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Vad vi hör om elevdatorer

Pågående och framtida 1:1-projekt 
i Sverige kommer att ge fler än 3 

personliga elevdatorer per 
administrativ dator inom 5 år.

Färre än 50.000 elevdatorer skall 
bli fler än 500.000 elevdatorer.
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När skolan önskade…

• Ökad datortäthet
• Digitala whiteboards
• Digital läxhjälp
• Mobilitet
• Valfria datorer
• Pedagogisk frihet



…så sa vi ibland:

Nej, det går inte, för vi måste 
se till att vi har full kontroll på
alla elevdatorer och låsa ned 
dem så mycket som bara går, för 
elever kan ibland vara lite väl 
uppfinningsrika, och vi kan inte skapa en 
massa unika lösningar för skolan, och vi kan 
inte ta emot alla supportfrågor för det har vi inte 
tid med, och när det kommer till pedagogisk frihet så
gäller våra standardapplikationer och vi kan inte låta dem 
surfa ut på nätet utan flera typer av skalskydd och för att inte 
tala om vilken risk det är för barnen med allt farligt som finns på
Internet och för att inte taaala om all den bandbredd som kommer att gå åt när 
eleverna skall sitta och ladda ned en massa material från alla torrent-sidor, och vi kan ju för 
Guds skull inte bara släppa loss dem med Messenger vet du vad. Det har alltid fungerat bra med e-post och deras mobiltelefoner får de 
faktiskt hålla utanför



…så skolorna struntade i den 
nedlåsta plattformsdatorn och 

köpte egna datorer till eleverna.

Med vissa bieffekter som följd…



• Lärare förvandlades till IT-
support

• Lokala IT-tekniker anställdes
• Trasiga datorer till lektionen
• TCO för datorerna sköt i höjden
• Friheten blev ibland lite väl fri



Kan skolan ha flera 
klientlösningar?



Partnerlösning



Partnerlösning
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Partnerlösning



Att ge elever / studenter tillgång till Microsoft teknologi ökar deras 
anställningbarhet och förbereder dem för framtida studier och jobb

Microsoft för skolan

Chatt

Skapa film 
och bildspel

Hantera och 
redigera bilder



EE--post och kalenderpost och kalender
• 10 GB per användare





Samarbete och lagringSamarbete och lagring

• 25 GB lagring per användare
• Office Web applikationer



Egen personlig sida pEgen personlig sida påå nnäätettet

• Blog
• Foton etc



MobilitetMobilitet



Live 
tjänsterna

Mobil åtkomst till 
E‐post, Chat, 
kalender, 
addressbok och 
foton

Supportad med 
alla de stora 
webbläsarna

Använd den dator 
du föredrar –
PC eller MAC

Tillgång oavsett tid och 
plats



Pe
da

go
gi

sk
 fr

ih
et

M
yndighets utövning

Effektiv kommunikation Effektiv kommunikation 
och samarbeteoch samarbete



Microsoft Live@edu kostnadsfri e-
post och tjänster som främjar 
samverkan i skolan

SSääker och pker och påålitlig plattformlitlig plattform
Enkelt att hantera och skapa kontonEnkelt att hantera och skapa konton
24x7 support24x7 support
Enkel att inkludera med befintliga Enkel att inkludera med befintliga 
systemsystem

Single Sign OnSingle Sign On
Eget domEget domäännamn och egen logonnamn och egen logo



Live@edu roadmap



Kom till vår monter så
berättar vi mer och 
hjälper er att signa 
upp en testdomän! microsoft.com/liveatedu

microsoft.se/csp
anders.bjurstrom@microsoft.com

Leif.sunesson@microsoft.com



Tack.


