EdTest – samskapa lösningar
genom användartester i skolor
EdTest erbjuder samverkansmöjligheter mellan pedagoger, elever och edtech företag. Under
tre månader utforskas nya lösningar och dess möjligheter i medverkande klasser. Genom
konstruktiv feedback till företagen är elever och pedagoger samskapare av utvecklingen av
lösningar och användning av digitaliseringens möjligheter. Ambitionen är att ett givande
ömsesidigt utbyte skapas.
EdTest är ett initiativ från klustret Edtech Southeast Sweden. Klustret verkar för att nya
edtech-lösningar skapas genom samverkan mellan användare, företag och akademi och att
digitaliseringens möjligheter för utbildning och lärande utvecklas.
EdTest bygger på kostnadsfrihet och frivillighet för både skolor och företag. I början av
testperioden bjuds pedagoger och företag in till ett halvdagsevent där företag presenterar
edtech-lösningar och pedagoger anmäler intresse att vara med i testandet. Därefter sker
tester i verksamheten i skolor under en 3-månaders period. Företagen ger pedagogerna den
assistans som krävs för att komma igång med testerna i deras klasser. Pedagogerna ansvarar
för att lösningen testas i klassen samt att de ger feedback på lösningen till företaget. Efter
testperioden är det en endagskonferens för erfarenhetsdelning för alla medverkande företag
och pedagoger. Andra intresserade, så som pedagoger, forskare, edtech företag, investerare
är också välkomna till konferensen.
Värden för medverkande skolor och företag
• Skolor:
o Delaktighet i utformning av nya lösningar och metoder för lärande.
o Kompetensutveckling och stärkt yrkesroll för pedagoger. Tidig tillgång till ny
teknik.
o Möjlighet att förbättra sin arbetssituation.
o Omväxlande och motiverade för elever. Kul.
o Utveckla elevers förmågor inom innovation och entreprenörskap genom
samverkan med riktiga företag.
o Kopplar verksamheten i skolan till högskola och forskning
o Möjlighet att etablera långsiktiga relationer och samverkan
o Erfarenhetsdelning med andra pedagoger
• Företag:
o Fånga idéer och feedback från pedagoger och elever på nya lösningar
o Hjälp att hitta skolor och klasser som är intresserade att testa
o Vidareutveckla och förbättra produkter
o Få referenser från användande skolor
o Identifiera pedagoger och etablera långsiktig samverkan, exempelvis för
feedback, lärarhandledningar och introduktion i andra klasser/skolor.
o Erfarenhetsdelning med andra företag och pedagoger

Genomförande
• EdTest kick-off: Halvdagskonferens de 21e november där bolag presenterar sina
edtech-lösningar och lärare anmäler intresse att testa.
• EdTest genomförande: december – februari. Pedagoger och elever testar i sina skolor
och ger konstruktiv feedback till edtech-företagen.
• EdTest erfarenhetsdelning: I mars samlas lärare, rektorer, företag, forskare och andra
intresserade för en heldagsseminarium och workshop. Syftet är att dela erfarenhet
både om lösningarna som testats samt metoderna för testning, för att vidareutveckla
EdTest som samverkansform.
Mer information
Kontaktperson: Niclas Melin, klusterledare för Edtech Southeast Sweden,
niclas.melin@netport.se, 0709-905093

