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Underlag

Kvantitative undersøkelser:

- Effektanalyser basert på statistiske analyser av registerdata for pulje 1- og pulje 2-skolene med 
utgangspunkt i effektmål fra:

* Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, 5., 8., og 9. trinn fra årene 2014 – 2017
* Statlige kartleggingsprøver i lesing og regning, 1.-3. trinn fra årene 2015 – 2017 
* Elevundersøkelsen fra 2014 – 2017 på barne- og ungdomsskolen, hhv. 7. og 10. trinn

- Spørreundersøkelse til foresatte ved alle pulje 1, 2 og 3 skolene i Bærum kommune. Undersøkelsen ble 
rettet til elevenes primærkontakter og oppnådde en svarprosent på 35 prosent av de spurte. Det vil si vi 
mottok svar fra 3.279 foresatte av totalt 9.322. Undersøkelsen ble gjennomført fra og med 14. februar til og 
med 9. mars 2018. 
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Kvalitative undersøkelser:

- Skolebesøk til barne- og ungdomstrinn på pulje 1, 2 og 3 skolene

*  Gruppeintervjuer med elever på seks skoler (med samtykke fra foresatte)
*  Gruppeintervjuer med 4-8 lærere på seks skoler
*  Gruppeintervjuer med 4-8 foresatte (FAU representanter) på seks skoler

*  Observasjoner av undervisningen ved ni skoler
*  Observasjon av lærermøter ved seks skoler (samme som for gruppeintervjuer)

Alle skoler ble trukket ut og valgt tilfeldig. Alle skoleobservasjoner ble gjennomført uanmeldt. Skolebesøkene 
ble gjennomført fra desember 2017 til og med januar 2018
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«Det skjer en positiv, om enn langsom, forsiktig og noe spredt, utvikling og kvalitetsforbedring av 
pedagogisk praksis ved skolene som inngår i evalueringen (…) Bærum kommunes satsing på nettbrett og en 
mer «Digital skolehverdag» har kommet et lite stykke videre etter en god start i 2015-2016»

«Samlet sett indikerer resultatene at bruk av nettbrett fungerer bedre i barneskolen enn i ungdomsskolen». 

Vi avdekker også enkelte andre utfordringer som trenger å bli fulgt opp, og et fortsatt behov for satsing på 
pedagogisk utviklingsarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling og kompetanseheving blant lærerne når det 
gjelder god og hensiktsmessig bruk av nettbrett i undervisningen og elevenes læringsarbeid

OVERORDNET SAMMENFATNING 



FUNN FRA EFFEKTMÅLINGENE

Positiv resultatutvikling på nasjonale prøver blant gutter på 5. trinn

Våre analyser viser en:

- signifikant positiv resultatutvikling blant gutter på 5. trinn i engelsk på pulje 1-skoler i 2017 

- signifikant positiv resultatutvikling blant gutter i lesing på pulje 2-skoler i 2016. Vanskelig å identifisere 
mulig effekt i 2017 da leseprøven ble endret og ikke lenger var sammenlignbar med tidligere resultater

- signifikant positiv korttidseffekt ved bruk av nettbrett for gutter på pulje 1-skoler i regning i 2016



FUNN FRA EFFEKTMÅLINGENE

Positiv resultatutvikling i nasjonale kartleggingsprøver blant elever på 1. og 3. trinn

Våre analyser viser en:

- signifikant positiv resultatutvikling blant elever i 1. trinn på pulje 2 skolene, hvor elevene har blitt bedre til å 
lese og forstå tekst. Samtidig risiko for trinneffekt, og må leses med forsiktighet

- positiv resultatutvikling blant elevene på 3. trinn i regning på pulje 1-skolene, hvor den signifikant negative 
effekten fra forrige evalueringsrunde har opphørt



FUNN FRA EFFEKTMÅLINGENE

Signifikant positiv utvikling av elevenes læringsmiljø blant elever i 10. trinn på pulje 2-skolene

Våre analyser viser:

- Økt motivasjon blant alle elever
- Økt trivsel blant alle elever
- Større opplevelse av «vurdering for læring» blant alle elever

Brutt ned på kjønn:

- Større opplevelse av «felles regler» blant guttene
- Større opplevelse av «støtte fra lærer» blant jentene     

Underliggende positiv tendens også i utviklingen av læringsmiljøet blant elevene på 7. trinn
De fleste indikatorene som var negative i 2015, skifter fortegn og blir positive i 2016 og 2017. Om enn ikke 
signifikante på et 90% eller høyrere signifikansnivå mht. en mer sikker bekreftelse av utviklingen her



FUNN FRA EFFEKTMÅLINGENE

Fravær av signifikant negative resultater på statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver og 
Elevundersøkelsen

- Med unntak av negativ korttidseffekt på mobbing jenter 7. trinn på pulje 2-skolene (året etter innføring av 
nettbrett). Dette var det samme som for jenter 7. trinn i pulje 1-skolene ved forrige rapport, men denne er 
ikke lenger tilstede. Skolene dette gjelder må derfor undersøke og følge opp, slik som sist, for å avdekke hva 
dette kan skyldes og iverksette nødvendige tiltak (jf. aktivitetsplikten i Opplæringsloven §9A-4)



FUNN FRA SPØRREUNDERSØKELSEN BLANT FORESATTE

Et stort flertall opplever positive pedagogiske effekter ved bruk av nettbrett

Omtrent to tredjedeler av primærkontaktene er helt eller delvis enig i at:
- eget barn har fått utviklet sin digitale kompetanse i stor grad (74%)
- nettbrettet gir et godt grunnlag for oppfølging av / innsyn i eget barns leksearbeid (73%/71%)
- lærerne/skolen bruker nettbrettet og digitale læremidler på en måte som fremmer eget barns læring (67%/70%)
- bruken av nettbrett har en positiv påvirkning på eget barns læringsarbeid (66%)

Samtidig har en vesentlig andel foresatte enkelte bekymringer knyttet til bruken av nettbrett

- 51% er bekymret for eget barns skjermtid
- 43% mener at nettbrettet burde hatt flere/bredere filtre for å regulere eget barns internettilgang
- 39% er bekymret for eget barns håndskrift 
- 22% opplever fravær av god balanse mellom eget barns bruk av nettbrett til skolearbeid og bruk av 
nettbrett/mobil på fritiden* 
- 17% oppgir at eget barn har opplevd helseplager ifm. bruk av nettbrett og/eller mobiltelefon 

* 63% er samtidig helt eller delvis enig i at de opplever det som problemfritt at nettbrettet brukes til annet enn skolearbeid hjemme



FUNN FRA SPØRREUNDERSØKELSEN BLANT FORESATTE

Andre funn

*  Foresatte på skoler med lang erfaring med nettbrett er gjennomgående signifikant mer positive til nettbrett

*  Foresatte på ungdomsskolene opplever i signifikant mindre grad pedagogiske effekter ved bruk av nettbrett

*  Over halvparten av de foresatte (56%) har blitt tilbudt opplæring i nettbrett og de mest brukte applikasjonene 

- Foresatte på ungdomsskolen er i langt mindre grad blitt tilbudt opplæring enn foresatte på barneskolen 

- Foresatte på skoler med lang erfaring med nettbrett er i større grad blitt tilbudt opplæring enn foresatte på
skoler med mindre erfaring  



FUNN I KVALITATIVE UNDERSØKELSER

Samsvarer godt med effektmålinger og spørreundersøkelse blant foresatte

Observasjoner undervisning: Liten positiv utvikling samlet sett sammenlignet med sist

* Flere undervisningsopplegg med mer hensiktsmessig og integrert bruk av nettbrett i undervisningen

* Noen flere undervisningsopplegg var rettet mot utvikling av morgensdagens kompetanser som:

- kommunikasjon med omverden   
- selvstendig/kritisk tenking og problemløsning
- samarbeid med andre



HOVEDFUNN I KVALITATIVE UNDERSØKELSER

Lærersamtaler: 

*  Mer opptatt av hvordan de kan bruke nettbrettet enda mer pedagogisk og hensiktsmessig

*  Ønske om videreutvikling av egen kompetanse

*  Fortsatt god undervisningskvalitet og godt pedagogisk arbeid som er det viktigste for elevenes læring og 
læringsmiljø

Elevsamtaler:

* I all hovedsak tilfredse med og positive til nettbrettet som et læringsverktøy

* Bruker nettbrettet mye i skoletiden. Enkelte oppgir at det kan være slitsomt med for mye skjermtid (tørre 
øyne og vondt i hodet)

* Nettbrettet bidrar til en mer effektiv skolehverdag

* Setter pris på muligheten for 1:1 kommunikasjon med læreren. Enkelte oppgir at læreren sjelden svarer

* Utfordringer knyttet til å skrive lange tekster på skjerm. Ønske om bedre tilgang til tastatur og hodetelefoner



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


