagdager
læringsutb ring
ytte

Ressur TID
ser

Klarstilles

Man HØY
ge
søke
re

PPT
involveres i
større grad
i
oppfølging
av skole.
Hever
intern
kompetans
e i PPT.

JA, Felles
LIK NÅ 2 år
3 mnd fra
digitale møter
Forventet oppstarts
dato
tidsbruk
for
«ukentlig
gjennomfø
Spør oss vakt
ring
tjeneste»

Få
HØY
søke
re

Som over
+ Statped
kan ha
nærmere
kontakt
mot
skolene

JA,
LIK NÅ 2 år
Individuelt
tilpasset
skolen/komm
unen

3 mnd fra
oppstarts
dato

Tiltak 2
Kvalitet/

Man
ge

Gjennomførin Fagdager
læringsutb g
ytte

Ressur TID
ser

Redusert

LIK NÅ 4-6 mnd

Statped
støtter PPT i
oppfølging av

JA, Felles
digitale

Klarstill
es
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søke
re

skoler,
muligheter for «ukentlig
intern
Spør oss vakt
kompetanseh tjeneste»
eving i PPT.

Få
Redusert
søke
re

Som over +
Statped kan
ha nærmere
kontakt mot
skolene.

JA
Kan tilpasses
skolen/komm
unen

Forventet 4 -6
tidsbruk
uker
for
gjennomfø
ring
LIK NÅ 4-6 mnd

4- 6
uker
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Vedlegg 4 – Utvikling av DDI Tiltak 3
Utviklingsløp for barnehager gjennom kompetanseløftet
Det er viktig at innholdet bygger på barnehagepedagogikken jamfør krav i
rammeplanen, og at teknologien blir et redskap som brukes som et berikende
tilskudd til det barnehagen allerede gjør.
I et barnehageløp utviklet av Statped må inkluderingstanken holdes høyt og være en
rød tråd i alt innhold. Kunnskap om god, inkluderende bruk av det digitale sees som
viktig med tanke på tidlig innsats for barn med behov for spesiell tilrettelegging.
Innholdet bør ha en sterk kobling til rammeplanen for barnehagen
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Rammeplanen legger føringer for digital praksis i
barnehagen, både når det gjelder digital dømmekraft og etikk, men også innen de
ulike fagområdene. Fagområdene i rammeplanen er i stor grad de samme som barn
senere møter som fag i skolen. Det å bli kjent med bruk av digitale arbeidsmetoder
sees derfor også som en viktig forberedelse i overgangen til skole. Bruk av digitale
verktøy vil være en del av barnas fremtid og en fornuftig introduksjon i barnehagen
som kan være med å styrke barna i forhold til kunnskap og holdninger.
Utviklingen av et DDI barnehageløp bør startes helt fra bunnen. Elementer fra DDI
rettet mot skole kan trekkes inn, men barnehageløpet må utvikles ut fra
barnehagenes behov og rammeplanens føringer.
Innholdet bør bidra til å øke de ansattes egen digitale kompetanse, hvordan de kan
bidra til bedre inkludering for alle, men spesielt for barn med særskilte behov.
Innholdet bør ha et stort barnefokus, der barna blir premissleverandører, og selv er
produsenter. Det er viktig at alle barn i en barnegruppe har mulighet til å være
inkludert i de valgte aktivitetene.
Det sees som viktig å trygge foreldregruppa på innholdet i et slikt løp. Barnehagen
bør formidle selv, og det bør produseres innhold til et foreldremøte som barnehagen
kan støtte seg på.
Det finnes et bredt spekter av digitale aktiviteter som er relevant å ha med i et
utviklingsløp for barnehage.
Eksempler på apper og programvare
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruk av talesyntese og diktering
Lage egne digitale bøker (Book Creator eller lignende)
Programmering (Uten verktøy og med BeeBot/BlueBot/MatataLab/Cubetto++)
Animasjonsfilmer/StopMotion – lage film m/LEGO/leire/leker/tegninger med
mer
Ta bilder og video med digitalt kamera/nettbrett/GoPro (også under vann)
Grønnvegg til video/bilder/lage egen musikkvideo
Redigering av bilder/lek med redigeringseffekter
Tekstskaping/Skrive små og store bokstaver på iPad (Skoleskrift)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnskapsinnhenting i samhandling med en voksen
Pedagogiske spill
Lydinnspillinger
QR-koder
Tegneprogram (Paint, ++)
Digitalt mikroskop og inspeksjonskamera
VR-briller
AR (MergeCube)
Drone m/kamera

Organisering og gjennomføring i barnehagene
Den digitale kompetansen og interessen de ansatte i barnehagen har vil være svært
varierende. Det vil være nødvendig å starte med å inspirere hele personalgruppa, og
ufarliggjøre dersom noen er skeptiske. Det sees som viktig at profesjonsfellesskapet
holdes høyt, og at alle ansatte har mulighet til å delta. Det fremholdes som viktig å
starte på et nivå som gjør at alle ansatte mestrer og ser relevans. En måte å møte
alle ansatte på et nivå de får inspirasjon på, er å ha to parallelle løp, eller to nivåer i
samme løp. Ett for nybegynner og ett for de som kan litt mer. På denne måten kan
man også møte de som allerede er godt i gang med digital didaktikk i barnehagen.
Kollegaveiledning og erfaringsdeling vil være viktige faktorer for å få hele personalet
med.
Utviklingsløpet vil i første omgang være rettet mot barnegruppa 3-6 år. Vi vurderer
det som at dette deretter enkelt kan tilpasses yngre barn, og barnehager kan selv
tilpasse til yngre barn på eget initiativ. De ansatte i barnehagen kan også videreføre
og dele kompetansen internt i barnehagen.
For å sikre god forankring i ledelsen kan Statped i forkant tilby et møtepunkt med
styrer og pedagogiske ledere for å formidle en oversikt over innhold, og hvordan
barnehagen må legge til rette for å lykkes med kompetanseutviklingen. Dette vil også
kunne avklare hvordan barnehagens måte å legge opp fellestid på kan kombineres
med gjennomføringen av DDI for barnehage. Det kan være nødvendig at noen i
personalet, i tillegg til styrer, blir utnevnt til ressurspersoner for gjennomføringen, slik
at god forankring i barnehagen sikres. Statped bør ha en rolle underveis for å hjelpe
styrer/ressursperson med progresjon og motivasjon i personalgruppen.
Barnehagen har begrenset med fellestid der hele personalgruppen samles. Dette må
det tas hensyn til ved utvikling av et barnehageløp. Det bør i DDI skisseres en ramme
for tidsbruk og progresjon som er forenlig med barnehagens ressurser.
Det er bred enighet om at omfanget i DDI for barnehage må være mindre omfattende
enn DDI for skole om det skal kunne gjennomføres. Man kan se for seg flere måter å
organisere gjennomføringen på.
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Lærende fellesskap – oppmerksomheten rettes mot fellesskapet og alle ansatte. Det
legges opp til refleksjon og vurdering av planlegging og gjennomføring av det
pedagogiske opplegget. Det blir et kollektivt ansvar å lage gode digitale praksiser, og
personalet vil arbeide med å få felles verdier og visjoner.
Temabasert – ta utgangspunkt i temaer og fagområder barnehagen allerede jobber
med der teknologien kan tilføre noe, og være et berikende tilskudd.
Bolkevis – det legges opp til felles opplegg noen ganger i løpet av et år. Mellom hver
bolk kan man se for seg avdelingsvise utprøvingsoppgaver og refleksjoner.
Innholdet kan i stor grad produseres som videoer/webinar, og ikke mye tekst. Med
etterfølgende refleksjons- og utprøvingsoppgaver vil dette gi de ansatte konkret
kompetanse.
Det er viktig å koble på spesialpedagoger, støttepedagoger og PP-rådgivere på en
god måte, gjennom egne oppgaver i utviklingsløpet. Inkluderingstanken må komme
tydelig frem i utprøvings- og refleksjonsoppgaver. Fra Statped sin side må det
synligjøres hvordan et DDI løp i barnehagen kan bidra til bedre inkludering for barn
med særskilte utfordringer.
Dersom DDI for barnehage skal kunne tilbys i regional ordning for barnehagebasert
kompetanseutvikling (REKOM) kan det være en løsning at det åpnes for å søke om
ekstra ressurser for å gjennomføre? Aktuelle ressurser kan for eksempel være midler
til å avholde flere personalmøter, mulighet til å sette inn vikarer, holde av mer
planleggingstid for pedagogisk leder.
Anslagsvis er det behov å prioritere 200% av ressursene til DDI i et halvt år for å
produsere tiltaket.
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