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Några reflektioner kring:

� Datorer, servrar och applikationer – outsourcingens effekter

� Lärplattformar och Internet, hänger det ihop?

� IT i lärandet, pedagogiska program, pedagogik, pedagoger

� Molnet� Molnet

� Eleverna

� Operativsystem – sitta fast eller flyga fritt



Datorer, servrar och applikationer – outsourcing

� 25 000 datorer i skolan, knappt 100000 konton, ca 170 skolor
� Grundskola, gymnasium, vuxenutbildning
� Volvo IT tar över all drift av klienter, servrar, applikationer, 

support etc

� Extremt fokus på klienterna (skrivare, servrar, kringutrustning)
� Paketering, certifiering, centralisering, standardisering
� Nödvändigt men krävande

� Windows 7 (Microsoftpolicy)



Datorer, servrar och applikationer –
outsourcingens effekter

� Innehåll, användning, pedagogik, elevresultat …..?
� Det minst intressanta – datorn - hamnar i fokus

� Datorn blir en kvarnsten om vi fortsätter att betrakta och behandla 
den på samma sätt som idag



Lärplattformar och Internet, hänger det ihop?

� Ofta en sorts avbild av den fysiska skolan – klassrum, grupprum
� Pappersbaserade arbetsflöden – A4 en knapptryckning bort  
� Slutna system som ska klara allt, skolans utveckling bygger på det 

leverantören erbjuder

� Internet är långt borta, länkar är inte detsamma som web 2.0

� De kommer alltid att vara omoderna om de ska försöka följa 
trenderna på webben

� Internet kan komma till plattformen, men inte tvärtom



IT i lärandet, pedagogiska program, pedagogik, 
pedagoger

� Applikationspaketering

� Applikationskonsolidering

� Samarbete med leverantörer – det går framåt!

� Krav från lärare – inte går det framåt i alla fall!
– Läromedelsförlaget finns inte längre

• Läromedlet finns inte längre

– Läroboken är kasserad

• Men disketterna från 1998 ska paketeras!

… och inte har det med IT att göra heller!



Eleverna

� Har en tydlig bild av den verkliga digitala världen
� Bryr sig om funktion
� Byter när det passar (eller alla andra byter)
� Bryr sig om att sköta sina kontakter och nätverk

� Måste ges möjlighet att addera skolan till sin tillvaro på nätet
� Måste kunna dela med sig av sin verklighet in i skolan och 

skolans verktyg

”Vi ska möta eleverna där de är”



Molnet

Fyllt av verktyg

Förändras 

ständigt

Får inte plats i 

ditt serverrum
Går inte att jämföra 

med något vi redan 

känner till 

Vad som helst 

men inte ett 

operativsystem

Skymmer ibland 

solen

När det regnar 

fäller några upp 

paraply, andra 

fyller regntunnan

känner till 



Operativsystem – sitta fast eller flyga fritt

� Att välja rätt operativsystem är att välja fel!

� Att installera rätt är att göra fel!

� Att tro att datorer har med IT att göra …..

….. sedan finns det naturligtvis en vardag också, men det betyder 

inte att det är rätt i alla fall!



alltså ….

� Paketerar vi idag mängder med applikationer

� Installeras dessa på datorer

� etc

Vilket innebär att arbetet går ut på att begränsa, minska, 

ta bort …………ta bort …………

när vi borde öka utbudet, tillföra nya komponenter, uppmuntra 

experiment och nyfikenhet

Det kan vi bara göra på nätet, med tjänster som droppar från 

molnet (och dit är vi på väg)



Nu kan vi snart skönja effekterna av IT i skolan i form av 

bättre resultat, det tar tid innan ny teknik syns i statistiken.

Nästa steg är att använda IT i lärandet, Nästa steg är att använda IT i lärandet, 

då blir effekten ännu större.


