Så här skapade vi ”Hållbar digitalisering”
Vi var själva nyfikna på att förändra vårt arbetssätt till att använda digitala verktyg i
undervisningen i större utsträckning. Detta ville vi göra för att öka flexibiliteten och
tillgängligheten. Genom att damsuga internet efter tips och inspiration så fick vi en grund och
inriktning för vår omställningsprocess. Vi dokumenterade sedan löpande under året denna
process i vår blogg. I slutet på projektet så tog vi fram de verktyg som hade fungerat bäst och
gjorde en sammanställning av dessa på vår webbplats. Där gav vi också lektionsexempel från
vårt arbete för att visa hur verktygen förändrat, förenklat och förbättrat vårt arbetssätt. Alla
intressanta artiklar, hemsidor och bloggar som vi stött på under året har vi också samlat i en
länksamling tillgänglig från webbsidan.

Så här kan du använda ”Hållbar digitalisering”
Vår webbplats är tänkt som en introduktion i hur man kan arbeta med digitala verktyg i
undervisningen och vänder sig framför allt till pedagoger.
Under avsnittet “Digitalt lärande” så ges en introduktion till ämnet och tips på första steg att ta.
Under “Verktyg” så presenteras sedan olika digitala verktyg som väsentligt kan förbättra
skolarbetet. Dessa är sorterade efter deras funktion. För att få en fördjupad inblick i hur digitala
verktyg kan förändra, förbättra och förenkla arbetssättet så gör vi sedan flera nedslag i vårt
arbetssätt under rubriken “Lektionsexempel”. Där beskriver vi hur vi arbetar med verktygen och
vilka fördelar det ger. Vi ger sedan också en fyllig länksamling med tips, tricks och inspiration för
vidare arbete med digitala verktyg och hur det kan förändra arbetssättet. Slutligen kan man följa
vår förändringsprocess i bloggform under “Vår resa mot en hållbar digitalisering”. Genom denna
kan man få inspiration, konkreta tips och dra lärdomar från våra erfarenheter och på så sätt
kanske också undvika en del fallgropar.
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