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IPAD SOM PEDAGOGISK VERKTØY - EVALUERING AV PILOTERING 

 

 

Vedlegg: 

Pilotprosjektbeskrivelse – «iPad som pedagogisk verktøy i Lillehammer-skolen» 

 

Sammendrag: 

I denne saken presenteres en evaluering av pilotprosjektet «iPad som pedagogisk verktøy i 

Lillehammer-skolen» som har vært gjennomført i perioden 01.15-06.16. 

 

Bakgrunn: 

I januar 2015 startet et pilotprosjekt i Lillehammer-skolen der fire skoler tok i bruk iPad som 

et elektronisk verktøy i undervisningen på utvalgte årstrinn. De fire skolene som tok del i 

pilotprosjektet var Vingar, Søre Ål, Buvollen og Kringsjå skoler. Fagutvalget for oppvekst 

og utdanning har fulgt prosjektet gjennom orienteringer underveis og ved befaring på Vingar 

skole 13. mai 2015. 

 

Fakta: 

I læreplanverket «Kunnskapsløftet» forstås digital kompetanse som forutsetning for læring 

og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv, og er definert som en av fem grunnleggende 

ferdigheter som skal trenes i alle skolens fag: 

 

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig 

og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape 

digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital 

dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. 

 

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et 

arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av 

premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale 

ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige 

emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til 

dømmekraft.  

 

Med læreplanens definisjon av digital kompetanse som bakteppe la Lillehammer kommune 

følgende målsetting til grunn for pilotprosjektet: 

 



«Lillehammer-skolen skal bruke nettbrett som et pedagogisk verktøy 

i undervsiningen for å skape større motivasjon og bedre 

læringsresultater. Begeistring, motivasjon og mestring med iPad som 

hjelpemiddel vil føre til bedre læringsresultater.» 

 

Pilotprosjektet er gjennomført etter planen, og i løpet av våren 2016 

har lærere, elever og foresatte deltatt i evalueringen. 

 

Vurdering: 

 

Evalueringen av pilotprosjektet er gjennomført ved at alle lærere, 

elever og foresatte har svart på elektroniske spørreundersøkelser. 

Autentiske svar fra disse undersøkelsene er gjengitt i tekstboksene på 

denne og de neste sidene i saksfremlegget. I tillegg har skoleledelsen 

ved hver av deltakerskolene skrevet en rapport basert på egne data. 

Rådmannens vurderinger baserer seg på begge disse datakildene, og 

oppsummeres her under overskriftene pedagogiske gevinster, 

utfordringer og suksesskriterier for iPad i fullskala. 

 

Pedagogiske gevinster 

Det er mer enn 15 år siden PC-en ble innført som et verktøy i 

klasserommene i Lillehammer. Dette har vært et viktig bidrag til å 

øke elevenes digitale kompetanse, men noe av kritikken mot 

stasningen har vært at den først og fremst har innebært en teknisk 

endring, og ikke så mye har medført en endring av elevenes 

læringsarbeid. Innføringen av iPad i klasserommene innebærer mer 

enn innføringen av et nytt verktøy. Til grunn ligger en pedagogisk 

tilnærming der elevene får raskere tilbakemelding på sitt arbeid, hvor 

de må være mer deltakende i vurderingen av eget læringsarbeid, hvor 

de må dele og samarbeide mer med sine klassekamerater og hvor de i 

større grad må presentere sitt arbeid for resten av klassen. I sum 

betyr dette at verktøyet som innføres er tenkt å følge opp prinsippene 

for vurdering for læring som har vært et av hovedsatsningsområdene 

i norsk skole det siste tiåret. 

 

Da iPad-ene ble delt ut til elevene skapte det umiddelbar begeistring 

og stor glede. Det er interessant å se at denne begeistringen ser ut til 

å ha vedvart gjennom piloteringen. Utsagn som «det er gøy å gjøre 

lekser» og «det er mye morsommere å skrive lange tekster» tyder på 

at motivasjonen for læringsarbeidet har økt gjennom pilotprosjektet. 

I hovedtrekk er det tre funn som er særlig positive i et pedagogisk 

perspektiv: 

 

 

- Jeg synes iPad er bra, fordi jeg lærer 
mer enn da jeg ikke hadde iPad. 

- Det blir ikke så mye rot når du 
bruker iPad-en. I en skrivebok kan 
det bli mer tull med å finne fram alt 
du har gjort for hånd. 

- Jeg synes iPad er bedre og vi kan 
viske bort ting som er feil. 

- Jeg liker å skrive på iPad i stedet for 
på ark. Da går det fortere. 

- Det er fint å få applaus når jeg viser 
frem det jeg har laget for klassen. 

- Jeg liker å lære engelsk på iPad. Vi 
kan lage glosebok selv. Det er gøy å 
ha lekser på iPad. 

- Det er fint å skrive på, spesielt inne 
på appen Skoleskrift. Der får du lest 
opp det du har skrevet, og kan høre 
om det er feil og rette på det. 

- Også blir man ikke så sliten av å 
skrive som med blyant. Hahaha. 

- Det er lettere når alt er i en ting. 
Det er gøyere og lettere å gjøre lekser 
og øve på gloser og sånt. 

- Man slipper å ha med så mye bøker.   

- Vi konsentrerer oss mer enn hvis vi 
skulle skrevet i vanlig bok. 

- Jeg jobber mer effektivt. Det blir 
mer orden i det jeg gjør. 

- Det er bra at vi kan spille inn lyd så 
slipper man å skrive alt. 

- Det er bra at man kan ta opp 
stemmen fordi da kan jeg høre hva 
jeg sier feil. Jeg liker det spesielt på 
engelsk for jeg sliter med uttale av 
noen ord. Mamma eller pappa kan 
høre på hva jeg uttaler feil. 

- Man kan sende hverandre ting om 
man samarbeider. 

- Jeg får mer lyst til å gjøre leksene. 

Elevutsagn 



For det første synes det som om elevene er mer fornøyd med eget 

arbeid, og opplever økt motivasjon og mestringsfølelse. Flere elever 

rapporterer at de er fornøyd med at det de produserer blir pent, og at 

det er lettere å holde orden. Dette støttes av lærernes og foreldrenes 

utsagn. Det kan virke som om verktøyet gjør terskelen lavere for å 

produsere et arbeid elevene er stolte av og tør å vise fram for sine 

klassekamerater. Dette er i så fall en veldig positiv gevinst. Nyere 

forskning viser at elever som har forventninger til at de skal mestre 

utfordringene de bli gitt, også lærer mer. 

 

Lærerne sier at det er enklere å drive tilpasset opplæring når man 

jobber med iPad. Det er spesielt interessant at elever som tidligere 

har slitt med både orden og faglige utfordringer, synes å ha funnet 

mer motivasjon i arbeidet. Dette knytter lærerne spesielt til at 

oppgavene kan tilpasses elevenes kompetanse på en enklere måte, og 

elevene får en større mestringsopplevelse gjennom at de opplever å 

lykkes med arbeidet sitt. De kan produsere flotte produkter, og 

terskelen er blitt lavere for å presentere det for resten av klassen. 

iPad-en har også programvare som fungerer godt til å jobbe med 

enkle, repeterende oppgaver som er mer motiverende enn tilsvarende 

oppgaver i en lærebok. For dyslektikere og andre elever som har 

utfordringer med tekstproduksjon inneholder iPad-ene verktøy som 

letter arbeidet. 

 

Mange elever har også utforinger med å strukturere sitt eget arbeid. 

For dem er det utfordrende å forholde seg til et sett med skrivebøker 

i ulike fag, vanskelig å vite hvilke bøker de må ha med seg hjem for 

å få gjort lekser og vanskelig å komme gang med arbeidet i timen 

fordi de ikke greier å finne tråden fra der de jobbet sist. For disse 

elevene har iPad-en vært et stort fremskritt. De har alt de trenger på 

ett sted, og programvaren har gjort det mye enkelere å strukturere 

både oppgaver og lærestoff. 

 

Det er vanskelig å vurdere om iPad-ene har ført til bedre 

læringsresultater. Kringsjå skole rapporterer om at elevene gjennom 

piloteringen har blitt mer enn 50 prosent raskere til å lese. Elevene 

ville antageligvis også blitt raskere til å lese i løpet av et skoleår uten 

iPad, så hvor mye man skal tilskrive det nye verktøyet er usikkert. 

De andre skolene oppgir ikke testresultater i sine evalueringer. 

Rådmannen er av den oppfatning av at læringsresultatene bør 

vurderes i et lengre perspektiv, men at økt opplevelse av motivasjon 

og mestring som redegjort for over i hvert fall bør legge til rette for 

bedre læringsresultater på sikt. 

 

Det andre hovedfunnet fra evalueringen er at språkopplæringen ser 

ut til å ha fått et løft. I engelskfaget spesielt, men også i faget norsk, 

har verktøyet lagt til rette for å jobbe med tekster på en helt ny måte. 

Med en iPad kan elevene både få lest opp teksten de skal jobbe med 

og de kan lese inn tekst selv og høre sin egen innlesning i etterkant 

og vurdere seg selv. Dette har vist seg meget effektivt. Elevene synes 

 

- Med at elevene er online kan de 
kommunisere med læreren, og får 
direkte tilbakemelding på arbeid 
de sender inn via iPaden. Vi er 
veldig fornøyd med innføring av 
iPad i skolen. 

- Motiverende for mitt barn. 

- Større variasjoner i oppgaver 
for ulike fag. 

- Har to barn med i prosjektet. De 
elsket iPad allerede i forkant, og 
det har oppmuntret dem i 
læringen. 

- iPad har gjort dotter vår 
sjølstendigog uavhengig av oss 
når ho skal hente kunnskap. Ho 
har lært mykje om å lage 
presentasjoner, små bøker og 
kollasjar, som ingen av oss 
vaksne heime ville fått til. 

- Alle får tilgang uavhengig av 
økonomi hjemme. 

- Gjør læring mer gøy og 
spennende. Enkelt i bruk og 
masse muligheter. 

- Lekser er lystbetonte. Leksene er 
morsommere å gjøre. Vi slipper å 
mase!! 

- Elever samarbeider – også på 
kveldstid. 

- Vårt barn har øvd mer på 
engelsk uttale og lesing. Leser 
høyt og hører på seg selv etterpå. 
Veldig bra! 

Foreldreutsagn 

 



det er en motiverende måte å jobbe på, og de opplever at de får en 

bedre leseflyt og bedre uttale av engelske ord og setninger. Det er 

også motiverende at mor og far kan få lytte til arbeider de har gjort, 

og de kan sende muntlige besvarelser til lærer for å få vurderinger på 

en måte de ikke fikk tidligere. 

 

Også det skriftlige arbeidet i faget engelsk synes å ha profittert på 

verktøyet. Elevene sier selv at de skriver lengre tekster, og at 

programvaren gjør det både morsomt og enkelt å øve på nye ord. 

Dersom dette stemmer, vil det være et viktig fremskritt for 

engelskfaget som tidligere har vært preget av lite tekstproduksjon og 

for lite anvendelse av det muntlige språket både i skole- og 

hjemmearbeidet. 

 

Det tredje og siste hovedfunnet knytter seg til den digitale 

kompetansen. En av de foresatte skriver «Ho har lært mykje om å 

lage presentasjoner, små bøker og kollasjar, som ingen av oss vaksne 

heime ville fått til». Da skolen baserte IKT-opplæringen på PC-er 

var det mange hindringer i veien for en effektiv og god opplæring. 

Mange hadde ikke PC hjemme, så opplæringen ble som hovedregel 

kun lagt til skolen. Elever syntes det var vanskelig å logge seg på 

læringsplattformen, og lagring av arbeider var komplisert. Det var 

mange som ikke mestret det teknsike. Med innføring av iPad er disse 

hindringene tatt vekk. Når hver elev har sin egen iPad som de 

disponerer hele døgnet er tilgjengeligheten 100 prosent. 

Brukergrensesnittet er så enkelt at absolutt alle elevene har mestret 

det, og gjennom at skolen har hatt en pedagogisk tilnæriming til 

bruken, har elevene fått en opplevelse av at verktøyet er viktig i 

deres læringsarbeid. Der PC-en i mange sammenhenger ble en 

avansert og litt lite tilgjengelig skrivemaskin, har iPad-en blitt et 

verktøy for å gjøre skolearbeid. Elevene har samarbeidet om arbeider 

digitalt både på skolen og hjemme på ettermiddagen. De har lært seg 

å ta i bruk tankekart som verktøy for tekstproduksjon og muntlige 

presentasjoner. De har brukt iPad-en til å trene gloser, algebra og 

gangetabell. De har brukt iPad i kreative arbeider både i kunst- og 

håndverksfaget og i musikk, og de har brukt iPad til å søke kunnskap 

der læreboka ikke kunne gi svar. 

 

Det er rådmannens vurdering at evalueringene viser at iPad-en i langt 

større grad enn PC-en er blitt et virkemiddel til å nå faglige 

læringsmål, enn et læringsmål i seg selv. Dette er helt i tråd med den 

forståelse av digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet 

som læreplanen legger til grunn. 

 

Utfordringer i pilotprosjektet 

En viktig del av et pilotprosjekt er å avdekke utfordringer for et 

prosjekt i fullskala. Selv om evalueringene tyder på at 

gjennomføringen stort sett har vært uten store hindringer, så er det 

enkelte tilbakemedlinger som er viktige å ta med seg videre. 

 

 

- Alle får til noe og har noe de 
stolt kan vise frem for klassen. 

- Utvider rammene for 
undervisningen. 

- Elevenes læringsutbytte øker 
betydelig. Elevene har 
opparbeidet seg svært stor digital 
kompetanse. Arbeidet blir mer 
variert. 

- Det gjør økt produksjon av både 
tekst og sammensatte tekster, lyd 
og bilde.  

-Det er svært motiverende for 
både elever og lærere.  

- Det stimulerer kreativiteten.  

- Det gjør det enklere å drive 
tilpasset opplæring. 

- Veldig gode muligheter til å 
tilegne seg de digitale 
ferdighetene og den digitale 
intuisjonen de kommer til å 
trenge i skolegangen videre. 

- Det er raskt å ta i bruk. 

- Alt blir oversiktlig og ordentlig 
for elever som «sliter» med dette. 

Lærerutsagn 



For det første har det vist seg krevende å ha så mange enheter koblet på ett trådløst nettverk 

på et så lite geografisk område som et klasserom er. Resultatet har vært at noen har opplevd 

iPad-en som litt treg, og at den trådløse overføringen av lyd og bilde til prosjektor har vært 

vanskelig. Vår IT-leverandør jobber med å løse disse utfordringene gjennom å endre 

nettverksstrukturen på skolenettet.  

 

For det andre har det vært utfordringer knyttet til at iPad-en er en personlig enhet, og som 

kan og bør brukes deretter. Det har vært ett tilfelle på en av skolene der iPad-ene ble lånt ut 

til en annen klasse for at de skulle få gjennomført en elevundersøkelse. Enkelte foresatte 

regagerte med rette på dette, da iPad-ene jo kan inneholde mye personlig informasjon, 

deriblant betalingsinformasjon. Det er rådmannens vurdering at slike feilskjær må unngås 

gjennom god informasjon og tydelige rutiner. iPaden skal være et personlig verktøy, og kan 

ikke forvaltes som skolens eiendel i den tid den er lånt ut til elever.  

 

For det tredje har lærere og elever rapportert om tilfeller 

der iPad-ene er brukt til andre formål enn læring i 

skoletiden. Det er helt klart utfordrende at elevene til en 

hver tid har en enhet tilgjengelig som også kan benyttes til 

spill, kommunikasjon og underholdning. Dette er en 

utfordring som bare kan løses med forbud, eller tydelig 

klasseledelse og holdningsarbeid. Det er rådmannes 

vurdering at dersom vi skal lykkes med våre målsettinger 

i prosjektet kan man ikke velge forbudslinja gjennom å sperre enhetene mot tilgang til 

internett og installering av selvvalgt programvare. Tvert i mot bør elevene oppfordres til å ta 

i bruk de mulighetene som ligger i verktøyet, men samtidig vite at i klasserommet skal de 

kun benyttes til læringsarbeid. Altså må utfordingen møtes med tydelig og klar klasseledelse. 

 

For det fjerde har enkelte foresatte og lærere uttrykt bekymring for at det blir for lite trening 

av håndskrift når man tar iPad i bruk. Rådmannen ser dette dilemmaet. Det er en viktig 

oppgave for skolen å hjelpe elevene til å utvikle sin egen håndskrift, men samtidig er det en 

vel så viktig oppgave å forberede elevene på livet videre både i skole og arbeidsliv der 

tastaturet vil være det viktigste skriveverktøyet. Skolene må derfor finne balansen her. 

Variasjon i arbeidet vil være viktig. 

 

For det femte har flere foresatte uttrykt bekymring for at barna får for mye tid foran en 

skjerm når også skolearbeidet i stor grad blir digitalt. Rådmannen deler denne bekymringen. 

Det er viktig at barn får andre stimuli enn de digitale. Fysisk aktivitet og sosialt samvær og 

samspill er minst like viktig i dag som det har vært før, og skolen må ta sin del av ansvaret 

for at elevene lærer dette. Det er rådmannens vurdering at utfordringen må løses i samarbeid 

mellom hjem og skole. Vi har et felles ansvar for å gi elevene den digitale kompetansen de 

trenger for å mestre sine liv. Dersom skjermbruken skal reduseres bør det etter rådmannens 

vurdering være tiden til spill og underholdning som må vike, og skolen bør spille en viktig 

rolle i å introdusere verktøyet som et middel til kompetanseervervelse. 

 

For det sjette en utfordring som ikke fremkommer av evalueringene, men som rådmannen 

likevel vil påpeke. Gjennom å videreføre iPad-piloten i et fullskalaprosjekt som innebærer at 

alle elever på barnetrinnet får hver sin iPad, vil Lillehammer-skolen utdanne elever med stor 

digital kompetanse. Dette er i all hovedsak meget positivt, men det stiller samtidig krav til at 

ungdomsskolene greier å tilpasse sin undervsining til elevene som fra skolestart 2017 

kommer med en helt annen grunnopplæring enn det tidligere elever har gjort. Det er 



rådmannens vurdering at denne utfordringen må møtes når Lillehammer-skolen skal 

utarbeide sin strategiplan for perioden 2016-2020. 

 

Suksesskriterier for iPad i fullskala 

Hvilke svar gir evalueringen på spørsmålet om hva som skal til for å lykkes med innføringen 

av iPad som et pedagogisk verktøy for alle elever i Lillehammer-skolen? 

 

For det første er det avgjørende viktig at iPad-ene blir et middel til å nå faglige 

kompetansemål, og ikke et mål i seg seg selv. Derfor er det pedagogikken som må ligge til 

grunn når det nye verktøyet innføres. De lærerne som har vært med i plioteringen trekker 

frem opplæringen som det mest avgjørende for at prosjektet ble så vellykket. Alle lærerne 

var gjennom et eget opplæringsprogram som la vekt på den pedagogiske bruken av 

verktøyet, og der erfarne «iPad-lærere» var med i klasserommet og modellerte et 

undervisningsopplegg. De fikk også grundig opplæring i bruken av den pedagogiske 

programvaren. I ettertid har lærerne formet nettverk for å dele og lære av hverandres 

erfaringer.  

 

Når vi nå skal innføre iPad i alle klasser på 2.-7. trinn vil det 

innebære at om lag 200 lærere må få denne opplæringen, og at 

vi må ha et system for at nye lærere som kommer til 

fortløpende får den kompetansehevingen de trenger. I 

pilotprosjektet kunne vi hente ressurser utenfra til å drive 

denne kompetansehevingen, men det er rådmannens vurdering 

at Lillehammer kommune i fremtiden må ha et systemtisk 

arbeid med utdanne sine egne lærere på dette feltet med bruk 

av egne ressurser. Dette gjelder både i den trinnvise innfasingen, men også videre fremover 

for å sikre at også nye lærere får den opplæringen som skal til. 

 

For det andre er det rådmannens vurdering at det er avgjørende viktig at iPad-ene må anses 

som personlige enheter. Som nevnt over er det utfordringer knyttet til dette. Det kan fort bli 

mye skjermbruk, og iPad-ene kan lett tas i bruk til aktiviteter som ikke bidrar i 

læringsarbeidet. Til tross for dette mener rådmannen vi må gi elevene muligheten til å ta 

verktøyet i bruk fullt og helt. Gjennom å dele ut iPad til alle gir Lillehammer-skolen også et 

viktig bidrag til å viske ut digitale klasseskiller. Alle gis de samme mulighetene, og alle kan 

delta på den digitale arenaen. Utfordringene det bringer med seg må løses gjennom god 

klasseledelse og et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen konkluderer med at pilotprosjektet har vært svært nyttig som et ledd i 

innføringen av iPad som pedagogisk verktøy i Lillehammer-skolen. Gjennom evalueringen 

er det fremkommet nyttig og viktig informasjon både om suksesskriterier og utfordringer 

som nå legges til grunn for det videre arbeidet når iPad fases inn som verktøy for alle elever 

på barnetrinnet i Lillehammer-skolen. Evalueringen er ganske entydig med tanke på at 

innføring av iPad har ført til en økt motivasjon for læringsarbeidet hos elevene. Vi mangler 

gode indikatorer for læringsutbyttet. Selvrapporteringen fra lærere og elever kan tyde på at vi 

er på rett vei også her, men for å gi sikrere svar på dette vil vi måtte følge elevene gjennom 

ungdomstrinnet og over i videregående opplæring. Vi vil få den første målingen ved 

gjennomføring av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk høsten 2017. 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 



 

 

I N N S T I L L I N G / V E D T A K : 

Kommunestyret tar evalueringen av pilotprosjektet med bruk av iPad som pedagogisk 

verktøy til orientering. 

 

 

Lillehammer,  01.09.16 

 

 

Tord Buer Olsen Terje Næss 

Rådmann Sektorleder 

 

  

 

 

 


