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1. BAKGRUNN OG ORGANISERING 
 
IPad-piloten på Kringsjå ble satt i gang januar 2015 på 5.trinn, et trinn med 45 elever. De fire lærerne 
som deltok på Rikt-kurset, dekket alle fag på trinnet. I tillegg til lærerne deltok også rektor på kurset. 
Uka med kurs og modellering kan bare beskrives som helt utrolig. Fra å være nærmest noviser på 
iPad, tok lærerne allerede uka etter i bruk iPad i nesten alle fag.  
 
5.trinn på Kringsjå har det laveste antall elever på skolen og holder til i en paviljong fra midten av 90-
tallet, da dette har de minste klasserommene. Bygget er ustabilt og svært dårlig lydisolert. Før 
oppstart av piloten, ble internett-tilgangen oppgradert til å kunne «tåle» trykket fra 47 iPader. Det er 
imidlertid ikke mulig å installere Smart Board i bygget pga. rystelser i veggene. For å få fullt utbytte 
av piloten, ble det kjøpt inn Apple TV- bokser som skulle gi et stort bilde på lerret. Det har i ettertid 
vist  
 
5.trinn var organisert med to kontaktlærere, en i 100 % og en i 80 %. I tillegg var det inne en lærer 
som har fylt opp de resterende timene for den ene læreren, samt hadde all engelskundervisning. 
Trinnet hadde også en musikklærer «utenfra».  Den ene kontaktlæreren var spesielt engasjert i 
piloten, og sto for mye av «nybrottsarbeidet»; utprøving av nye apper, nye tilnærminger i fag. Det 
positive er at hun ivrig har delt erfaring med de andre, slik at alle har dratt nytte av hennes iver. 
 
Fra høsten i 6.trinn fortsatte de fire lærerne, men pga. av videreutdanning, kom en ny lærer inn. 
Denne læreren var preget av ikke å ha deltatt på kurs og av manglende erfaring med iPad. Etter at 
vedkommende lærer fikk delta på «nybegynnerkurs» i regi av kommunen, har også han tatt iPaden 
mer og mer i bruk. 
 
 

1. SKOLENS PEDAGOGISKE VURDERING 
 
At elevene ble sterkt motivert av piloten i starten, var ingen overraskelse. Det overraskende og 
meget gledelige, er at motivasjonen har holdt seg meget høy gjennom hele piloten og faktisk fram til 
nå. 
 
Innføringskurset til Rikt tok utgangspunkt i tankegodset bak Vurdering for læring. Timene/øktene 
starter med målgjennomgang (læreplanmål og læringsmål), det utarbeides kriterier enten på forhånd 
eller sammen med elevene, det drøftes framgangsmåter/metoder og gangen i arbeidet blir klargjort. 
Alle timer/økter avsluttes med presentasjoner av elevenes arbeid. I tillegg til lærerne, gir elevene 
hverandre tilbake– og framovermelding både underveis og etter fullført arbeid. 
 
Innføring av iPad har også hatt en positiv bi-effekt for læringsmiljøet. Elevene sitter plassert med 
hodet mot vegg eller vindu slik at læreren alltid har et overblikk over iPadene. Når nytt stoff 
gjennomgås, oppsummeres eller evalueres, samles elevene foran lerretet (tavla). Lærerne opplever 
at dette gjør elevene mye mer fokusert enn da de fikk undervisning ved pulten. Elevenejobber også 
to og to eller i grupper. Pga de tydelige målene og kriteriene, vet elevene hva som forventes av dem, 
og de vet de skal dele produktene sine med de andre. Dette har ført til at de arbeider mer målretta 
og med mindre utenomfaglig aktivitet enn før. 
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I engelskundervisningen har iPad-piloten ført til en liten «revolusjon». Skolen har investert i 
nettbøker og det brukes apper som gjør at man i tillegg til tekst, kan legge inn tale, lyd, bilder og 
tegninger. Elevene øver på uttale til de er fornøyd og de har vist stor framgang. I tillegg har den 
muntlige aktiviteten tatt seg opp som resultat av større trygghet og mestringsfølelse.  
Den skriftlige produksjonen har økt i alle fag. Elever som tidligere slet med å skrive 4-5 setninger, 
fyller nå halve «ark» og uttrykker at det er motiverende og gir opplevelse av mestring når 
produktene blir pene å se på. 
 
Elevene leverer nå lekser i en app som heter Showbie. Læreren får varsel når lekser leveres, eller det 
ev stilles spørsmål til leksene. I Showbie kan man lese/snakke inn, levere skriftlige arbeid, 
kommentere og stille spørsmål. Dette kan man selvfølgelig også gjøre i It’s Learning og ev Audacity, 
men iPaden har øyeblikkelig tilgjengelighet – uten å måtte logge seg inn – og appene kombinerer det 
som er ulike program på en PC. 
 
 

2. OPPNÅDDE RESULTATER  
Som nevnt over, ser vi svært gode resultater når det gjelder læringsmiljø, struktur, klasseledelse og 
VfL. I tillegg har vi også gode faglige resultater. 
Elevene som deltar gått opp fra en gjennomsnittlig lesehastighet i 5.klasse på 82.5 ord per minutt et 
snitt på 126 ord per min våren 2016.  Ingen elever er under eller i nærheten av kritisk grense. 
I matematikk har alle elevene bortsett fra en gått opp to delprøver. Om alt dette kan tilskriver iPad, 
er vanskelig å si, men det er uansett meget positivt! 
 
 

3. SPØRREUNDERSØKELSEN 

3.1. ELEVENES TILBAKEMELDING 
Hva er bra? 

• Mye morsommere å gjøre lekser – man gleder seg til dem 

• Det tar mindre tid å skrive, blir det feil kan man lett rette det, og man kan redigere teksten uten å 
begynne på nytt. 

• Jeg jobber mer effektivt. Det blir mere orden i der jeg gjør. 

• Det er mye morsommere å skrive lange tekster og så er det lettere å konsentrere seg. 

• Det er så bra at vi får vist fram det vi har gjort på iPaden. Det er også veldig fint med Showbie så 
vi får lever leksene.  
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• Det er veldig bra at man kan ta opp lyden mens man leser engelskleksa eller øver på en samtale. 
Når jeg hører etterpå, hører jeg hva som er feil og kan rette det. 

• Jobbinga er gøyere med iPad. Det er veldig bra for det går fort å finne fakta. 

• De appene jeg liker best er  
o iThoughts – fordi det er bedre å tenke når man har lagd et tankekart 
o Notability – Du kan både skrive tekst, lese inn tekst, lime inn bilder, videoer og musikk 
o Paper – for da kan du også tegne i f.eks. naturfagen 
o Book creator – du kan lage dine egne bøker istedenfor å bruke så mye papir 
Og så blir sekken mye lettere å bære 

• Det er lettere å lære og lettere å skrive engelsk 

• Man skriver mer enn vanlig, man syns det er morsommere og da blir man mere kreativ 

• De fleste av oss lærer mer. Folk blir motivert av dette. 

• Man trenger ikke lagre ting og da blir ikke ting borte. 
 
Hva fungerte ikke så bra? 

• Det er fryktelig kjedelig å ha vikar som ikke kan iPad. Noen lærere kan det heller ikke så godt. 

• Jeg kan få vondt i hodet hvis jeg sitter for lenge foran skjermen. 

• Det blir for lite iPad i mattetimene. 

• Vi må alltid passe på så den ikke blir ødelagt. Og så har vi ikke lov å ha drikke i sekken. 

• Det kan tenkes jeg blir dårligere på finskrift med penn. 

• Det er dumt at batteriet kan gå tomt 

• Du kan glemme passord og brukernavn og da blir det vanskelig. Ingen problemer med iPad. 

• Jeg tror vi har mere lekser nå enn før vi fikk den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Innspilling av dialog på engelsk 
 
 

3.2. FORELDRENES TILBAKEMELDING 
Foreldrenes tilbakemelding på evalueringsspørreskjemaet er nesten utelukkende positive.  
Her er noen eksempler på hva som er bra: 

• Lærer fortere. 

• Rask og stor produksjon. 

• Bedre tilpassing både til sterke og svake. 

• Lettvint kommunikasjon med lærer 

• Inspirerende og motiverende. 
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• Fantastisk med brettbok i engelsk. 

• Leksene er lystbetont – slipper å mase om at han må gjøre lekser. 

• T.o.m. gloseøving og annen pugg er blitt morsomt. 

• Kreativ læring. 

• Særlig bra i engelsk – merker stor framgang. 

• Genialt! Han har blitt mer strukturert, jobber mye mer med lekser, er blidere. 

• Motivasjonen øker læringstrykket. Datteren vår elsker det! 
 
Det er få eksempler på hva som ikke har fungert, men her er noen. 

• De lærer ikke å skrive pen og rask håndskrift 

• Det blir mye skjerm når de bruker iPad på skolen også. 

• Sårbart – verktøyet er ikke bedre enn den som bruker det. 

• Vært noen tilfeller hvor det tekniske ikke har fungert. Eller ikke noe. 
 
 

4. KONLUSJON 
 
For Kringsjå har utprøving og innføring av iPad gitt et løft så vel pedagogisk som organisatorisk. Det 
er klart man som i enhver endring, er avhengig av å ha noen ildsjeler, ikke for mye motstand og gode 
resultater å friste med. På Kringsjå har forutsetningene vært gode.  
 
Piloten er nå gått over i drift – heldigvis. Nye lærere og elever står klare til å kurses. Det blir 
spennende å følge utviklingen for de nye trinnene som tar i bruk iPad. Håpet er at de positive 
virkningene for så vel læringsmiljøet som læringsutbyttet ikke er tilfeldige, men vi vise seg å ha en 
mer varg effekt.  
 
Opprinnelig skulle piloten følges av HiHm, men dette ble ikke noe av. På Kringsjå vil bruken av iPad 
imidlertid bli fulgt av HiL fra våren 2016 til sommeren 2017. Høgskolen ønsker å undersøke hvordan 
iPad brukes i undervisningen, og hvordan elever og lærere opplever bruken. Et viktig formål med 
undersøkelsen er å synliggjøre praksis og gi innspill til sentrale aktører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                      Musikkundervisning med iPad 

 


