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Abstract
Recent debates in media and educational forums on how the
Swedish school can be developed revolves around ICT, e.g.
how tablets can be used in education. This project, Intize
iPads, has examined how iPads have been used so far and can
be used in the future, in the mentorship conducted by The nonprofit organisation Intize, in collaboration with GR Utbildning
in the EU-project Maths Practice PALs. The mentorship
takes place on the upper secondary school Bergsjöskolan in
Göteborg, Sweden.
This project has produced an evaluation of the use of iPads in
the mentorship on Bergsjöskolan during spring 2012, a folder
with 15 suggestions of activities using the iPad and a mentor
workshop where the folder and iPad were introduced. The
project was completed on time and within budget.

Sammanfattning
Många av de diskussioner som förs i media och pedagogiska
forum om hur den svenska skolan kan utvecklas kretsar
idag kring IKT, till exempel hur surfplattor kan användas i
undervisningen. Det här projektet har undersökt hur iPad har
använts hittills och hur den kan komma att användas i det
mentorskap som Den ideella föreningen Intize tillsammans
med GR Utbildning i EU-projektet Maths Practice PALs
bedriver på Bergsjöskolan i Göteborg.
En utvärdering av användningen av iPad i mentorskapet på
Bergsjöskolan våren 2012 har tagits fram och ett häfte med
inspiration och 15 förslag på aktiviteter med inblandning
av iPad har producerats. Dessutom har det genomförts en
mentorsutbildning där ovan nämnda häfte introducerades för
de mentorer som under läsåret 12/13 ska ha mentorsträffar på
Bergsjöskolan. Projektet avslutades i tid och inom budget.

Edvin Linge
Suvi Panas

VFU Tummelplats

Innehållsförteckning
1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.1 Beställare
1.1.2 IKT och iPads
1.2 Syfte
1.3 Mål
1.4 Begränsningar
1.5 Produktspecifikation
1.5.1 10-minutersaktiviteter
1.5.2 20-minutersaktivitet
1.5.3 Mentorsutbildning
1.5.4 Aktivitetshäfte
1.5.5 Utvärdering
2. Genomförande
2.1 Användning av LIPS-modellen
2.2 Rollfördelning
2.3 Tekniska hjälpmedel
2.4 Förefasen enligt LIPS
2.4.1 Planeringen
2.5 Underfasen enligt LIPS
2.5.1 Intervjuer och utvärdering av tidigare användning
2.5.2 Research
2.5.3 Utformning av aktiviteter och skapande av häfte
2.5.4 Mentorsworkshop
2.5.5 Utvärdering av aktiviteterna och häftet
2.6 Projektadministration och -redovisning
2.7 Efterfasen enligt LIPS
2.7.1 Projektrapport
2.7.2 Slutredovisning
2.7.3 Utvärdering av projektet Intize iPads
3. Metodologi
3.1 Datainsamlingsmetoder
3.1.1 Insamling och användning av kvalitativa data i Intize iPads
3.1.2 Intervjuer
3.1.3 Analys av tidigare utvärdering
3.1.4 Kvalitetssäkring
3.1.5 Andra metoder för kvalitetssäkring
3.1.6 Söka på Internet
1

2012-10-25

Edvin Linge
Suvi Panas

VFU Tummelplats

2012-10-25

3.1.7 Utformning av enkäter
3.1.8 Sammanställning av utvärderingar
3.1.9 Val av referensmaterial för att motivera IKT-användning
4. Resultat
4.1 Måluppfyllelse
4.1.1 Aktiviteterna
4.1.2 Utvärderingen
4.1.3 Häftet
4.1.4 Mentorsutbildningen
4.1.5 Ny leverabel: Utvärderingsmaterial
4.2 Mervärdesanalys
5. Diskussion
5.1 Tidsfördelning/Tidplan
5.2 Aktivitetslistan
5.3 Projektledningen
5.3.1 Resurspersoner och intressenter
5.3.2 Hantering av risker
5.3.3 Hantering av omplanering
5.4 Måluppfyllelse och produktutvärdering
5.4.1 Häftet “iPad i mentorskapet - en handbok för mentorn”
5.4.2 Utvärdering av iPadanvändningen i mentorskapet på Bergsjöskolan våren
2012
5.4.3 Mentorsutbildning
5.4.4 Nytillkommen leverabel: utvärderingsunderlag av häftet
5.5 Fortsatt arbete
5.6 Lärdomar till kommande projekt
6. Källförteckning
Bilaga A - Aktivitetslista
Bilaga B - Intervjumall
Bilaga C - Ganttschema
Bilaga D - Utvärdering
Bilaga E - Intressentanalys
Bilaga F - Projektplan

2

Edvin Linge
Suvi Panas

VFU Tummelplats

2012-10-25

1. Inledning
Under perioden 2011-2013 deltar Den ideella föreningen Intize i EU-projektet Maths
Practice PALs. Projektet syftar till att undersöka hur mentorskap, Peer Assisted Learning
(PAL), kan utveckla högstadieelevers matematikkunskaper så att de kan nå målen för
godkänt inom matematikämnet. Intize mentorer åker inom projektet varje vecka till
Bergsjöskolan i Göteborg för att träffa grupper på cirka fyra elever. Mentorsgrupperna har
även tillgång till en iPad per grupp under träffarna.
Maths Practice PALs går under Comenius Regio1, vilket innebär att projektet även syftar till
att skapa ett regionalt partnerskapsutbyte, i detta fall mellan Sverige och Storbritannien. I
den svenska parten är projektledare GR Utbildning, samarbetsorganisation för 13 kommuner
i Göteborgsregionen. På motsvarande sätt är det Buckinghamshire County Council som
är projektledare i Storbritannien (se Figur 1). I Sverige är Intize och Bergsjöskolan
samarbetspartners med GR Utbildning, där Intize mentorer träffar några av Bergsjöskolans
elever. I Storbritannien åker studenter från New Bucks University till Sir William Ramsay
School för att träffa högstadieelever där.

1

För mer info, se http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Comenius-Regio/
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Figur 1: Aktörerna inom EU och Comenius regio-projektet Maths Practice PALs.

I den svenska delen av projektet undersöks även om och hur iPad kan användas som ett
pedagogiskt verktyg i mentorskapssituationen, som skiljer sig från klassrumsundervisning då
mentorsgruppen består av fem personer som träffas utanför skoltid på elevernas fritid med
högskolestudenter som jobbar ideellt. Två studenter på Chalmers masterprogram Lärande och
ledarskap har därför under hösten 2012 undersökt hur iPaden använts i mentorskapet hittills,
samt utifrån mentorernas erfarenheter tagit fram ett häfte för att ge förslag på hur iPaden kan
inkluderas i mentorskapet.

1.1 Bakgrund
Intize bedriver sedan 2007 mentorsverksamhet för gymnasieelever och har även under en
kortare period försökt rikta sig till högstadieelever. Maths Practice PALs är ytterligare ett
försök där fokus ligger på de elever som riskerar att inte få något betyg i matematik när de
går ut nian på högstadiet. Bergsjöskolan i Göteborg valdes som provplats för projektet.
Hösten 2011 informerades alla elever i årskurs åtta om att projektet skulle dra igång våren
2012. Eftersom antalet platser var begränsat samtidigt som medverkan var frivillig fick alla
elever skriva ett motivationsbrev till varför de ville medverka. Baserat på dessa valde sedan
lärarna ut vilka elever som i slutändan skulle ingå i projektet. Till slut resulterade detta i att
alla som ville delta också fick det.
Mentorsverksamheten började våren 2012, då eleverna gick i åttan, och pågår fram till
sommaren 2013 då eleverna går ut högstadiet. Den största utmaningen i mentorskapet
är att eleverna i och med att de riskerar att inte få betyg ligger på en betydligt lägre nivå
matematiskt än mentorerna är vana vid från gymnasieelevsgrupperna. Det handlar ofta om
mycket grundläggande kunskaper som är bristfälliga, till exempel hur man gör för att addera
två stora tal.
Projektet bedrivs som sagt i samarbete med en skola i Storbritannien, där
mentorsverksamheten bedrivs lite annorlunda på det sättet att den sker under lektionstid och
att mentorerna själva inte läser matematik på högskolenivå.
1.1.1 Beställare
Den ideella föreningen Intize är en icke-vinstdrivande organisation vars syfte är att
inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt
tänkande. Organisationens kärnverksamhet är ett mentorskap där studenter från högskola
och universitet träffar gymnasie- och högstadieelever för att arbeta med matematik.
Robin Persson Söderholm är beställare från Den ideella föreningen Intize och nås på
4
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robin.soderholm@intize.org. För mer information om föreningen, gå in på www.intize.org.
1.1.2 IKT och iPads
iPad och andra surfplattor som pedagogiska verktyg faller under kategorin IKT informations- och kommunikationsteknik - vilket undervisas om på lärarutbildningar
och fortbildningar. Men varför och hur ska IKT användas som pedagogiska verktyg? I
dagstidningar och pedagogiska tidskrifter nämns ofta detta som en styrka. I projektet har tre
olika perspektiv på IKT tagits; praktikerns (Camilla Lindskoug på www.iktskafferiet.se),
Skolverkets som rekommendant samt Skolinspektionens som granskare.
Lindskoug motiverar vikten av IKT med att Internet har kommit att bli en ny nation, en ny
omvärld med egna regler men också något som alla använder och därför något som elever
som samhällsmedborgare måste lära sig hantera. Hon ser en stor motivationshöjare i att
skolan inte längre blir en “skyddad verkstad” utan att det snarare finns en större publik och
att det därför känns mer på riktigt för eleverna. Det ligger också en styrka i att kunna dela
kunskap och samarbeta online.
Skolverket uppmuntrar till användande av IKT och betonar samtidigt vikten av pedagogiken
kring den. Enligt dem har IKT positiva effekter såvida det med användandet finns ett tydligt
syfte för både lärare och elever, med tydliga instruktioner. Det är viktigt att läraren visar
på vad som är användbart på webben eller i en applikation innan eleverna kan gå vidare
på upptäcktsfärd. Det är dessutom viktigt att uppgifterna som ges är anpassade för att vara
personliga för eleven, så att de inte uppmuntras enbart till att “klippa och klistra”.
Skolinspektionen har efter en granskning, gjord under 2011/2012, funnit att trots att
mycket IKT-verktyg köps in så används de sällan i undervisningen. De problem de fann
var att lärarna inte får stöd i hur verktygen ska användas, vilket gör att IKT:n används som
administrativa redskap snarare än pedagogiska. Hur mycket IKT används som pedagogiskt
verktyg blir då beroende av lärarens intresse, också på grund av att skolledningarna inte sätter
upp strategier för IT i pedagogiskt arbete. Det saknas kompetensutveckling och IT-support,
eller så är helt enkelt utrustningen föråldrad.

1.2 Syfte
Detta projekt, kallat Intize iPads, syftar till att finna metoder för hur iPads kan användas som
pedagogiskt verktyg i Intize mentorskap med Bergsjöskolans elever samt undersöka varför
dessa hittills inte använts i någon större utsträckning i mentorskapet.
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Maths Practice PALs går ut på att genom ett mentorskap mellan högskolestudenter och
högstadieelever öka antalet elever med avgångsbetyg i matematik. Eleverna följs i ett och ett
halvt år och mentorerna har möjlighet att låna iPads att använda vid träffarna.

1.3 Mål
Målen som sattes upp i början av projektet var (mer information om dessa under 1.5
Produktspecifikation):
●
●
●

underlag för minst fem stycken “tiominutersaktivteter”
underlag för en större problemlösningsuppgift för 20 minuters aktivitet
ett häfte där aktiviteterna är sammanställda med beskrivning av hur de kan
genomföras, tips, samt var man kan hitta mer information
● en utbildning i hur iPad kan användas för de mentorer som träffar högstadieeleverna
● en utvärdering av hur användningen av iPad på Bergsjöskolan sett ut under det första
halvåret, våren 2012

1.4 Begränsningar
Även om det finns en uppsjö med tekniska hjälpmedel som skulle kunna användas i
mentorssituationen har endast iPad undersökts eftersom det är detta som finns tillgängligt
inom ramen för Maths Practice PALs. Projektet Intize iPads har endast tittat på kostnadsfria
tjänster som gratisappar och hemsidor. Målgruppen är högstadieelever som snart ska börja
gymnasiet och således behöver godkänt betyg (E) i matematik. Aktiviteterna som utarbetas är
anpassade för att ge nya perspektiv på grundläggande matematikkunskaper. Vi har inte heller
förhållit oss till iPad som statussymbol.

1.5 Produktspecifikation
Projektet skulle resultera i fem olika produkter eller tjänster enligt listan nedan.
1.5.1 10-minutersaktiviteter
Minst fem stycken kortare aktiviteter inom var sitt specifikt matematiskt område på
högstadienivå, till exempel bråk eller räknesätten. Aktiviteterna använder alla iPad som
verktyg och anpassas för grupper med en Intizementor och fyra adepter.
1.5.2 20-minutersaktivitet
En längre problemlösningsuppgift eller sekvens av aktiviteter där eventuellt flera
matematiska områden kombineras. Samma förutsättningar som ovan gäller även här.
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1.5.3 Mentorsutbildning
Intizementorerna ska känna sig väl förberedda att kunna använda aktiviteterna, så därför
genomförs en workshop på en timme som introduktion. Där presenteras hur aktiviteterna kan
användas och var man kan hitta mer information på egen hand.
1.5.4 Aktivitetshäfte
För att aktiviteterna även i framtiden ska kunna användas görs en sammanställning med
tillvägagångssätt, saker att tänka på, samt bra informationskällor för den som vill veta mer.
Resultatet blir ett häfte i A5-format.
1.5.5 Utvärdering
En utvärdering av hur iPads hittills använts i högstadieprojektet görs. Den behandlar vad som
fungerat respektive inte fungerat, samt varför.

7
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2. Genomförande
Detta kapitel går igenom projektets tre faser enligt projektmodellen LIPS (Svensson och
Krysander, 2011), de aktiviteter som genomförts i respektive fas samt vilka hjälpmedel som
använts.

2.1 Användning av LIPS-modellen
Projektet utfördes med inslag av LIPS-modellen (Svensson och Krysander, 2011) som bas.
Därför delades projektet in i de tre faserna förefasen, underfasen och efterfasen. Det innebär
också att en produktspecifikation och en projektplan skapades enligt mallar från LIPS i
början av projektet och att en statusrapport producerades i samband med en mittredovisning.
Utöver detta har andra projektstrukturer som WBS (Work Breakdown Structure) och
Ganttschema skapats.

2.2 Rollfördelning
Projektteamet bestod av fyra personer. En projektledare, en protokollförare och ytterligare
två medarbetare. De två förstnämnda bildade tillsammans projektledarduon. De inbördes
rollerna i projektledarduon byttes efter halva projekttiden. Dessutom fanns två handledare till
förfogande vid behov, samt även beställaren under samma premisser.

2.3 Tekniska hjälpmedel
Till leveranser och loggföring användes lärplattformen PingPong medan Google Drive
användes för att dela övriga dokument inom projektteamet. Dessutom provades i viss
utsträckning Microsoft Office Project som hjälpmedel till att skapa Ganttschema.
Protokollföraren använde Microsoft OneNote för dokumentation och minnesanteckningar.

2.4 Förefasen enligt LIPS
De första tre veckorna av projektets totalt åtta veckor användes primärt till tydligare
definiering och planering av projektet. De två första veckorna var dock lågintensiva. Under
denna period arbetade endast projektledarduon i projektet. I samråd med beställaren togs en
produktspecifikation fram (se 1.5).
Den tredje veckan kopplades alla projektets resurser in genom introduktionsmöten med
projektteamet såväl som med handledare och beställare. Mötet med beställaren handlade om
hur kommunikationen skulle föras, hur mycket tid som beställaren förväntades lägga ner samt
vilka uppgifter denne skulle kunna utföra. Första mötet med handledarna var liknande, men
8
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här frågade vi även efter förslag till projektet och vad de själva kunde tänkas ge som indata.
Vi kom fram till att de skulle ha en behovsbaserad konsulterande roll och att de eventuellt
kunde assistera med att prova våra framtagna aktiviteter i sina klasser. Första mötet med
projektteamet gick ut på att sätta upp ramar för kommunikation, till exempel hur snabbt var
och en förväntas svara på mail, gå igenom projektets syfte och dess beståndsdelar samt hur
arbetet skulle läggas upp tidsmässigt och arbetsmässigt.
2.4.1 Planeringen
Frågeställningen som genomsyrade planeringen var “Hur kan processen utformas så att vi ska
kunna leverera det som är planerat?”. En WBS (Work Breakdown Structure) gjordes i form
av en aktivitetslista (se Bilaga A) där även en grov tidplan skissades. Tidplanen estimerades
i huvudsak efter kvalificerade gissningar baserade på beprövad erfarenhet, men detta
bedömdes rimligt eftersom flera av aktiviteterna är flexibla i hur mycket tid som läggs på
dem, beroende på antal teammedlemmar som arbetar med dem. Reflektioner kring vilka typer
av datainsamlingar vi skulle göra och erfarenheter från tidigare projekt och grupparbeten
användes för att få bättre estimeringar. Dessutom planerades tiden utifrån hur många av
gruppens medlemmar som förväntades delta. Exempelvis blev tidsåtgången för en aktivitet
för två personer på fyra timmar totalt åtta timmar. Aktiviteter där det ansågs finnas behov av
utrymme för mycket kreativt tänkande budgeterades det fler timmar för.
Med tanke på varje individs involvering i ett ytterligare projekt antogs tidsfördelningen
för projektmedlemmarna vara 8 h i veckan för medarbetarna och 16 h i veckan för
projektledarduon. Baserat på detta planerades respektive aktivitet ta ett visst antal timmar
med ett visst antal personer inblandade beroende på usträckningen den hade i Ganttschemat.
Redan här började vi fundera kring vilka produkter (leverabler) som var prioriterade
och vilka som eventuellt fick stryka på foten om det inte fanns tid. Till exempel låg 20minutersaktiviteten längst ner på prioriteringslistan.
Den första uppgiften beställaren fick var att ta fram kontaktuppgifter till de mentorer som
deltagit i Bergsjöprojektet sedan tidigare och som kunde tänka sig att delta i en intervju om
iPadanvändning. Han fick även i uppgift att ta fram material från en utvärdering som gjordes
i våras. Även om den inte specifikt handlade om tekniska hjälpmedel kunde det finnas
användbart material även där.
För att kunna börja utveckla våra aktiviteter behövde projektteamet tillgång till var sin iPad.
Dessa tillhandahölls av GR Utbildning och för att få ut dem behövde projektplanen vara
färdig och genomgången. Dessutom krävdes kvittens vid uthämtandet av varje iPad. Tanken
var först att beställaren skulle hämta ut dem, men eftersom projektet behövde tillgång till
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iPads så tidigt som möjligt hämtade projektledarduon fyra iPads i sina egna namn. Vid denna
tidpunkt klargjordes också Intize och GR Utbildnings relation till projektet Intize iPads och
hur det skulle ta sig uttryck i resultatet, t.ex. i form av logotyp på häftet.
En aktivitet som inte genomfördes var teambuilding med hela projektteamet, som på grund av
svårigheter att få ihop en gemensam tid mynnade ut i en kortare fika.

2.5 Underfasen enligt LIPS
Huvuddelen av projektet låg i underfasen, då allt produktarbete genomförs. Projektet Intize
iPads bestod av ett antal sinsemellan förhållandevis oberoende uppgifter där ordningen av
genomförande för flera av dem inte spelade någon roll eller så löpte aktiviteterna parallellt
med varandra. Nedan följer därför huvuduppgifterna utan inbördes ordning.
2.5.1 Intervjuer och utvärdering av tidigare användning
För att ta fram underlag och kunna utvärdera tidigare användning av iPads i mentorskapet
togs en intervjumall först fram (se bilaga B) baserad på frågeställningen “Hur kan man
tillgängliggöra iPad som ett pedagogiskt verktyg i matematikmentorskapet?”. Intervjuerna
var kvalitativa med visst utrymme för följdfrågor beroende på utfallet. Sex tidigare mentorer
intervjuades och varje intervju varade cirka 30 minuter. En intervju genomfördes av
projektledarduon, två av medarbetarna, en via telefon av projektledaren samt två intervjuer
av protokollföraren. Alltså tre intervjuer med två intervjuare och tre med en intervjuare.
Även om planen var att vara två intervjuare gjordes de två sistnämnda intervjuerna ensamt
på grund av att projektledaren redan börjat sammanställningen av intervjuerna. Med andra
ord riskerades annars jäv i intervjusituationen (eftersom den intervjuade var en av dem som
uttalat sig tidigare i den skriftliga utvärderingen).
Utöver dessa var förhoppningen att hinna göra en längre intervju med någon från NCM
(Nationellt Centrum för Matematikutbildning) vilket inte blev av, förmodligen på grund av
tidsbrist från NCMs sida.
Utvärderingen av hur iPaden använts under våren 2012 i mentorskapet på Bergsjöskolan
grundade sig i två dataset, ett från intervjuerna nämnda i 2.5.1 och ett från den
mentorsutvärdering som genomfördes under ledning av projektet Maths Practice PALs under
våren 2012. Båda dessa dataset är kvalitativa, så även utvärderingen blev kvalitativ.
Sammanställningen påbörjades parallellt med intervjuerna; notera dock att det var
olika personer som intervjuade respektive sammanställde. Resultatet blev sedan en
sammanställning av de erfarenheter som kommit fram.
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2.5.2 Research
Första tanken var att ta fram fem tiominutersakvititeter baserade på lämpliga, bra appar.
Ursprungsstrategin för att hitta bra appar var att gå via till exempel AppStore och IKTbloggar och där söka mer generellt efter appar som på något sätt berörde matematik.
Strategin ledde till att de flesta appar som hittades kändes irrelevanta och därför byttes
tillvägagångssättet till att utgå ifrån sökord ur Skolverkets centrala innehåll för matematik åk
7-9 istället, till exempel bråktal.
Den initiala förhoppningen var att finna aktiviteter till alla de sex områdena i det centrala
innehållet; taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, förändring och
samband samt problemlösning (Skolverket, 2011). Efter en del efterforskning avgränsades
områdena till de tre första, taluppfattning, algebra och geometri. Detta eftersom det var svårt
att hitta givande appar i de tre senare områdena.
Initialt fanns ett stort urval av appar som testades, och vissa valdes ut att gå vidare
med. Kring varje lämplig app planerades en aktivitet. Appar som var svåra att skapa en
genomförbar aktivitet kring lades åt sidan.
2.5.3 Utformning av aktiviteter och skapande av häfte
När aktiviteterna började skapas formulerades de som om de skrevs direkt i den form som
häftet utgör, vilket gjort att arbetet med upplägget och idén om hur häftet ska se ut har ändrats
i samma takt som aktiviteterna tagits fram. Under denna del av projektet ändrades en stor del
av tidplaneringen, mindre tid gick åt till aktiviteter och research. Mer tid kom sedan att gå till
layout och sammanställning av häftet, vilket även innefattar finslipning av texterna.
Här skedde också en förändring av betydelsen av ordet “aktivitet”. Ursprungstanken med
ordet var att aktiviteten bestod av endast den del där adepterna faktiskt använde iPad, vilket
också är vad ordet betyder i häftet. Produktspecifikationen och målens “aktiviteter” innefattar
däremot även det som görs innan och efter den del som innehållet en iPad.
Eftersom vi själva inte kunde åka ut till Bergsjöskolan och testa framtaget material på
eleverna var planen att försöka hinna med att få en omgång återkoppling från de nya
mentorer som skulle rekryteras att åka till Bergsjön läsåret 12/13. En idé på reservplan
var att istället låta handledarna testa aktiviteterna i sina gymnasieklasser. Eftersom Intize
rekrytering drog ut på tiden och gymnasiet bedömdes vara för långt ifrån högstadiet
nivåmässigt genomfördes dock till slut istället en kvalitetssäkring i form av en workshop,
där projektteamet, handledarna och beställaren medverkade. Detta blev också en chans för
beställaren att se vart resultatet var på väg. Upplägget på workshopen var ganska fritt för att
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främja kreativitet.
Den pedagogiska idén bakom upplägget kan du läsa mer om i avsnitt 3: Metodologi.
2.5.4 Mentorsworkshop
Som ett led i att underlätta för mentorerna att prova på att använda iPad i sitt mentorskap
var en av leverablerna en workshop för de mentorer som under läsåret 12/13 ska åka ut till
Bergsjöskolan. Dessutom var förhoppningen av därigenom samtidigt få återkoppling på
aktiviteterna. Eftersom rekryteringen av nya mentorer blev senare än beräknat slopades dock
den senare tanken. Den 12 oktober 2012 hölls workshopen med fyra mentorer närvarande.
Upplägget var på de intervjuade mentorernas inrådan en workshop med stora inslag av
praktiskt lekande med iPad. IKT togs också upp som en del där tre olika synsätt presenterades
(se 1.1.2):
● Praktikern; IKTskafferiet
● Skolverket; uppmuntrande
● Skolinspektionen; problemfokuserade
2.5.5 Utvärdering av aktiviteterna och häftet
Den ursprungliga planen var att hinna få utvärderingsmaterial från mentorerna efter att
de provat att använda häftet i praktiken, men då rekryteringen av mentorer skedde såpass
sent fanns inte marginaler för detta. Istället sattes ett utvärderingsmaterial ihop, som Intize
kan använda senare för att utvärdera. Utvärderingsmaterialet består av en webbenkät för
mentorerna som är tänkt att besvaras under tiden mentorskapet pågår eller precis efteråt.

2.6 Projektadministration och -redovisning
När projektet kommit halvvägs hölls en mittredovisning för en tänkt styrgrupp samtidigt som
en statusrapport lämnades in. Under projektets gång hölls regelbundet projektteamsmöten
med avstämningar vad som gjorts sedan förra mötet.
Projektledarduon började varje dag med ett eget avstämningsmöte där dagens uppgifter togs
upp och en gång i veckan också vad nästa vecka skulle innehålla. Dagarna avslutades sedan
med att gå igenom om dagens uppgifter faktiskt blivit gjorda.
För att hålla arbetstakten uppe innehöll varje timme tio minuters paus.

2.7 Efterfasen enligt LIPS
När produkterna färdigställts var det dags att sammanfatta och utvärdera projektet.
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2.7.1 Projektrapport
Under vecka 42 och 43 låg fokus på att sammanställa projektrapporten. Arbetssättet var att
först göra en övergripande struktur med i princip endast rubriker, sedan punktlistor med
information under respektive rubrik, sedan paragrafer med text baserade på punkterna, sedan
att flytta runt dessa paragrafer så att de hamnade på ungefär rätt plats och avslutningsvis att
revidera och göra sammanhängande text.
Material från både projektplanen, produktspecifikationen, mittredovisningen, häftet och de
olika loggarna återanvändes som grundstomme till rapporten.
2.7.2 Slutredovisning
Inför slutredovisningen den 25/10 2012 gjordes en Prezipresentation baserad på vilken
information vi ansåg att en styrgrupp kunde ha användning för och tycka vara intressant, samt
vad vi ville förmedla till en sådan styrgrupp.
Presentationen genomfördes enligt plan och specifikation med 15 åhörare.
2.7.3 Utvärdering av projektet Intize iPads
En webbenkät skapades som de som var med på mentorsworkshopen skulle svara på.
Medarbetarna fick också i uppgift att göra en utvärdering utifrån sitt medarbetarperspektiv.
Det går att läsa mer om vad som tas med till kommande projekt i avsnittet 5.7.
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3. Metodologi
Det går alltid att göra samma sak på flera olika sätt, så därför är det på sin plats att motivera
de metodval som gjorts i det här projektet.
Inställningen i projektet har varit att genom att bygga på beprövad erfarenhet samt befintliga
behov hos de berörda (mentorer och adepter) kunna ta fram en produkt. Detta har vi gjort
genom att intervjua 6 av de 8 mentorer som tidigare varit involverade i Maths Practice PALs
i Sverige, läst tidigare utvärderingar av mentorssituationen, genomfört en workshop med
beställare, handledare från Chalmers och hela projektteamet, samt sökt relevant information
på Internet. Ett arbete som ligger nära den pågående verksamheten har med andra ord varit
ambitionen.
Vi har medvetet fokuserat på just projektet Maths Practice PALs, och har inte försökt dra
några slutsatser om huruvida iPad är användbart i alla undervisningssituationer eller inte.
Vi har därmed också bara tittat på högstadienivå och de elever som behöver stöd för att nå
godkänt. Vi har gjort ett underlag för att underlätta användandet av iPad, vi har inte uttömt
vilka möjligheter som finns. Till exempel har vi fokuserat på appar.
Intize modell för mentorskap bygger på lärande tillsammans, ett socialkonstruktivistiskt
förhållningssätt, med så lite hierarkier som möjligt. Det är med dessa “glasögon” som
intervjuer och utvärderingar har tolkats, och i sin tur påverkat utformningen av aktiviteterna
och häftet.
Då mentorerna har tillgång till iPads under projektets gång har vår grundinställning varit
att göra iPaden så lättillgänglig och relevant för mentorerna som möjligt. Vi har alltså
utgått ifrån att den ska kunna användas, så projektet svarar inte på om iPad hjälper till i
mentorssituationen.
Efter intervjuer med mentorer fick vi känslan av att det är lätt för en mentor att testa en
app som verkar bra. Detta i kombination med att vi inte visste vilket utbud som fanns och
vilken kvalitet en matematikapp har, började vi söka och testa flertalet appar med varierande
metoder. De appar som vi tyckte var roliga anpassade vi sedan aktiviteter efter. Appen kom
före aktiviteten i det här fallet. Detta kan verka pragmatiskt, vilket det till en viss del är. När
vi har letat har vi dock letat undermedvetet efter vissa mönster som tillfredsställer elevens sug
på stimuli samtidigt som att det ska gå att rama in aktiviteten i givande för- och efterarbete.

3.1 Datainsamlingsmetoder
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De datainsamlingsmetoder som använts är kvalitativa och utgörs av:
● Intervjuer
● Utvärderingsläsning
● Söka på Internet
● Sammanställning av utvärderingar
● Utformning av enkäter
● Workshop för beställare, handledare och projektteam
● Utbildning för mentorer och beställare
● Varför IKT - källor
3.1.1 Insamling och användning av kvalitativa data i Intize iPads
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av vad det kan innebära att samla in och bearbeta
kvalitativa data, baserat på Malmqvists text i Lära till lärare (red. Dimenäs, 2007), samt
att problematisera denna typ av datainsamling. Avsnittet ger en översikt över med vilken
utgångspunkt frågeställningarna i projektet Intize iPads besvarats. Avsnitt 3.2.1-3.2.8 ger
en mer detaljerad motivering av och reflektioner över de metodval som gjorts för respektive
aktivitet.
Användadet av kvalitativa analysmetoder
En kvalitativ analys, till skillnad från kvantitativ, handlar om att säga något om karaktär
eller egenskap hos det som analyseras, medan en kvantitativ analys behandlar mängd.
Den kvalitativa analysens mål är att identifiera variation, struktur och/eller process i den
aktuella företeelsen, egenskapen eller innebörden (red. Dimenäs, 2007). En övergripande
frågeställning ska sättas upp men bryts också ner till mindre delfrågor som kan besvara den
stora frågan. I detta projekt är frågeställningarna:
a) Hur kan iPad användas som ett pedagogiskt verktyg i Intize mentorskap i projektet
Maths Practice PALs på Bergsjöskolan?
b) Hur har användningen av iPads i ovanstående mentorskap sett ut hittills, det vill
säga under våren 2012?
Malmqvist belyser två olika utgångspunkter för analysen av kvalitativa data. Den ena är
helhetsanalys, att skapa en översiktlig bild över fenomenet och därefter välja ut centrala
teman som verkar vara genomgående för datan som samlats in. Det andra alternativet är att
utgå från teman eller stickord och utifrån dessa skapa en förståelse för den data som samlats
in.
Om vi tittar på frågeställning a) respektive b) så har metoderna i projektet Intize iPads för att
besvara dem varierat sinsemellan.
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Då fråga b) varit mindre i omfattning än fråga a) börjar vi att diskutera denna.
b) Hur har användningen av iPads i ovanstående mentorskap sett ut hittills, det vill
säga under våren 2012?
För att samla in data till att besvara denna fråga har det genomförts intervjuer med de
mentorer som deltog i projektet i våras. För att komplettera denna bild har även utdrag ur
Maths Practice PALs utvärdering använts som underlag. Utgångspunkten har varit att börja
med teman, våra intervjufrågor, som vi kategoriserat svaren efter. I analysen av den tidigare
genomförda utvärderingen valde vi att enbart titta på svaren till en av frågorna som ansågs
relevant för detta projekt.
a) Hur kan iPad användas som ett pedagogiskt verktyg i Intize mentorskap i projektet
Maths Practice PALs på Bergsjöskolan?
Utgångspunkten för att svara på denna fråga har snarare varit att skapa en övergripande bild
av hur IKT och iPads kan användas och används idag för att sedan finna de gemensamma
dragen. Slutsatser från frågeställning b) användes för att besvara denna fråga, men indata
kom kontinuerligt under arbetets gång från exempelvis kvalitetssäkringstillfällen. Malmqvist
betonar styrkan i kvalitativ forskning i och med att det går att göra insamling och analys
simultant, och menar även att det är nödvändigt att kunna bearbeta och analysera på samma
gång för att kunna ställa bättre frågor och finslipa analysen. Detta har också vi försökt göra
genom att på vägen till produkten ha många avstämningstillfällen med chans för beställare,
projektteam, handledare och mentorer som är tänkta att använda materialet att komma med
ny indata.
Finns det någon problematik i att göra kvalitativ analys?
Då vi gjort en slags sociologisk studie i och med intervjuer och input från människor är
det omöjligt att återupprepa dessa situationer och få samma svar (Restivo, 1995). När
vi genomfört intervjuer och gjort enkäter finns även alltid intervjuarens/konstruktörens
personliga föreställningar närvarande (Chalmers, 1995) Det gör att det underlag vi samlat
in inte ger en fullständigt korrekt bild av hur iPadanvändningen sett ut eller önskas (av
mentorerna) vara.
Att dessutom dra slutsatser om huruvida materialet kommer mottas väl av adepterna och
fungera i mentorssituationen baserat på vad till exempel mentorer och andra som testat
materialet eller uttalat sig om är omöjligt. Vi kan inte använda underlaget för att göra
någon slags prediktion om hur eleverna kommer att ta emot underlaget eller hur mentorerna
kommer att använda det, vi kan bara använda dessa kvalitativa data för att (precis som
i sociologin) skapa oss en bild, berättelse, om vilka behov som finns hos adepter och
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mentorer(Restivo, 1995). Under hela projektets gång har vi försökt hålla oss öppna för nya
idéer för att komplettera den behovsbild vi ser. Däremot finns det en problematik i hur vår
subjektiva uppfattning kan påverka vilka data som får påverka och inte. Kompletteras vår
bild av hur produkten kan utvecklas med ny input, det vill säga det vi inte visste att vi ville ha
med, eller väljer vi undermedvetet att plocka ut de data som stämmer in på vår förförståelse
av hur aktivitetsunderlaget ska se ut? Detta är det inneboende problemet hos att dra slutsatser
från observationer. Som observatör har man alltid en förförståelse och kunskap som påverkar
vilka mönster man ser i sina data (Chalmers, 1995). Eftersom vi från början varit medvetna
om våra dubbla roller har vi i mesta möjliga mån försökt lägga undan våra egna idéer om
mentorskap och iPadanvändning, men det är såklart omöjligt och inte heller önskvärt att göra
det i alla situationer eftersom erfarenheter fortfarande är viktigt vid all typ av utveckling.
3.1.2 Intervjuer
Valet för att samla data från tidigare erfarenheter föll på kvalitativa intervjuer, dels för att det
var ett hanterbart antal mentorer där vi hade tid att intervjua alla, dels för att vi ville kunna gå
vidare med följdfrågor vid intressanta diskussioner. Det fanns också en poäng att ha muntliga
intervjuer eftersom det då går att läsa mellan raderna i större utsträckning kring upplevelser
i mentorssituationen. Ett exempel på detta är en mentor som sade sig inte lägga någon tid
på förberedelser till mentorträffen men ändå redogjorde för hur hen satt på spårvagnen och
testade appar på iPaden. Den typen av observationer kan vara lätta att missa med en enkät.
Dessutom var sannolikheten att få till intervjuer betydligt större än att varje individ skulle
svara utförligt på en enkät.
När datamängden väl samlats in är nästa steg att begränsa och sortera vilka data som
använts. Här skedde ett urval redan under intervjutillfället då samtalen inte bandades utan
dokumenterades i anteckningar. Eftersom vi var flera som intervjuade i olika konstellationer
(se avsnitt 2.5.1) har vi förhoppningsvis täckt olika aspekter med våra olika förförståelser.
När vi dessutom varit två som intervjuat har möjligheten att genom efter intervjun diskutera
kunna komplettera varandras bilder.
En effekt att ha i åtanke är den så kallade intervjueffekten - projektledarduon har varit
delaktiva i Intize under lång tid, hur mycket har det påverkat intervjuerna och vad vi valt att
anteckna? Ett svar skulle eventuellt gå att få genom att jämföra de intervjuer som gjordes av
projektledarduon med dem som gjordes av medarbetarna.
3.1.3 Analys av tidigare utvärdering
Under våren 2012 genomförde projektet Maths Practice PALs en mentorsutvärdering om hela
mentorskapet. Denna utvärdering har nu legat till grund för den i detta projekt sammantagna
utvärderingen av hur iPads hittills använts i mentorskapet i projektet Maths Practice
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PALs på Bergsjöskolan. Den fråga som var relevant för projektet handlade om mentorns
planeringsförmåga, “My planning skills” då ett av grundskälen till projektets existens är
en uttryckt frustration från mentorerna till beställaren av att det saknas tid för att planera
mentorsträffar med iPad. Här har vi varit tvungna att läsa mellan raderna då utvärderingen
inte är anapssad till just Intize iPads. Kvalitativ analys ska dock alltid relatera till en helhet,
där de små delarna spelar in i en större bild, vilket vi försökt göra när vi tittat på till exempel
mentorernas beskrivning av sina egna planning skills. Vi hade kunnat titta på fler frågor
rörande mentorsituationen men begränsade oss med planeringsförmåga.
3.1.4 Kvalitetssäkring
För att få in data under processen att utveckla häftet genomfördes två workshops där andra
fick testa materialet som tagits fram. Denna metod att samla in data om hur användbart
aktivitetsunderlaget är bedömdes vara den mest effektiva för att ge konstruktiv återkoppling
för att vara användbar inom ramarna för projektet. Dock är sådan kvalitativ information svår
att förhålla sig neutral till eftersom det är vår egen produkt, något som vi jobbat med och är
stolta över. Därför är det viktigt att vara medveten om detta och försöka snappa upp kritik
från andra under tidspress utan att ställa sig i försvarsställning.
Som en första kvalitetssäkring av häftet valde vi att ha en workshop där projektteamet,
handledarna och beställaren var närvarande. Detta för att kunna samla alla samtidigt i
en kreativ miljö. Här fick alla chansen att fritt prova på olika appar och komma med
kommentarer på innehållet i häftet. Att man själv fick välja app att testa skedde på gott och på
ont. Genom att styra innehållet mer hade det gått att få in data om aktiviteter vi var osäkra på,
men kreativiteten fick komma i första rummet.
När det gäller mentorsutbildningen syns samma problematik i att styra kontra att inte styra
innehållet. Vi hade en plan om lämpliga aktiviteter att göra i detta forum men släppte det för
att ge utrymme till att mentorerna själva skulle få styra innehållet - lite för att sätta en kultur
som de kan ta med sig till sina mentorsträffar. Samtidigt kan en för stor frihet ibland vara
begränsande och inte lika givande som frihet inom ramar.
3.1.5 Andra metoder för kvalitetssäkring
De metoder vi tänkt oss för att testa häftet med elever var primärt att utnyttja våra
handledares närhet till gymnasieskolan. När vi lämnade denna idé på grund av att målgruppen
inte är den samma som den testgrupp som vi då skulle fått tillgång till lämnade vi helt idén
med att närma oss den faktiska högstadieskolan. Ett annat alternativ för att säkra kvaliteten
och vidareutveckla innehållet i häftet hade kunnat vara att samarbeta med Bergsjöskolans
lärare för att se om vi satt fingret på den problematik som elevmålgruppen har. De hade
kunnat användas som externa resurser.
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3.1.6 Söka på Internet
“Internet innehåller allt” är så gott som sant idag. Det svåra är att hitta rätt information. Vi
lät oss styras av kraven på att leta endast efter gratisappar till iPad, vilket underlättade våra
efterforskningar. Dock innebar metoden att söka appar med passande sökord via främst
AppStore att vi inte hittade något relevant material för att skapa aktiviteter kring de tre
senare områdena i det centrala innehållet i matematik för åk 7-9. Andra sökmetoder hade
kanske givit mer resultat inom dessa områden. Sådana andra strategier skulle kunna vara att
prata med NCM, vilket vi försökte, och att intervjua till exempel högstadielärare som idag
använder iPad i sin undervisning.
3.1.7 Utformning av enkäter
Både enkäten som förberetts för utvärdering av häftet och enkäten som mentorerna som var
med på mentorsworkshopen har fått gjordes som webbenkäter via Google Drive eftersom det
í båda fallen är mentorer i Intize som ska svara på dem. Alla Intizementorer får automatiskt
ett konto på Google Drive. Här är det tanken att mentorerna behöver tid till eftertanke och en
möjlighet att svara när de själva har tid som gör att enkätformen passar bäst. Dessutom skulle
det i fallet med utvärdering av häftet vara svårt att skriva en instruktion hur utvärderingen
skulle göras i annat fall. Utmaningen är att föra vidare de tankar vi har så att någon annan kan
genomföra och dra nytta av själva enkäten.
3.1.8 Sammanställning av utvärderingar
Sammantaget användes intervjuerna och analysen av den tidigare utvärderingen som grund
för att skapa en sammanställning och utvärdera användandet av iPads hittills. Detta gjordes
utifrån ett väl insatt mentorsperspektiv såväl som ett utomstående perspektiv genom att låta
den medarbetare som inte varit med i Intize delta i sammanställningen. Därmed hoppas vi ha
fått med så många intressanta aspekter som möjligt i sållningen av information.
3.1.9 Val av referensmaterial för att motivera IKT-användning
Eftersom det inte var en fråga om vi skulle använda IKT eller inte utan snarare hur vi
skulle göra det fokuserade vi på att se redan existerande motiveringar för IKT och vilken
problematik som kan finnas i det. Som förespråkare har vi tittat på IKTskafferiet.se samt
Skolverket. Förhoppningen var här även att ha en diskussion med Nationellt Centrum för
Matematikutbildning, men som då inte genomfördes. Vi har använt Skolinspektionens
granskning som kritisk ståndpunkt men det hade varit lämpligt att även ta in tankar från en
iPad-kritisk praktiker också. Som Skolinspektionen dock säger är det mest lärarens intresse
för IKT som styr om den typen av pedagogiska verktyg kommer till användning över huvud
taget. Därför kan vi också tänka oss att de lärare som är intresserade av IKT också finner
användning för det. Här hade det kunnat vara intressant att även ta in relevant forskning på
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4. Resultat
Projektet bestod av ett antal förhållandevis disjunkta leverabler, så i detta kapitel gås
respektive produkt igenom enligt produktspecifikationen i 1.5.

4.1 Måluppfyllelse
För att kunna värdera måluppfyllelsen i projektet jämförs den ursprungliga
produktspecifikationen med de produkter som tagits fram. Figur 2 visar en översikt över
denna jämförelse.

Figur 2: Längst till vänster ligger de produkter som skulle produceras enligt specifikationen i
1.5, i mitten och till höger ligger de produkter som projektet resulterat i.
4.1.1 Aktiviteterna
De två målen
● underlag för minst fem stycken “tiominutersaktivteter”
● underlag för en större problemlösningsuppgift för 20 minuters aktivitet
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har i produkten smält samman eftersom aktiviteterna utvecklats till att kunna variera både
tidsmässigt och innehållsmässigt beroende på hur mentorn väljer att lägga upp dem och hur
många adepter som är involverade. Därmed kan en och samma aktivitet i olika situationer
vara allt ifrån en kortare aktivitet för en adept till en längre problemlösningsuppgift för flera
adepter.
4.1.2 Utvärderingen
Enligt specifikation har en sammanställning gjorts av hur användningen av iPads i Maths
Practice PALs sett ut hittills. Utvärderingen är baserad på intervjuer med tidigare mentorer
samt den utvärdering som gjordes i projektet i våras. Utvärderingen finns i bilaga D.
4.1.3 Häftet
Det producerade häftet i liggande A5-format innehåller 15 aktiviteter, en iPad introduktion
samt hjälp för mentorn att komma igång att själv söka appar och andra upplägg på aktiviteter.
4.1.4 Mentorsutbildningen
Mentorsutbildningen genomfördes enligt plan i form av en workshop. Fyra mentorer från
Intize närvarade. Häftet introducerades och några aktiviteter gicks igenom, men framförallt
fick mentorerna chansen att prova på några appar på en faktisk iPad. Alla deltagare uttryckte
att de efter workshopen ville testa att använda iPad i sitt mentorskap.
4.1.5 Ny leverabel: Utvärderingsmaterial
Under arbetets gång bestämdes tillsammans med beställaren att ytterligare en leverabel
skulle tas fram. För att kunna utveckla häftet vidare har därför en enkät konstruerats, som
mentorerna kan fylla i vid ett senare tillfälle utanför detta projekts ramar. Resultatet kan
sedan användas som underlag om Intize väljer att förbättra häftet i framtiden.

4.2 Mervärdesanalys
Förutom de i förväg uppsatta målen har några ytterligare mervärden upptäckts under
projektets gång.
● Även om aktiviteterna och iPad eventuellt inte används under själva mentorsträffen
kan mentorn bli inspirerad på väg till mentorsträffen genom att leka med
aktiviteterna och apparna på spårvagnen ut till Bergsjön (uttryckt av en mentor vid
utbildningstillfället).
● Det dokument som använts för att sammanställa vilka appar och hemsidor som testats
skulle kunna användas som grund för att skapa liknande struktur för Intize mentorer
där de själva kan spara material och tipsa varandra, alternativt för att tillsammans
lagra vilka appar som är användbara.
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5. Diskussion
I detta kapitel diskuteras en uppsjö erfarenheter som erhållits under projektets gång. Bland
annat om projektet varit framgångsrikt, hur nöjd beställaren är, projektprocessen och om de
produkter som skapats är lyckade. I kapitlet avser ordet “vi” projektledarduon.
Först och främst är vi båda väldigt insatta i organisationen samt projektet från både mentorsoch organisatörsroller. Detta har gjort att inkörstiden för att förstå övergripande system
varit kort. En fråga värd att ställa i detta sammanhang är också hur projektledarduons
dubbla roller har påverkat resultatet och själva projektprocessen. Båda två är sedan tidigare
engagerade i både Intize och Maths Practice PALs. Det är lätt att inse att en mängd kunskap
därifrån underlättat arbetet väsentligt och att ansvarskänslan blir större. Att ena delen av
projektledarduon (Suvi) dessutom är styrelseordförande i beställarorganisationen och därmed
arbetsgivare till beställaren kan komplicera process och kommunikation. Genom att ha varit
öppna mot varandra med detta hoppas vi dock ha lyckats undvika för stora problem detta
annars skulle kunna medföra. Processen för utomstående konsulter utan denna förförståelse
skulle antagligen ha en annan arbetsgång och eventuellt också en större tidsåtgång för att
leverera det vi gjort i detta projekt.

5.1 Tidsfördelning/Tidplan
Vid planeringen av timmar låg fokus på de 300 arbetstimmar som projektet hade till sitt
förfogande. Den aktivitetslista som togs fram för detta finns i bilaga A. Ganttschemat finns i
bilaga C.
Den ursprungliga planen var att alla fyra i teamet skulle arbeta lika mycket varje vecka, men
i praktiken började dock de två medarbetarna jobba i projektet betydligt senare än planerat,
vilket innebar att antalet timmar som kom att användas till respektive aktivitet skiftades
kraftigt. En illustration av detta är att det i aktivitetslistan ser det ut som att “konstruera
aktiviteter” krävde mindre tid än vi estimerat, medan layout av häftet tagit avsevärt mycket
mer tid, när det egentligen handlar om att vi räknat med att vara fyra personer som arbetat
med konstruktion och två personer med layout. Det som istället skedde var att medarbetarna
började jobba i projektet något senare än planerat, då researchfasen hade avslutats och
häfteslayouten tagit vid.
Med tanke på paragrafen ovan hade det varit intressant att som komplement göra
en “realtidplan” där den faktiska tiden lades fram, det vill säga hur många timmar projektet
skulle ta då ingen hänsyn tas till hur många som arbetar samtidigt vid ett givet tillfälle.
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Projektet skulle då få en annan timbudget baserad på att det fanns möjlighet till arbete
24 timmar en given vecka: 8 timmar per dag måndag, onsdag och fredag. Med denna
realtidplan skulle det finnas två parallella budgetar med samma aktiviteter. Förmodligen
skulle förändringarna i denna nya typ av plan inte bli alls lika stora som de nu blivit i den
aktivitetsplan som finns. Trots allt syns det samtidigt efter lite analys att det är samma antal
timmar som förbrukats totalt inom de schablonposter som hör ihop, men en realtidplan hade
underlättat analysen om det varit ett större projekt.
En stor utmaning som uppkom tidigt i projektet var att alla i projektteamet medverkade
parallellt i två projekt. Eftersom projekten dessutom behövde genomföras på olika platser
geografiskt gjorde det att schemaläggning blev svår att hantera, framförallt eftersom
projektens flexibilitet varierade. Till detta hör också utmaningen att det tidvis var svårt att
låta medarbetarna jobba utan att projektledarduon samtidigt var närvarande.
Efter mittredovisningen ändrades antalet timmar vi skulle lägga i våra primära respektive
sekundära projekt. Mer tid skulle läggas på det primära projektet. Eftersom den totala tiden
för projektet inte ändrades gjorde dock ingen större skillnad för projektledarduon, förutom att
vi tog tid från medarbetarnas budget till att vi skulle skriva fler timmar var på slutrapporten.
Däremot påverkade det hur involverade medarbetarna kunde vara i slutet av projektet då de
precis börjat komma in i arbetet när omfördelningen av timmar skedde.
En aspekt som underlättade det dagliga arbetet i stor grad var att projektledarduon hela tiden
höll en detaljplanering en vecka framåt medan det endast fanns en grov plan för resterande
del av projektet. Därmed var det lätt att ha koll på att tillräckligt mycket uträttades varje
enskild dag.

5.2 Aktivitetslistan
Genom hela projektet har aktivitetslistan, vilket i praktiken är vår WBS, hjälpt oss i
administrationen. Till exempel var statusrapporten till mittredovisningen lätt att göra tack
vare det sätt vi loggat vår estimerade samt faktiskt förbrukade tid. Vi har också kunnat
använda den internt som kontinuerlig statusrapport, och den har under hela projektet tydligt
visat hur tidplanen hålls.
Någon vecka in i projektet framstod det dock att den WBS vi skapade under planeringen inte
var klockren. Posterna research, konstruktion av aktiviteter samt att skriva och layouta häftet
visade sig flyta ihop. De blev snarare som schablonposter, vilket visserligen i sig inte behöver
vara dåligt, det viktiga är bara att vara medveten om det.

24

Edvin Linge
Suvi Panas

VFU Tummelplats

2012-10-25

En hel del projektadministrationsrelaterade poster hade vi också missat att ta med, och
upptäcktes snart vara något som behövdes. Vid ombudgeteringen av timmar gjorde detta
att övriga aktiviteter bantades något, vilket gav positiv effekt då det gjorde det lättare att
skilja på vad som var effektivt arbete med en specifik aktivitet jämfört med något rent
administrativt. När tidsestimeringen gjordes hade vi i åtanke att det behövs uppstart och
avrundning varje arbetspass.
Att projektet i slutändan inte kom upp i 300 timmar enligt aktivitetslistan beror dels på att
vi inte till fullo använde de allokerade timmarna från beställare och handledare, dels på att
de absolut sista avslutande timmarna av projektet inte bokförts i listan. Att inte använda alla
timmar som beställare och handledare hade till sitt förfogande var ett medvetet val eftersom
vi under projektets gång upplevde att de i just detta projekt inte gick att utnyttja mycket mer,
och det är onödigt att lägga tid bara för att lägga tid. Samtidigt låg resterande projekt inom
tidsbudget, så det fanns ingen anledning för resten av projektteamet att lägga extra timmar.

5.3 Projektledningen
Det viktigaste i alla projekt är själva projektprocessen. Det är den som i stor grad avgör om
projektet blir lyckat eller ej. Som ett exempel på en viktig faktor som påverkat vår upplevelse
av hur väl detta projekt genomförts de tiominuterspauser som varje timme arbete innehållit.
De har gjort att vi kunnat hålla koncentrationen och effektiviteten uppe.
Efter att halva tiden hade gått i projektet var det dags att göra en överlämning inom
ledarduon. Den som varit projektledare blev protokollförare och tvärtom. Bytet medförde viss
extra tidsåtgång för själva överlämningen och att komma in sin nya roll, men överlag gick
bytet smärtfritt eftersom vi hela tiden jobbat som duo snarare än att strikt hålla vid rollerna.
En aspekt som projektledarduon funderat över är hur man kan inkludera och skapa
demokratiska arbetsformer i hela teamet. När alla inte arbetar samtidigt och lika mycket med
projektet är det svårt att känna sig inkluderad som medarbetare.
Överlag har vi kunnat följa projektplanen (finns i bilaga F) och produkterna har blivit enligt
önskemål från beställaren. De har visserligen förändrats något sedan produktspecifikationen
skapades, men i det här fallet har de utvecklats i samråd med beställaren, så det är endast
positivt.
5.3.1 Resurspersoner och intressenter
Med beställaren var kommunikationen uppstrukturerad till en början men gled mer och
mer över till en informell kontakt då vi ofta satt i angränsande rum och arbetade. Vid större
hållpunkter har vi dock varit noga med formella mail eller möten. Beställaren har också
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deltagit i workshopen för kvalitetssäkring samt mentorsutbildningen, vilket ökat insikten
och underlättat kommunikationen kring förväntningar från båda parter. Vi är nöjda och
tacksamma över en så engagerad beställare.
Trots att allt stöd vi fått från våra handledare har vi inte använt denna resurs i den
utsträckning som de fanns till vårt förfogande. Detta beror på flera aspekter. Initialt var
de kvalitetssäkringsmetoder vi funderade på att låta handledarna prova framtaget material
på sina elever, men då dessa metoder tidigt övergavs utgick även handledarnas möjlighet
att stötta oss på det sättet, och vi utarbetade ingen ny plan för att ta tillvara på deras
kompetenser. Kommunikationen med handledarna har därför i stort sett bara varit inbjudan
och deltagande i en workshop, vilket å andra sidan var givande.
Hade vi tänkt på det skulle vi ha planerat in ett möte i LV4 för stöd i att planera
mittredovisningen. Vi hade säkert kunnat utnyttja resursen handledare mer, men det direkta
behovet har inte dykt upp, så istället för att krysta fram något låter vi projekttiden för
handledarna minskas. Handledarna har även haft möjlighet att läsa projektloggen i Pingpong,
så förhoppningen är att det ändå funnits någon typ av känsla av delaktighet.
Även om det varit ett antal projektteamsmöten har mycket kommunikation med teamet skett
informellt i andra mötesformer eftersom alla ofta varit på samma plats. Detta är viktigt att
tänka på i framtida projekt, eftersom det troligtvis underlättat arbetsgången avsevärt att kunna
ta korta frågor och funderingar direkt istället för att vänta till nästa officiella möte. Samtidigt
kan det finnas en poäng i att ändå skicka iväg bekräftelsemail för att information inte ska falla
mellan stolarna.
Större delen av kommunikationen med GR Utbildning har skett via beställaren. När det
däremot uppstod frågetecken kring hur materialet ska spridas och användas samt för att
hämta ut iPads var det projektledarduon som hade direktkontakt. Detta har fungerat väl då
förstahandsinformation oftast ger bättre resultat i kommunikation, då eventuella frågetecken
kan redas ut direkt.
Även styrgruppen har setts som en resurs då deras kommentarer och feedback på
mittredovisning och projektplan gett nya insikter i hur det fortsatta arbetet ska genomföras
och dokumenteras.
5.3.2 Hantering av risker
Då beställaren var den som hade förstahandskontakt med GR Utbildning fanns det en risk
i fördröjning av att till exempel hämta ut iPads. När detta riskerade att ske lades kontakten
med GR över till oss. Vi skrev även på att ta ansvar för de fyra iPads som behövde lånas till
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projektet.
Redan från början var vi medvetna om risken att rekryteringen av nya mentorer till Maths
Practice PALs inte skulle hinna bli färdig i tid. Detta skulle i sin tur kunna leda till att
mentorerna inte hann prova materialet med sina adepter, vilket också skedde. Såhär i
efterhand har vi insett att även om rekryteringen följt planeringen hade vi knappast hunnit
genomföra en meningsfull utvärdering med tanke på att mentorerna behöver tid att sätta sig
in själva mentorskapssituationen innan de nödvändigtvis testar att använda iPads. Det var
således bra att vi planerade in alternativa utvärderingsmetoder redan från början.
Att medarbetarna behövde mer tid i början till att fokusera på sitt övriga projekt gjorde att vi
gav dem stor frihet i vilka uppgifter de kunde göra på egen hand. Risken var att de inte skulle
hinna komma in i projektet ordentligt, och det självständiga arbetet riskerade också leda
till minskad teamkänsla. När vi senare i projektet tillsammans med medarbetarna planerade
deras tid, och fick mer tid att dessutom jobba tillsammans och kunde diskutera i realtid ökade
teamkänslan avsevärt, så de kom in i projektet efter någon vecka.
5.3.3 Hantering av omplanering
Vi visste från början att detta projekt består av flertalet delar som är relativt oberoende
av varandra. Detta har gjort att vi räknat med möjligheten för omfördelning av tid, vilket
dock ser udda ut i aktivitetsplaneringen som är gjord utefter vår planering om antal timmar
baserat på hur många vi trott skulle delta i arbetet med varje aktivitet. Dessutom sköts
vissa aktiviteter upp beroende på beställarorganisationens förutsättningar, som till exempel
att mentorsutbildningen skedde senare än det först var planerat. Utbildningen var inte en
kritisk aktivitet eftersom det fanns andra uppgifter som kunde tas i tu med under tiden,
men karaktären förändrades av hur mentorsutbildningen tänkts från början, från att vara
ett inputtillfälle åt oss med bara tidiga utkast av materialet till att snarare bli en ordentlig
introduktion till det färdiga materialet.

5.4 Måluppfyllelse och produktutvärdering
Detta avsnitt behandlar hur målen uppfyllts och vilka avvikelser som finns från dessa. Fokus
ligger på respektive produkt, och de relateras till de produkter som togs fram i början av
projektet. Sammanfattningen är att flera förändringar skett, men att de dels skett i samråd
med beställaren och dels följt som en naturlig utveckling efterhand som projektet och
produkterna blivit mer och mer väldefinierade.
5.4.1 Häftet “iPad i mentorskapet - en handbok för mentorn”
Produkterna som från början kallades 10- och 20-minutersaktiviteter har helt inkorporerats
i häftet och är inte längre separata produkter. I häftet går nämns inte heller något om
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att aktiviteterna ska ha en specifik längd, eftersom detta visade sig vara en helt onödig
begränsning.
Vi har lagt mycket tid på att formulera oss i häftet för att slå an tonen att det vi presenterar är
förslag och en bas till upplägg. Uppfattas det som förslag av en läsare? Vi har också försökt
uppmuntra så mycket som möjligt till eget experimenterande. Uppfattas det så? Svar på dessa
frågor får vi inte inom projektet, utan det får istället Intize senare utvärdera med hjälp av den
extra leverabel “utvärderingsunderlag av häftet” som projektet tagit fram.
Vissa aktiviteter kan vi själva se är svårare att tyda än andra. Därför behövs det nog en
omgång revidering efter mentorernas input innan häftet blir riktigt bra. Layout och stil är vi
däremot mycket nöjda med. Att hela tiden ha “vem är mottagaren” i bakhuvudet har hjälpt
oss med detta.
5.4.2 Utvärdering av iPadanvändningen i mentorskapet på Bergsjöskolan våren 2012
Vi upplever själva att den sammanställning vi producerat är av god kvalitet, och beställaren
har också uttryckt att han är nöjd. Det återstår att se om GR Utbildning har ytterligare frågor
eller synpunkter.
5.4.3 Mentorsutbildning
Efter att mentorsutbildningen genomfört skickades en kort enkät ut till de fyra mentorer som
närvarade. Av dessa har två stycken svarat, vilket innebär att det inte går att utläsa hur lyckad
mentorsutbildningen var. Några kommentarer är dock att det var uppskattat att känna på
några appar praktiskt, men att vi kunde låtit utbildningen vara något längre än en timme.
Det vi själva reflekerade kring var att vår ganska fria struktur på tillfället gjorde att det blev
mer lek än insiktsfulla kommentarer som mentorerna kunde ta med sig till sina egna träffar.
Här borde vi följt vår ursprungliga planering med uppstyrda aktiviteter.
5.4.4 Nytillkommen leverabel: utvärderingsunderlag av häftet
En intern aktivitet som borde ha förutsetts vara utanför projektets kapacitet är “Utvärdering
2” där mentorer testar aktiviteter med sina adepter på Bergsjöskolan. Tyvärr missades
resonemanget att mentorerna har andra behov i början på sitt mentorskap än att testa en iPad.
Dessutom kom de nya mentorerna ändå inte igång förrän i slutet på projekttiden. Därför har
vi istället skapat en webbenkät som Intize kan använda för att senare utvärdera häftet och
förbättra det.
5.4.5 Projektredovisning
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Redovisningen av projektet skedde den 25 oktober 2012, med åhörare från MPLoL-12,
handledare, kursledare, Intize, GR Utbildning samt NCM. Efter redovisningen uttryckte
beställare samt intressenter att resultatet var intressant. En representant från NCM hade direkt
input på hur innehållet i häftet skulle kunna förfinas. GR Utbildning bjöd in oss att göra
samma presentation i Maths Practice PALs, både på transnationell (med Storbritannien) och
regional arena. Vi är själva nöjda med presentationen och de frågor som kom efteråt.

5.5 Fortsatt arbete
Fördelen med att använda appar är att det inte krävs internetuppkoppling för att kunna
använda dem. Med detta i åtanke har projektet haft ett stort fokus just på appar, och inte
tittat så mycket på annat webbaserat material som till exempel kartor på webben, jogg.se och
liknande.
Vi har inte heller tittat på hur kamerafunktion eller skärmdumpar skulle kunna användas. Här
finns det fortfarande mycket att utforska, och det är ett naturligt nästa steg att göra det.
Vi har dessutom utgått från att vi ska hitta appar som passar att göra aktiviteter kring. Ett
annat tillvägagångssätt skulle kunna vara att från en given situation i mentorskapet skapa
aktiviteter som passar, där eventuellt iPaden kan vara till stöd.
Självklart är ett annat naturligt nästa steg att använda utvärderingsmaterialet som vi tagit fram
i projektet, använda det, och sedan uppdatera häftet baserat på resultatet.
En lista på intressenter som kan vara relevanta för fortsatt arbete presenteras i bilaga E.

5.6 Lärdomar till kommande projekt
Timmar i ett projekt kan fördelas både i mantimmar och i hur många timmar som faktiskt
finns tillgängliga för arbete enligt kalendern. På samma sätt kan varje enskild aktivitet delas
upp i antingen hur många mantimmar som bör gå eller hur många timmar vi tror att själva
skapandet av en aktivitet tar oavsett antal personer som jobbar med det för tillfället. Vi gjorde
vår budget enligt sättet med mantimmar, vilket hjälpte oss att följa hur mycket tid som gått
åt. Samtidigt blev det svårare att planera in tid med medarbetare eftersom vi skulle jobba i
ett annat projekt vissa dagar. Därför ser det nu underligt ut i aktivitetslistan om man jämför
budget med faktisk tidsåtgång.
Att ha satt tidsramar för varje enskild aktivitet har fungerat bra för oss. Det har hjälpt oss att
hålla oss effektiva och inte fastna på detaljer, samtidigt som det varit enkelt att skifta timmar
mellan olika aktiviteter efterhand som vi lärt oss mer om hur projektet framskrider. Det har
varit enkelt att se när en strategi börjar bli tidsödande och att det är dags att ändra arbetssätt.
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Ofta är det dock så att det är tiden som bestämmer utfallet, och att det gäller att lära sig vara
nöjd med det som producerats.
En timbudget kan kännas begränsande men det tror vi också beror på hur den kommuniceras
till medarbetare, samt att det lämpar sig olika bra för olika arbetssätt. När uppgiften och dess
mål är tydligt definierade är det enklare att förhålla sig till en tidsram jämfört med om det
snarare handlar om en ett lösare efterforskningsarbete. Och att säga “vi gör detta fram till
lunch” kan göra situationen trevligare än “ni har tre timmar på er”.
Tidsestimering kan verka stressigt men å andra sidan så ser vi hur mycket som faktiskt gått
åt och hur vår estimering passat för detta. Det blir lättare att bestämma sig för att något är
tillräckligt bra och gå vidare.
I vårt interna uppdrag att verkligen logga all tid kommer frågan på slutet hur man gör med
själva avslutandet av projektet då loggningen måste avslutas innan själva projektet gör det.
Det blir intressant att undersöka detta i något framtida projekt som vi deltar i.
Vi lycker inte använda våra resurspersoner fullt ut (beställare och handledare), så nästa
gång bör vi göra en större kompetensområdeskoll och kanske se över vem som passar bäst
som handledare. Hade vi till exempel snarare velat ha lärare på Bergsjöskolan som är tätare
knutna till Maths Practice PALs som handledare?
Andra delar av projektprocessen som vi tar med oss till kommande projekt är att ha
regelbundna pauser varje timme samt ha en välbestämd struktur på hur protokoll och
minnesanteckningar ska se ut. Att öppet involvera medarbetarna hela tiden är något vi försökt
göra det i det här projektet, men det går det att göra ännu mer explicit, till exempel genom
att fråga vilken typ av uppgifter som passar just nu (något som kräver tankeverksamhet eller
inte?) beroende på arbetsbördor från annat håll och matcha det mot de uppgifter som finns.
Det är viktigt att specificera upp medarbetares tid ordenligt i början eftersom det är då det
är svårast att ta egna initiativ och lägga tid i projektet - särskilt om det råder stor osäkerhet i
deras eventuella parallella projekt.
Vi har jobbat mycket i konstellationerna projektledarduo/medarbetare. Detta är ett
skolmässigt sätt att arbeta på och antagligen inte så det ser ut på en vanlig arbetsplats,
där man snarare går mellan olika projekt och sällan jobbar ett helt team på samma plats
vid samma tillfälle. Då är det ännu viktigare att betona projektlogg samt veckovisa
avstämningsmöten, och att medarbetarna känner sig lika delaktiga i projektet som
projektledarduon.
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Bilaga A - Aktivitetslista
Den kommande sidan visar den aktivitetslista som använts under hela projektets gång.
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Aktivitetslista
Aktivitet
Beräknad tid (h)
Planeringsfasen
Planering
--> Projektplan och produktspec.
--> Uppstartsmöte beställare
--> Uppstartsmöte handledare
--> Uppstartsmöte projektgrupp
--> Projektplanering
Teambuilding
--> Planering teambuilding
--> Teambuilding

Genomförandefasen
Intervjuer (total tid)
--> Ringa intervjuanden
--> Intervjumall (ny aktivitet)
--> Intervju Mentorer
--> NCM
Research/ Litteraturöversikt
--> Kolla med handledarna
--> Litteratur & Internet
Utvärdering 1 (intervjuer,
utvärderingar)
Konstruera aktiviteter
--> 5 st 10 minutare
--> 1 st 20 minutare
--> Utvärdera aktiviteter
--> Extra leverabel:
Utvärderingsmaterial
Mentorsutbildning
--> Planera
--> Genomföra
--> Utvärdera
Folder
--> Skriva
--> Layout
Planering
--> Möten beställare
--> Möten handledare
--> Möten projektgrupp

--> Projektadministration
--> Mittredovisning
--> Statusrapport
--> Få fram iPads
--> Överlämning projektledarduo
--> Egen loggskrivning

Avslutningsfasen
Rapportskrivning
Presentation
--> Förberedelse
--> Genomförande
Projektutvärdering

Faktisk tid (h)
40

5
1
4

13,5

7,5
6
18

36,25
16
2,25
1
6 Inklusive Saras & Rikards "egen" läsa på-tid
11
4 Utökad från 4
Tillagd i efterhand
4

8,5
1 Tillagd i efterhand
3 Tillagd i efterhand
4,25
0,25
15 Bantad från 32, bantad från 24
15

8
40
24
0
16

9
4
2
3
24
12
12
49
6
4
8

11,25 Bantad från 16, ingår debriefing av medarbetare
37,25
13,75
Blev aldrig av
Utvärderingen görs efter att aktiviteterna testats i praktiken,
9 mittutvärdering ihop med beställare & handledare 8h, ökad från 8
14,5
7,25
5
2
0,25
39,5
15
24,5
49
0,75
17
Tillagd i efterhand, innehåller även t.ex. loggboksskrivande, mejlande,
bokförande, kort ringande. Tillagt 8 h för egen loggskrivning enligt
nedan
Tillagd i efterhand
Tillagd i efterhand
Tillagd i efterhand
Tillagd i efterhand
Tillagd i efterhand denna ingår numera under proj. administration.

24
2
2
2
1

20
5,75
2,5
2
1

40
8
7
1
16

46,5 Bantad från 48
8
7
1
6

Resursarbete, ej fasbestämt
Övrigt externa resurser
--> Handledare
--> Beställare

25
12,75
12,25

Totalt:

295,5

Bufferttid:

Kommentarer

4,5

12
6 Dessa siffror är ungefärliga
6 Dessa siffror är ungefärliga
280,5
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Bilaga B - Intervjumall
Frågeställning
Följande frågeställning vill vi ha svar på, det är dock inte en fråga vi ställer till intervjuanden:
Hur kan man tillgängliggöra iPad som ett pedagogiskt verktyg i matematikmentorskapet?

Frågor
1. Har du använt iPad i ditt mentorskap?
Ja

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Nej

På vilket sätt?
Hur ofta?
Vilka appar/hemsidor?
Hur planerade du för användandet?
Var det något specifikt matematiskt
område där iPaden kändes
○ användbar?
○ oanvändbar?
Vad hade du velat göra annorlunda?
Vilka styrkor såg du?
Vilka svagheter såg du?
Vad tyckte eleverna?

Varför valde du bort det?
Vilka styrkor såg du?
Vilka svagheter såg du?
I efterhand; var det någon aktivitet
du hade velat kunna använda iPad
till?
● Om du hade gjort om det, hade du
använt iPaden?
● Vad hade fått dig att använda iPad?

●
●
●
●

Berätta:
Vi tänker utforma en folder med korta matteaktiviteter på cirka 10 minuter där iPad används
som ett centralt verktyg. För att diskutera innehållet kommer vi även hålla en workshop för
de mentorer som deltar i högstadieprojektet.

1. Vad skulle du vilja se i en sådan folder?
2. Hur skulle du vilja ha det presenterat?
a. Format på foldern, vad den ska innehålla? Till exempel som kluringar med
hur man kan hitta mer tips själv, hur mentorstillfället kan planeras runtomkring
b. Vilken typ av diskussion/upplägg tror du skulle vara värdefull under en
workshop? Vilka frågor/scenarion är viktiga att lyfta?
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Bilaga C - Ganttschema
Till höger ligger det Ganttschema som
skapades i början av projektet.

Bilaga D - Utvärdering
Nedan återfinns utvärderingen av användandet
av iPads hittills, det vill säga under våren 2012.
Under varje rubrik (fetstil) ligger mer
detaljerade underaktiviteter. Tiderna vid
rubriken är sammanräkningen av alla
underrubrikers tider.
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Intize iPads
Math PALs projektet på Bergsjöskolan: Utvärdering
av iPad-användning i mentorskapet Vt11
Introduktion
I den svenska delen av projektet Math PALs ingick att Intize-mentorerna i sitt mentorskap
skulle testa att använda iPad med eleverna på Bergsjöskolan. Inom ramen för Intize
iPads-projekt - utfört via kursen VFU Tummelplats - genomfördes under v38 och v39
utvärderingsintervjuer med sex av de mentorer som varit delaktiga i detta arbete. Syftet
var att kartlägga vilka möjligheter och svårigheter som mentorerna upplevt med iPad som
pedagogiskt redskap i mentorskapet på Bergsjöskolan. Två av sex intervjuade mentorer
använde regelbundet iPads och ytterligare en testade iPad en kortare period.

Frågeställning
Hur har iPads fungerat hittills i Math PALs-projektet?
Intervjufrågor
●
●
●
●
●

Hur har iPaden använts?
Vilka styrkor upplever mentorerna att iPad har?
Vilka svagheter upplever mentorerna att iPad har?
Varför har de flesta mentorerna avstått från att använda iPads?
Vad hade fått mentorn att använda iPad?

Sammanfattning av mentorernas svar
Hur har iPaden använts?
Mentorerna har testat olika matteappar med syfte att träna adepternas huvudräkning, samt
olika logiska och strategiska spel. iPaden har också använts som en varierad typ av inslag i
mentorträffen när mentorn märkt att adepterna börjat tappa tålamodet eller bli trötta. Den har
även använts i förhoppningen att gränsen mellan spel och matematik ska överbryggas. En
mentor sa att när hen visste att adepterna skulle jobba med algebra hade hen i förväg kollat
upp om det fanns något bra spel för detta. Ett annat förslag var att använda plattan för att
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kunna fotografera och dela manuella uträkningar från tavlan eller pappret.
Vilka styrkor upplever mentorerna att iPad har?
De flesta mentorerna är överens om att det är positivt med iPad att apparna ger omedelbar
feedback om studenten har gjort rätt eller fel, så det är lätt att testa mycket. Adepterna
kommer därmed över barriären att våga testa och motståndet att lyfta pennan försvinner.
Mentorerna ser det också som positivt att adepterna kan jobba med mängdträning på ett annat
sätt än med papper och penna (och där få omedelbar feedback istället för att bläddra till ett
facit). Det finns också möjlighet att se lösningar i flera steg då det inte bara går att “kladda
ner” något otydligt på sitt papper. iPaden fungerar även för att variera upplägget på träffen.
Det gäller dock för mentorn att vara uppmärksam så att adepterna får den nya aktiviteten
innan de blivit för trötta.
Vilka svagheter upplever mentorerna att iPad har?
iPaden i mentorskapet kräver, som allt annat undervisningsmaterial, mycket förberedelser.
En iPad kan inte förklara. Det blir då bristen på tid för planering som gör att användandet av
iPaden blir begränsat. Det är svårt att involvera alla fyra adepterna kring en iPad - hur kan
så många använda bara en padda (begränsningar kring skärmstorlek, samtidig interaktion
från mer än en person etc.)? Det är också en utmaning att hitta appar på lagom nivå, då de
ofta upplevs som för lätta eller för mycket som en “komplicerad miniräknare”. Adepterna
tenderar att se på boken som “där lärande sker” och iPaden snarare som en leksak. En mentor
uttryckte oro över det personliga ekonomiska ansvaret i och med lånet av en iPad.
Varför har de flesta mentorerna avstått från att använda iPads?
Vissa av mentorerna hade svårt att planera mentorsträffen i förväg, då det ofta var oklart vilka
som skulle dyka upp och vad de ville göra. Dynamiken i gruppen krävde mer uppmärksamhet
och mentorerna prioriterade detta framför att slumpmässigt leta appar, så det upplevdes som
en stor osäkerhet i om den extra tid det skulle ta att leta appar var värt besväret. En mentor
uttryckte brist på kunskap inom IKT, att det är svårt att bedriva undervisning med ett tekniskt
hjälpmedel. De visste inte hur iPaden kunde användas konkret. En annan mentor visste inte
hur iPaden fungerade som hårdvara. Ett annat hinder i att använda iPaden var att det saknades
tydliga ramar för hur den skulle användas. Det fanns även en oro över att tekniken skulle
komma mer i fokus än matematiken och skapa ett beroende av ett ytterligare verktyg för att
överhuvudtaget kunna räkna matte. En mentor kommenterade dessutom risken att göra iPad
till en statussymbol som adepterna sedan vill ha hemma också.
Vad hade fått mentorn att använda iPad?
Mentorerna efterlyser konkreta förslag på appar och aktiviteter, samt hur dessa kan användas
i mentorskapet. En tydlig koppling från lärandemål till en given föreslagen aktivitet
efterfrågas. Vissa kände även ett behov av att lära sig själva iPaden som hårdvara. Det
uttrycktes också en önskan om förtydligande av ramarna för användningen av iPad.
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Komplettering till bilden av mentorssituationen
Då flertalet mentorer uttryckte planerandet av mentorträffen som ett hinder för att använda
iPad har vi tittat på projektet Math PALs mentorsutvärdering från v9-v18 2012 och vad
mentorerna där säger om sina planning skills. Notera att iPad-användningen inte tas upp
specifikt i denna utvärdering. Math PALs utvärdering är anonym så vi vet inte vilka mentorer
som svarat, mer än att de sex intervjuade mentorerna ovan även ingår i den grupp som
besvarat Math PALs-utvärderingen.
Följande är belysande utdrag av svar på punkten My Planning Skills ur Math PALs e-enkät
som utformades av New Bucks University.
“Not so good - pupils fail to show up, which makes preparation useless.”
“[...] can play math games and might learn from that but at the same time they need
to finish the chapter in the text book.”
“I have limited time to prepare [...] I rely on them having a clear schedule. It has
been difficult to get such a schedule despite several attempts.” (tolkat som från
läraren)
“I’ve got the pupils to enjoy math when playing games and competing against each
other in a friendly way.”
“[...] more than just questions in the book.”
“I tend to need clear directives and deadlines to get things done.”
“I have tried not to plan too much [...] but rather listen to what the students(pupils)
want to do and feel comfortable with.”

Diskussion och slutsats
Det förefaller oss som om mentorerna tycker det är viktigt att kunna genomföra
välförberedda och roliga aktiviteter med adepterna, men att tidsbrist och osäkerhet i hur
varje enskild mentorträff kommer att gå till gör att det är svårt att planera. Samtidigt verkar
det som att det “traditionella” arbetet med att räkna igenom matteboken värderas högre
av adepterna, och att mentorerna i sin roll gentemot läraren känner sig ålagda att hjälpa
adepterna genom bokens uppgifter. Problematik i kommunikationen med läraren har gjort
att vissa mentorer inte heller vet hur kursplaneringen ser ut och därför har svårt att planera
aktiviteter.
Mentorerna verkar se poänger i användingen av iPad, men behöver mer stöd i hur den kan
användas. Vi tror att det är viktigt för mentorerna att få diskutera den pedagogiska idén
bakom användandet av iPad innan det är dags. Mentorerna behöver konkreta exempel
på aktiviteter samt hur de själva kan gå till väga för att på ett systematiskt sätt hitta nya
användningsområden för iPad (som appar och hemsidor).
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Däremot är det viktigt att utgå från ämnesområdet och lärandemålen när man planerar en
aktivitet. En given lärandeaktivitet (med eller utan iPad) måste grunda sig i de pedagogiska
mål man vill uppnå samt det centrala innehåll som ska behandlas. Prioriteringsordningen bör
enligt oss vara att iPadens funktion är att fylla ett behov i illustrationen av ett matematiskt
område.
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Bilaga E - Intressentanalys
I början av projektet genomfördes ingen formell intressentanalys. Detta kan vara en
konsekvens av att LIPS-modellen inte har denna rubrik uttryckt. Som alltid när man använder
en modell finns det en risk att man tror att planeringen är kvalitetssäkrad, dock borde vi
ha tänkt på att göra denna intressentanalys trots att det inte stod med i modellen. Under
projektets gång har vi via vår beställare och deras samarbetspartner GR Utbildning samt via
egen spridning av information om projektets existens via sociala medier upptäckt flertalet
intressenter, vilka är bra att vara medveten om inför ett eventuellt fortsatt arbete.
● Den ideella föreningen Intize
Beställaren kan vara intresserad av hur underlaget fungerat och hur det påverkar
mentorssituationen att använda just iPads och/eller färdiga aktivitetsunderlag till en
mentorssituation, vilket inte traditionellt görs inom Intize.
● GR Utbildning
GR är Göteborgsregionens samarbetsorganisation för 13 kommuner i västsverige.
GR Utbildning är den del av organisationen som arbetar med regionalpolitiska
utbildningsmål för dessa kommuner och är den del av GR som Intize samarbetar med
i projektet Maths Practice PALs som ligger till grund för detta projekt. GR Utbildning
har i kommunikationen med projektledarduon samt beställare visat stort intresse för
resultaten av detta projekt.
● skolappar.nu (visat intresse via Twitter) Skolappar.nu är en webbsida där pedagoger
sammanställer användbara appar för undervisning.
● Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) har visat stort intresse för
projektets resultat, bland annat genom förfrågan att publicera en sammanfattning i
deras tidskrift Nämnaren. Denna typ av aktiviteter ligger i linje med deras övriga
arbete i att stötta matematiklärare och matematiklärarutbildare.
● Högstadielärare framför allt på Bergsjöskolan men också på andra skolor, då
Skolinspektionens granskning visar på att det fattas underlag för hur IKT kan
användas i undervisningen. Det material som tagits fram i projektet Intize iPads skulle
kunna fungera som inspiration.
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Bilaga F - Projektplan
De kommande sidorna är den projektplan som producerades i början av projektet.
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1. Beställare
Den ideella föreningen Intize är en icke-vinstdrivande organisation vars syfte är att
inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt
tänkande. Organisationens kärnverksamhet är ett mentorskap där studenter från högskola
och universitet träffar gymnasie- och högstadieelever för att arbeta med matematik.
Robin Persson Söderholm är beställare från den ideella föreningen Intize och nås på
robin.soderholm@intize.org.

2. Översiktlig beskrivning av projektet
Nedan följer en kort översikt över projektets syfte, mål, specifikation samt begränsningar.

2.1 Syfte
Föreningen Intize samarbetar med GR Utbildning sedan hösten 2011 i ett Comenius Regio
projekt, kallat Math PAL’s, ihop med Storbritannien. Projektet går ut på att genom ett
mentorskap från högskolestudenter till högstadieelever minska antalet underkända elever i
matematik. Eleverna följs från VT åk 8 till sommaren åk 9. Mentorerna har möjlighet att låna
iPads att använda vid träffarna.
Detta projekt syftar till att finna metoder för hur iPads kan användas som pedagogiskt verktyg
i Intize mentorskap med Bergsjöskolans elever samt undersöka varför dessa hittills inte
använts i någon större utsträckning i projektet.

2.2 Mål
I slutet av projektet ska följande ha genomförts:
● Underlag för minst 5 stycken tiominutersaktivteter
● Underlag för 1 större problemlösningsuppgift för 20 minuters aktivitet
● En folder där aktiviteterna är sammanställda med beskrivning av hur de kan
genomföras, tips, samt var man kan hitta mer information
● En utbildning i hur iPad kan användas för de mentorer som träffar högstadieeleverna
● En utvärdering av hur användningen av iPad på Bergsjöskolan sett ut hittills

2.3 Produktspecifikation
Projektet kommer att resultera i fem olika produkter eller tjänster enligt listan nedan.
● 10 minutersaktiviteter
Minst fem stycken kortare aktiviteter inom var sitt specifikt matematiskt område på
högstadienivå, till exempel bråk eller räknesätten. Aktiviteterna använder alla iPad som
verktyg och anpassas för grupper med en Intizementor och fyra adepter.
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● 20 minutersaktivitet
En längre problemlösningsuppgift eller sekvens av aktiviteter där eventuellt flera
matematiska områden kombineras. Samma förutsättningar som ovan gäller även här.

● Mentorsutbildning
För att Intizementorerna ska vara väl förberedda att kunna använda aktiviteterna genomförs
en workshop på en timme. Där presenteras hur aktiviteterna kan användas och var man kan
hitta mer information på egen hand.
● Aktivitetsfolder
För att aktiviteterna även i framtiden ska kunna användas görs en sammanställning med
tillvägagångssätt, saker att tänka på, samt bra informationskällor för den som vill veta mer.
Resultatet blir en folder i A5-format.
● Utvärdering
En utvärdering av hur iPads hittills använts i högstadieprojektet kommer att göras. Den
kommer att behandla vad som fungerat respektive inte fungerat, samt varför.

2.4 Begränsningar
Även om det finns en uppsjö med tekniska hjälpmedel som skulle kunna användas i
mentorssituationen kommer endast iPad att undersökas eftersom det är sådana som finns
tillgängliga. Vi kommer bara att titta på kostnadsfria tjänster som gratisappar och hemsidor.
Målgruppen är högstadieelever som snart ska börja gymnasiet, så endast aktiviteter som
ligger på denna nivå kommer att utarbetas.

3. Fasplan
Nedan följer en översikt över de moment som ska genomföras under projektets gång,
tillsammans med ett Ganttschema som visar genomförande- och avslutningsfasen.

3.1 Planeringsfasen
I planeringsfasen görs en projektplan (detta dokument) och en produktspecifikation tas fram i
samråd med beställaren.

3.2 Genomförandefasen
Nedan följer en genomgång av de moment som ska göras i projektet och som även finns i
Ganttschemat.
● Intervjuer
○ Tidigare mentorers erfarenheter av iPad-användningen
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○ Nationellt Centrum för Matematikutbildning
● Research/ litteraturstudie - vilka appar finns och hur används de?
○ Används de på skolorna? Hur?
○ Bloggar om pedagogik
○ Twitter
○ Nämnaren från NCM och liknande
● Utvärdering 1
○ Hur och varför har iPad-användningen sett ut som den gjort tills nu?
● Konstruera aktiviteter
○ Minst 5 st tiominuterspass
○ 1 st längre problemlösning
● Göra och genomföra utbildning
○ Högstadiementorerna får en timmes utbildning i hur de kan använda iPaden i
mentorskapet
● Testa i praktiken
○ Mentorerna testar metoderna och utvärderar enligt enkäten ovan
● Utvärdering 2
○ Göra enkäter för att utvärdera hur aktivitetsplaneringarna fungerat i praktiken
○ Hur fungerade aktivitetsplaneringarna? Mentorskapsutbildningen? Vad
behöver en mentor för att kunna använda iPad på ett effektivt sätt i
mentorskapet? Dessa frågor under denna utvärdering.
● Folder
○ För långsiktighet sammanställs aktiviteterna med tillhörande “tänk på” och
eventuella kommentarer från mentorerna som testat i en folder.

3.3 Avslutningsfasen
I avslutningsfasen ingår följande moment:
● Rapportskrivning
● Presentation
● Utvärdering
I avslutningsfasen sker överlämningen av produkten till beställaren, men en egen utvärdering
av projektet genomförs också. Bland annat ska vi undersöka hur kommunikationen fungerade
gentemot respektive intressent och om beställaren är nöjd.
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4. Dokumentplan
De officiella dokument som produceras är protokoll från möten samt aktivitetsfoldern. Dessa
görs tillgängliga via PingPong på Chalmers. Interna dokument innefattar arbetsdokument
med aktiviteterna, intervjuresultat, enkäter och utvärderingsresultat. De är endast tillgängliga
för projektgruppen och lagras på Google Docs.

5. Utbildningsplan
En mentorsutbildning ska genomföras under LV5 för att mentorerna ska vara väl förberedda
att använda iPad i sitt mentorskap och kunna utvärdera hur det går.
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6. Rapporteringsplan
Produktspecifikation och projektplan färdigställs LV3. Mittrapportering görs under LV5
och baseras på projektplanen. Slutrapport görs enligt en tillhandahållen mall, denna ska vara
färdig på slutet av LV8.

7. Mötesplan
Varje fredag hålls ett kort avstämningsmöte med beställaren Robin. Vid behov genomförs
möten med våra handledare, Ingemar och Åsa, dock en i taget. Dessutom kommer vi att ha
projektmöten minst en gång per vecka för att uppdatera varandra hur det går i projektet.

8. Resursplan
Projektledarrollen innebär att personen för projektet framåt genom att delegera arbete, se till
att tidplanen hålls, samt att hålla beställaren informerad. Protokollförarens uppgift är att hålla
reda på dokumentation, föra protokoll vid möten samt att föra loggbok över det pågående
arbetet. Medarbetarnas roll är att utföra arbete samt att delta i utformandet av arbetsordning
och aktiviteter.

8.1 Personer
Suvi Panas och Edvin Linge leder projektarbetet. Fram till LV5 är Suvi projektledare och
Edvin protokollförare, därefter byts rollerna. Dessutom medverkar Sara Johansson och
Rikard Ljungstrand som arbetskraft. Åsa Ek och Ingemar Axelsson är handledare.

8.2 Kommunikationsplan
Medarbetarna rapporterar sina timmar i slutet av varje vecka.
Då en stor del av arbetet kan utföras hemifrån och på valfri tid kommer arbetet inte alltid att
utföras i helgrupp. Telefonsamtal görs dagtid, senast kl 21.00. Mail går också bra, och då kan
man förvänta sig svar inom två dygn.

8.3 Ekonomi
Projektet saknar ekonomisk budget, det som hushålls med är de 300 arbetstimmar som de
medverkande personerna ska lägga.
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9. Aktiviteter
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10. Tidplan
Ganttschemat nedan visar under vilka perioder aktiviteterna ska utföras.

11. Kvalitetsplan
Som en del av projektet ska det framtagna materialet utvärderas efter att ha provanvänts i
mentorssammanhanget. Om mentorsverksamheten inte hinner dra igång görs provtillfället
istället i en gymnasieklass.

12. Riskanalys
Om Intize rekrytering av mentorer inte är färdig när aktiviteterna är klara kommer vi inte
hinna testa och utvärdera dem. Då görs istället testet på någon gymnasieklass via någon av
våra handledare.
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Om Intize mentorer inte väljer att testa aktiviteterna inom tidsramen för projektet kommer
aktivitetsutvärderingen utebli eller bli undermålig. Samma åtgärd som ovan kan då göras.
Alla mentorer kommer eventuellt inte kunna delta vid utbildningstillfället. De får istället ta
del av utkast till foldern.
Det är GR Utbildning som tillhandahåller “paddorna” (iPads). Som alltid med en tredje part
kan det bli en fördröjning innan vi får tillgång till materialet och kan börja testa de appar och
hemsidor som ska undersökas.

13. Prioriteringar
Det viktigaste är att foldern med aktiviteterna samt utvärdering av hittills utfört arbete
levereras. Testning av aktiviteterna är visserligen bra för kvalitetsäkring men kan också
utföras senare av Intize vid brist på tid.

14. Projektavslut
Projektet avslutas i och med överlämningen av materialet under LV8. Intize kommer sedan
att förvalta produkten. En utvärdering av projektet som helhet sker här. Projektledarduon
kommer att finnas tillgänglig under resten av läsåret 2012/2013 om det dyker upp funderingar
kring materialet eller projektet.
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