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Öppenhet



Öppen eller sluten lösning?
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Öppen eller sluten lösning?





Open Source





Bakgrund



”Dagens elever är inte längre de människor 
som vårt utbildningssystem är designat för.”
Carl Prensky 



Mål

 
- att skolorna utvecklar arbetsformer och metoder 

- att öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger  

- att öka elevernas måluppfyllelse och resultat 



Beskrivning av projektet



En film säger mer än 1000 ord.





Förutsättningar



• 550 elever i åk 7-9 och ca 60 pedagoger på två skolor

• 610 MacBook

• Öppet, trådlöst nätverk

• Eleven/pedagogen administrerar ”sin” dator

• Lokalt placerade resurspersoner (ca en tjänst) finns tillgängliga för enklare tekniksupport

• Endast pedagoger har tillgång till skrivare via nätverk

• Finansiering inom Barn- och utbildningsförvaltningens budget

• Leasingkostnad inkl licenser och support/utbildning ca 3650:-/dator och år

• Leasingkostnad trådlöst nät inkl. support ca 180:-/dator och år 

Fakta om projektet
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Postadress Telefon Fax E-post 
Falkenbergs kommun    

Barn- och utbildningsförvaltningen 0346-88 64 38 0346-597 97         fredrik.hoper@falkenberg.se 

311 80  FALKENBERG 0346-88 52 10                              kristina.bjorn@falkenberg.se 

Kompetensutveckling 
 
Den största delen av utvecklingsarbetet i ”en-till-en” projektet kommer att göras av 

skolornas pedagoger. Under projekttiden kommer de därför att erbjudas 

kompetensutveckling och stöd i arbetet, bland annat av skolledningen och kommunens 

IT-pedagoger. Under det första året kommer det också att anordnas ett antal workshops 

för skolornas pedagoger i samarbete med Apple. 

 

Parallellt med ”en-till-en” projektet genomför också alla pedagoger i Falkenbergs 

kommun Myndigheten för skolutvecklings utbildning ”Praktisk IT- och 

Mediekompetens” (PIM) upp till minst nivå 2.  

 

 
Dokumentation 
 

Projektet ska dokumenteras och fortlöpande presenteras på Barn- och 

utbildningsförvaltningens hemsida www.falkenberg.se/1-1 Projektledare och IT-

pedagog ansvarar tillsammans för uppdatering och utveckling av hemsidan. På denna 

ska skolorna ges stort utrymme att presentera vad som händer i projektet. Där ska också 

information om projektet finnas tillgänglig för elever, vårdnadshavare, pedagoger och 

andra intresserade.   

 

 
Villkor och ekonomi 
 
Investeringen i personliga datorer till elever görs inledningsvis på två skolor. De datorer 

som ska disponeras av elever leasas över en treårsperiod med möjlighet att byta ut en 

tredjedel per år. Detta innebär att man alltid kan erbjuda elever i år 7 en ny dator som de 

sedan disponerar för sitt skolarbete fram till slutet av år 9 då eleven återlämnar sin 

dator. 

 

Det finns även möjlighet att låta de elever och vårdnadshavare som vill, köpa datorn för 

det aktuella restvärdet vid tidpunkten för datorns återlämnande. Detta blir då en affär 

mellan leasingbolaget och eleven/vårdnadshavaren. Hur detta ska hanteras beslutas 

under våren 2008. 
 
Finansieringen av projektet delas av skolorna och BUF enligt följande: 

 

 

 
 
 

 

 

 

Leasingkostnad per dator och år inklusive väska, licenser, support/service      ca 3600 kr 

Ungefärlig kostnad för nätverk per dator och år:                   ca 190 kr  

      

Varje elev och vårdnadshavare ska bekräfta att de tagit del av de regler och villkor som 

gäller för att en dator ska delas ut. Detta bekräftas via ett undertecknat dokument som 

eleven lämnar till skolan vid datorns utlämnande. (Se bilagor) 

 

 BUF Skolan 
År 1 75% 25% 

År 2 50% 50% 

År 3 25% 75% 

År 4 och framåt 0% 100% 

Finansiering inom Barn- och 
utbildningsförvaltningens budget



Resultat







Hur ofta använder du datorn i undervisningen?

Varje dag Varje vecka

VT 2007 HT 2007



“Detta är en revolution”
Lärare, Skogstorpsskolan



Hur ofta använder du datorn på lektionerna?

Varje dag Varje vecka

VT 2007 HT 2007



”De flesta av mina medspelare åker dit 
pucken är. Jag åker dit pucken är på väg.” 

Wayne Gretzky




