Jämförelse olika verktyg för personal
Utdrag ur- Skolans digitala infrastruktur
Skolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt
/ Peter Karlberg, Skolverket
Fokusområde 2 , Likvärdig tillgång och användning
• Delmål 2.1 Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg
utifrån sina behov och förutsättningar
• Delmål 2.2 Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten
• Delmål 2.3 De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att
teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt
• Delmål 2.4 Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning
och administration

Leda digitaliseringen- ...adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete.
Mac Book Air
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Känner igen sig
Kraftfull
Högt attraktionsvärde
Få serviceärende
Högst månadskostnad
Tillåter lagring på
hårddisk, kräver
kryptering
Inga elever har detta
verktyg
Vid skada, hög
kostnad för
arbetsgivaren

PC

Chromebook
+
+
-

Företagsstandard
Kraftfull
“Nytt verktyg”
Hög månadskostnad
Tillåter lagring på
hårddisk, kräver
kryptering
Mac-format behöver
konverteras
Inga elever har detta
verktyg
Vid skada, hög
kostnad för
arbetsgivaren
Fler och fler kommuner
lämnar PC
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Låg månadskostnad
Tillåter inte lagring på
hårddisk, kräver ej
kryptering
Tillräckligt bra enligt
läroplan
Liknande verktyg som
eleverna
Vid skada, lägre
kostnad för
arbetsgivaren
Nya funktioner som
touch och “flip 360”
Enkelt vid
serviceärende, byte av
verktyg
Få serviceärende
(Flen)
“Lära nytt”
Mac-format behöver
konverteras

Mölndal, Stenungsund

Partille, Lerum, Mölndal, Tjörn

Uddevalla, GBG gy, Flen (även
administration)

320 kr/månad

295 kr/månad

180 kr/månad
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Vid valet Mac Book Air frigörs inget utrymme då kostnaden blir densamma som idag el. något
högre för kryptering.
Vid valet PC frigörs en mindre summa om kostnaden blir samma som idag. Men då
kostnaden för kryptering kommer till blir utrymmet mycket litet. Kan komma att räcka till en
utökning av ca. 20 verktyg nya verktyg till elever och personal i förskola/grundskola
Vid valet av Chromebook frigörs ett utrymme med ca. 900 000 vilket räcker till ca. 500 nya
verktyg till elever och personal i förskola/grundskola.

