”En skola är aldrig
smartare än den
upplevs av sina elever”

En hållbar skolgång med eleven i centrum
Microsoft, Intel och CGI

Vi möter och förstår elever i deras miljö

Att förstå och skapa förutsättningar för elever kräver idag
en förståelse av deras situation, digitalt såväl som fysiskt.
• Vi skapar god hälsa och lärande.
• Genom smarta analyser av och en helhetsbild av elevens
vardag ökar förståelsen av hur de skall mötas.
• Bygger på den explosionsartade mognaden av att använda
prediktiva analyser för att stödja lärande och
välbefinnande.
• Bygger på erfarenheter från att lägga digitala lager ovanpå
genuina fysiska upplevelser

Vår idé – En hållbar skolgång med eleven i centrum
Drivkraft
• Svårt att se hur betyg och kunskapskrav hänger ihop idag. Vad är det som göra
att jag får lägre resultat i vissa förmågor?
• Det finns ett behov att kunna vara mer transparent och ge eleven en tydligare
bild kring deras prestation.
• Skapa en bättre förståelse om elevers hälsa.
• Vilken effekt ger åtgärder.
• Förstå eleven på en regelbunden basis.
Bakgrund
Idag finns data där dess potential inte tas till vara på. Nya tekniker möjliggör insamling och
skapande av data för att bättre förstå situationen.

Lösning (Bevisa konceptet)
Hur ser lösningen
ut och vad innebär
det förresultat
människor och organisationer i dess närhet
Skapa
en ökad förståelse
för elevens
1. Integration för en samlad bild av eleven. Visualisera det vi har idag – analogt eller digitalt.
2. Analys för att skapa rätt insatser i rätt tid. Skapa ett beslutsstöd för lärare med aktuellt
data.
3. Insamling av nya mjuka och hårda data. Komplettera med ytterligare mjuka och hårda
data. Vilka behöver identifieras.

Leverabler och framgångsbevis
Vad förväntar vi oss att uppnå och lära
oss
• Samlat data för effektivt beslutsstöd
• Säkra informationsöverföring mellan
lärare om någon slutar (rättssäkert).
• Enhetligt sätt att kommunicera på
• Förstå eleven. Var kommer ohälsa
ifrån? (AI)
• Finns data som idag inte används för
att analysera. Visualisera det som
redan finns.
• Verktyg för som hjälper lärare att
förstå och hjälpa elever.

Konceptet i tre steg
Visar helheten av den tänkta idén

1. Integration för en
samlad bild av
eleven

2. Analys för att
skapa rätt insatser i
rätt tid

3. Insamling av nya
mjuka och hårda
data

Använda befintligt
data i systemen
och digitalisera det
som är analogt idag
(enkäter osv).
Skapa en
dashboard som ger
en samlad bild av
eleven, i ”realtid”

Analys av viktiga
data om eleven
skapar en samlad
bild som förutsäger
elevens
prestationer och
som med rätt
insatser från lärare,
elevvårdsteam och
skolledare kan
skapa en hållbar
skolgång

Koppla på annat
data som kan vara
intressant. Kan
vara information
från sensorer om
ventilation,
rörelsemönster i
skolan, osv eller
enkla appar som
mäter välmående

Konceptetbild
Visar helheten av den tänkta idén

Integration mot skolplattformen och andra
verksamhetssystem med befintligt data
Nya data fångas automatisk av
sensorer
Interaktion med
elever och lärare
Möjlighet att dela
resultat och
upplevelse på
sociala medier.

Digitala verktyg som t.ex. mobiler kan användas
för att få in nya data och visualisera information
på nya sätt, koppla samman människor, utmana
och engagera på sätt som tidigare inte var
möjligt.

Analys används för att mäta och skapa beslutsunderlag för ;
• Antalet besökare på olika platser och tid vid varje plats (fysiska
och digitala)
• Övrigt så t ex elevernas generella närvaro, resultat,
uppträdande,
• Elevens välbefinnande
• Publik data såsom väder

Beskriv problem och möjlighet.

Hitta möjliga lösningar.

Testa dem, i olika upplösning.

Hitta det verkliga behovet hos elever och lärare genom
att intervjua och studera deras situation.

Möt behoven och problemen från
olika synvinklar och identifier idéer
som skapar störst möjliga värde.

Börja med prototyper i låg upplösning, tex
på pappersnivå, skala sedan upp dem till
digitala lösningar i medelupplösning som i
sista steget skalas upp till högupplösta
prototyper som är lika det verkliga fallet
likt den slutgiltiga lösningen.

Projektledare och kravfångst 465 h
Tjänstedesigner 465 h
Projekt 6 månader
Målet är att utveckla prototyper och lösningsförslag som ökar
elevers hälsa och lärande. Arbetsmetodiken bygger på Best
Practice enligt Design Thinking.

Lösningsarkitekt 465 h
Utvecklare 1 396 h

Samla feedback på beslutsunderlaget

Utveckla beslutsunderlag om utrullning

Designa hur ni skalar upp

Utveckla modellen för värdeerbjudande

Kostnad och intäktsströmmar

Uppskalning

Gör dig redo för att skala upp

Samla feedback matchat mot behoven

Samla feedback från användaren

Utveckla prototyper

Prototyper

Gör dig redo för prototyper

Utveckla ett värdeerbjudande

Prioritera idéer

Utveckla idéer

Visionera

Gör dig redo för visionerna

Beskriv den kreativa frågeställningen

Utveckla förståelsen av insikter och behov

Beskriv användaren

Skapa en framgångsgrupp

Beskriv situationen

Känn efter

Kostnad för tid i projektet ca
2,5 MSEK.
CGI, Microsoft och Intel står
för kostnader för plattformar
och lösningar.

Upptäck insikter och användarnas behov

Med tydligt fokus på elever och lärare för en hållbar skolgång

Designa för att kunna skala upp
lösningen.
När en lösning som löser behov och
problem finns, lägger vi till mekanismer
som gör det möjligt att skapa upp den
utefter verksamhetens krav.

Varför Microsoft, Intel
och CGI?

Samlad erfarenhet som kombineras

