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Vilken IT-lösning ska en nystartad skola satsa på för att främja
lärandet?
Förutsättningar
En friskolekoncern skall starta en helt ny grundskola. Koncernens ambition är att
skolan ska ligga i framkant då det kommer till IT i undervisningen, och de har tagit
fram en ordentlig budget för detta. Skolan ska ta emot de första eleverna
höstterminen 2018.

Uppdraget
Ni är ett team från HP som fått i uppdrag från friskolekoncernen att ta fram förslag
på en IT-lösning med eventuella tillhörande fysiska produkter, som dels ska göra det
praktiska skolarbetet smidigare för både elever och lärare, dels säkra att
läroplanens mål rörande kunskaper och förmågor uppfylls.
HP:s ledning har i sin tur beslutat att detta ska vara ett särskilt utvecklingsprojekt,
med möjlighet att utveckla helt nya tjänster och produkter utöver det som HP
levererar idag.
I uppdraget ingår att:

√ Göra en bedömning av vilka förmågor enligt läroplanen som är viktigast att
IT-lösningarna ska bidra till att uppfylla.
√ Beskriva de sätt som IT-lösningen bidrar till att främja återkoppling,
bedömning och underlag för betygssättning.
√ I den mån nyutvecklade fysiska enheter ingår i lösningen, beskriva hur de
ser ut och fungerar, inklusive hur de fungerar tillsammans med annan
utrustning som de flesta kommer använda 2018 (modernare varianter av
plattor, smarta telefoner etc.) OBS: Enheterna ska vara fysiskt frikopplade
från användarna, de ska alltså inte kräva att de opereras in för att kunna
användas.
Källor att inspireras av:

√ http://www.youtube.com/watch?v=e7Ga9bc7zJk
√ http://www.youtube.com/watch?v=ozLaklIFWUI
√ Läroplanen för grundskolan, i synnerhet avsnitt 2.2 Kunskaper.

Läs mer om HP på www8.hp.com/se/sv/home.html
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