
KURSPROGRAM

Alla elever i år 7-9 kommer att delta i följande 
kurser:

• Google apps 

• Datorregler

• Datorvett 

Mac kurser 

- grundkurs

- iLife (Garageband, iPhoto, iMovie)

- iWork (Pages, Numbers, Keynotes)

REGLER I KORTHET

Förvaring
• Eleven har totalansvar vad gäller datorns 

hantering och förvaring. 

Skada och fel
• Reparation och förändringar utförs endast av 

skolans datoransvariga.

Användaridentitet
• Eleven har ansvar för vad som utförs på nätverket 

och datorn med elevens användaridentitet.

Användning av nätverk och internet
• Eleven använder ett vårdat språk, visar respekt för 

andra människor och respekterar copyright.

Installation av programvara
• Eleven ansvarar för de programvaror som 

installeras, så att de är lagliga.
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†   DATOR TILL ALLA  ¢

Hösten 2011 startar 
Viktoriaskolan ett projekt i 
årskurs 7-9 som kallas ”1-
till-1”. Begreppet "1-till-1" 
innebär att varje elev och 
lärare har tillgång till en 
egen dator. Viktoriaskolan 
har valt att satsa på 
Macdatorer.

”EN-TILL-EN”

VIKTORIASKOLAN

http://www.viktoriaskolan.se
http://www.viktoriaskolan.se
http://www.elevviktoriaskolan.se
http://www.elevviktoriaskolan.se


Lärandet förändras och 
engagerar

När varje elev har en egen dator öppnas 
fantastiska möjligheter att nå högre nivåer 
av lärande inriktat på syntes, värderingar 
och tillämpning.  Kunskap blir inte bara 
något som man får från pedagogen eller 
från läroböcker. Eleverna får med hjälp av 
datorerna möjlighet att skapa ny och 
verklighetsnära kunskap som de kan dela 
med andra för att därmed ytterligare 
fördjupa sin kunskap. Lärandet blir mer 
individanpassat, och pedagogens roll 
förvandlas från att vara förmedlare av 
kunskap och information till att bli 
handledare för eleven på vägen mot 
kunskapsmålen , v i sar aktue l l 
forskning. Resultatet blir 
också en miljö där eleven i 
högre grad själv tar ansvar 
för och utvecklar sitt lärande 
och sina egna drömmar.

Bakgrunden till beslutet
”1-till-1” en dator till alla

Från och med hösten 2011 får alla elever på 
Viktoriaskolan tillgång till en egen bärbar 
dator. Datorn blir ditt arbetsredskap under din 
studietid på Viktoriaskolan. Det är den du 
använder för att anteckna, söka information, 
göra dina presentationer och skriva dina 
arbeten. I datorn kommer du alltid ha med dig 
allt ditt skolarbete, utan att behöva springa 
runt med pappersanteckningar.

Forskningen visar på att tillgång till teknik gör 
eleverna mer engagerade och får dem att prestera 
bättre.  Tillgången på datorer är inte längre ett 
hinder i inlärningen. Därför är alla elever på 
Viktoriaskolan utrustade med egna bärbara 
datorer (MacBook) under hela studietiden. I den 
finns alla de programvaror som behövs t.ex 
iWork och iLife.

Forskningen om "1-till-1"

Mot bakgrund av de utmaningar som den 
svenska skolan står inför och med erfarenheter 
från kommuner och skolor som har valt att satsa 
på "1-till-1" visar forskningen många positiva 
effekter som IT-användning kan åstadkomma i 
skolan.

I ett pressmeddelande (2007) skriver 
Myndigheten för skolutveckling: "Olika 
europeiska studier kring effekterna av 
användningen av IT i skolan visar på ett 
antal viktiga övergripande föredelar 
med IT kopplat till lärande. Studierna 
visar bland annat att IT har positiva 
effekter på elevers motivation och 
färdigheter, självständighet och 
grupparbete.

Ökad motivation leder till ökad 

uppmärksamhet och engagemang under 

lektionerna vilket främjar lärandet." 

Varför en dator till varje elev?

 Ett samhälle i förändring – kräver en 
förändringsbenägen skola

Världen förändras i en rasande fart och det ställer 
krav på att även skolan följer med i utvecklingen. 
Den framväxande arbetsmarknaden och 
samhället i stort ser annorlunda ut idag än igår. Vi 
vill skapa förutsättningar för att också 
morgondagens vuxna ska besitta den kompetens 
och de förmågor som framtidens samhälle kräver.

Datorn är idag ett självklart verktyg i arbetslivet. 
Fler och fler skolor satsar på att varje elev ska ha 
en egen dator av just denna anledning och 
konceptet kallas ofta 1-till-1 eller 1:1.

Med 1-till-1 har vi på Viktoriaskolan möjlighet att 
skapa lika förutsättningar för alla våra elever.


