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Innledning 

 
Opplæringsloven § 13-10 sier at det er kommunen som har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og lovens 

forskrifter blir oppfylt. Kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp om så skjer. En del av 

oppfølgingsansvaret er å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Rapporten skal 

drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Rapporten skal som et minimum omtale læringsresultat, frafall og 

læringsmiljø, og den inngår i kvalitetsvurderingssystemet. 

 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 

opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 

personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. 

Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 

personopplysningsloven. 

 

Kommunestyrets vedtak 18.06.2015: 

Kommunestyret vedtar at tilstandsrapport for grunnskole fra og med rapporten for skoleåret 2014-2015 skal 

bygges opp i henhold til vedlagte forslag til innholdsfortegnelse, med følgende presiseringer: 

 

1. Tilstandsrapporten fremlegges med en blanding av tall og resultater på kommune- og skolenivå. På 
skolenivå fremlegges ikke resultater på det enkelte år, men sammenslåtte tall for de siste 3-5 år. 
Beskrivelser og vurderinger tilpasses dette. 

 
2. I hovedkapittelet læringsresultater omtales og vurderes de områder som er målsatt i 

kvalitetsplanen, dvs. grunnskolepoeng, eksamensresultat i matematikk og nasjonale prøver i 
regning og lesing på 5. trinn. I tillegg omtales og vurderes utviklingstrekk for eksamensresultater i 
norsk og engelsk, samt nasjonale prøver i lesing og regning på ungdomstrinnet. 

 

3. I hovedkapittel læringsmiljø omtales og vurderes utviklingstrekk knyttet til områdene mobbing, 
vurdering for læring, læringskultur og mestring fra elevundersøkelsen. 

 
4. Det innarbeides praksisbeskrivelser/historier fra skolehverdagen. 

 
5. Hovedutfordringer oppsummeres knyttet til temaene i hovedkapitlene, og mulige tiltak som også 

synliggjør det politiske handlingsrommet beskrives. 
 

6. Tilstandsrapporten presenteres på kommunestyrets orienteringsmøte i september. 
Videre utarbeides det en ordinær sak til behandling i kommunestyrets oktobermøte som synliggjør 
hovedutfordringene med forslag til tiltak og prioriteringer. 

 
 
Tillegg som påvirker rapporten etter kommunestyrets vedtak 13.10.16: 

 Tallmaterialet i tilstandsrapporten splittes på kjønn fra og med skoleåret 2016/2017 

 Rapporten skal inneholde tall fra nasjonale prøver i engelsk fra 2016/2017 
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Sammendrag 
Årets rapport har tatt utgangspunkt i den forrige. Rapporten skulle vært fremlagt høsten 2018, jf. 

kommunestyrets vedtak. Av ulike kapasitetsmessige årsaker har dette ikke vært mulig. Rapporten inneholder 

praksisfortellinger fra skolehverdagen ved skolene: Moen, Trintom, Brandbu- og Gran ungdomsskole.  For øvrig 

er rapportens omfang som tidligere år. 

Grunnlagstall 

Det er tatt med statistikk vedrørende elevtall, prognose for elevtall, alderssammensetning for pedagoger, noen 

GSI-tall og noe statistikk om spesialundervisning. 

 

Læringsresultater 

Nasjonale prøver 

Her presenteres resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn. Resultatene vises på 

nasjonalt nivå, kommunenivå og for fem av barneskolene, med en prosentvis fordeling på mestringsnivåene 

over en 5-års periode, også fordelt på kjønn.  

 

Hensikten med nasjonale prøver er at skolene skal få kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, 

regning og engelsk. Denne informasjonen skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på 

alle nivå i skolesystemet. 

 

På 5. trinn viser resultatene at Gran kommune ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Det er til dels store 

variasjoner fra år til år på den enkelte skole, men kommunens samlede resultat er forholdsvis stabilt.  

Resultatene for ungdomsskolene varierer, men elevenes leseferdighet bedres markant fra 8. til 9. trinn og 

ligger da mer på nivå med det nasjonale snittet. 

 

Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoengene viser en positiv utvikling og nærmer seg det nasjonale nivået. Det er markante 
kjønnsforskjeller hvor guttene kommer dårligst ut. Likevel er det en solid bedring i guttenes gjennomsnitt.  
 

Eksamensresultater 

De to siste årene har Gran kommune hatt resultater i skriftlig eksamen i matematikk tett oppunder nasjonalt 

gjennomsnitt. Det samme er tilfelle i norsk og engelsk der eksamenskarakterene er skriftlig. 

Læringsmiljø 

Her presenteres resultatene fra elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn de to siste årene for mobbing og de fire 

siste årene for vurdering for læring, læringskultur og mestring. 

For mobbing viser tallene at Gran kommune ligger lavere enn fylket og landet på 7. trinn. På 10. trinn ligger 

kommunen vesentlig høyere. Det er særlig resultatene ved Brandbu ungdomsskole som trekker opp. Skolen har 

tatt tak i utfordringen ved å gjennomføre ytterligere kartlegginger og tiltak. Dette var også tema på 

skolevurderingsbesøket inneværende skoleår.  

Vurdering for læring, læringskultur og mestring viser at elevene i Gran kommune på 7. trinn svarer de har det 

likt, eller litt bedre enn det nasjonale snittet. På 10. trinn er scoren lik eller litt under nasjonalt nivå.    
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Grunnlagsstatistikk 

Elevtall og elevtallsprognoser 

 

Elevtall i Gran kommunes skole per 01.10.2017 (GSI-telling)               

                            

Skoleåret 2017−2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUM 8. 9. 10. 
SUM 
u.tr. 

SUM 
totalt 

Bjoneroa skole 4 4 9 4 4 3 6 34 7 9 6 22 56 

Brandbu barneskole 33 51 41 47 35 55 47 309         309 

Fredheim skole 19 13 15 11 13 17 19 107         107 

Grymyr skole 10 5 7 9 8 11 9 59         59 

Jaren skole 18 21 15 28 20 20 21 143         143 

Moen skole 12 19 21 20 30 14 21 137         137 

Sanne skole 10 24 18 19 13 22 15 121         121 

Trintom skole 26 24 23 31 31 36 31 202         202 

Brandbu ungdomsskole                 79 91 80 250 250 

Gran ungdomsskole                 72 89 84 245 245 

 
                        1629 

 

 

Prognose, elevtallsutvikling, 2016−2021     

            

Skoleår 2016−2017 2017−2018 2018−2019 2019−2020 2020−2021 

Bjoneroa skole 57 56 52 47 42 

Brandbu barneskole 313 309 310 297 295 

Fredheim skole 93 107 106 105 112 

Grymyr skole 61 59 57 58 58 

Jaren skole 130 143 140 142 147 

Moen skole 142 137 134 139 126 

Sanne skole 132 121 119 108 106 

Trintom skole 199 202 192 178 166 

Brandbu ungdomsskole 252 250 257 252 251 

Gran ungdomsskole 247 245 237 237 237 

Totalt 1626 1629 1604 1563 1540 

 

Elevtallet er på samme nivå i 2017-2018 som foregående år. Prognosen viser en nedgang i årene framover.  

Om prognosen slår til, avhenger av befolkningsutviklingen i Gran og påvirkes bl.a. av tilflytting, endring i 

bosettingsmønster, kommunens boligpolitikk og fødselstallene. Høsten 2017 var det 132 barn født i 2011 som 

begynte på skolen. Fødselstallene i årene 2012 til 2016 varierer i intervallet 123 til 135, mens det i 2017 er 110 

fødte.  
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Ansatte 

 
 

Kommentarer:  

I 2018 er 17 lærere 62 år og eldre. Med det søkertallet kommunen har opplevd de senere årene, kan det være 

en utfordring å erstatte disse etter hvert som de går over i pensjonistenes rekker. Det er nødvendig at 

kommunen evner å framstå som en attraktiv kommune både å arbeide og bo i,  dersom man skal greie å 

rekruttere nok lærere med ønsket fagkompetanse. Det er også viktig å arbeide målrettet for å beholde de 

kompetente lærerne som allerede er i jobb i kommunen.  Godt arbeidsmiljø og en attraktiv arbeidsgiverpolitikk 

hvor det satses på kompetansebygging og en mestringsorientert ledelse  tror vi er viktige faktorer.   

 

Statistikk i Skoleporten 

 

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Årsverk for undervisningspersonale 156,1 156,9 157,1 163,8 161,3 

Antall elever per årsverk til 
undervisning 

12,4 12,0 11,9 11,2 11,5 

Antall assistentårsverk i 
undervisningen 

25 27 26 30 27 

Antall elever per assistentårsverk i 
undervisningen 

66,6 62,2 62,0 53,8 60,4 

Antall assistentårsverk per hundre 
lærerårsverk 

16,0 17,0 16,8 18,5 16,7 

Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,4 12,1 11,4 11,6 

Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 15,1 15,2 14,7 15,1 

Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,9 15,7 15,6 16,0 

Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent 
utdanning 

97,4 96,9 97,3 94,5 96,2 

Lærertimer som gis til undervisning 96 196 98 443 98 234 103 230 101 488 

Undervisningstimer totalt per elev 58 59 60 63 62 

 

  

59 58 

38 
28 

24-39 40-49 50-59 Over 60

Alderssammensetning 
Antall lærere  og skoleledere i faste stillinger 
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Forklaringer (fra Skoleporten) 

Antall elever per årsverk til undervisning 

Beregnes i GSI på bakgrunn av innrapporterte årstimer etter formelen årstimer/741 for barnetrinn og årstimer/656 for 

ungdomstrinn. 

Lærertetthet 1.-7. trinn og lærertetthet 8.-10.  

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-7. og 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med 

utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. 

Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og timer til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Dette er en indikasjon på elever per lærer i ordinær undervisning, og ressurser til spesialundervisning og undervisning i 

særskilt norsk regnes ikke med. 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning  

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer til undervisning som er gjennomført av undervisningspersonale som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting. 

 

Kommentarer:  

Statistikken viser en liten nedgang i antall årsverk for undervisningspersonale og i lærertetthet, men det er små 

variasjoner. Antall lærere med godkjent utdanning har steget noe, og det foreligger en plan for de som per nå 

ikke har godkjent utdanning med tanke på krav fra høsten 2025.  Dette gjør at Gran kommune har relativt god 

dekning. For videre utvikling av skolen i Gran er høyt kvalifiserte ansatte en viktig faktor.  

 

Statistikk fra KOSTRA, spesialundervisning 

 

    0534 Gran Kostragruppe 10 Landet uten Oslo 

    2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Andel som får spesial-
undervisning % 8,1 8,3 8,6 6,8 8,6 8,3 8,3 8,5 8,1 7,9 7,8 7,9 

Andel som får spesial-
undervisning 1.-4. trinn % 5,2 5,9 6,7 5,6 5,6 5,6 6,1 6,4 5,2 5,2 5,2 5,4 

Andel som får spesial-
undervisning 5.-7. trinn % 8,9 9,7 10,4 8,2 10,2 9,5 9,4 9,1 9,5 9,2 9,2 9,2 

Andel som får spesial-
undervisning 8.-10. trinn % 10,8 9,8 9,2 6,8 10,8 10,5 10,1 10,6 10,5 10,3 10,1 10 

Andel timer spesial-
undervisning % 15,6 15,9 18,6 18,8 17,8 18,3 17,9 17,9 17,4 17,6 17,5 17,7 

 

Kommentarer:  

Gran kommunes har hatt en nedgang i andel elever som får spesialundervisning på alle hovedtrinnene. 

Samtidig er andel timer som brukes til spesialundervisning, omtrent på samme nivå som i 2016. Det innebærer 

at de elevene som får spesialundervisning, i snitt får flere timer hver. I underkant av 20 % av timetallet i 

grunnskolen brukes til spesialundervisning for ca. 7 % av elevmassen. Når ressursandelen som bindes opp 

gjennom vedtak er så høy, bidrar det til mindre muligheter for fleksibilitet og tilpasninger innenfor den 

ordinære opplæringen.  

 

I tabellen på forrige side vises assistentbruk i skolen. Antall assistenter (her en samlebetegnelse for alle ansatte 

med annen kompetanse enn pedagoger) ligger høyt. Det meste av assistentårsverkene er knyttet til 

spesialundervisning og kommer i tillegg til pedagogtimene til spesialundervisning. Samlet sett blir Gran 

kommunes ressursbruk knyttet til spesialpedagogiske tiltak høy. Gran kommune har en utfordring mht å snu 

denne trenden, det er behov for å tenke nytt og annerledes i samarbeid med hjelpeinstansene for å endre 
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dagens praksis og holdninger. Det interessante er hva vi tenker er normalelever i dagens skole. Temaet er 

derfor sentralt på ulike samlinger for skole og PPT som kommunale skoleledermøter, regionale 

skoleledermøter og dialogsamlinger. 

 

 

Læringsresultater 

Nasjonale prøver 

Nasjonale prøver skal gi informasjon om hvordan elevenes grunnleggende ferdigheter samsvarer med målene i 

læreplanverket ved å måle et utvalg av det elevene skal kunne. Hver høst gjennomføres prøver i lesing, regning 

og engelsk på 5. og 8. trinn og i lesing og regning på 9. trinn. Prøvene for 9. trinn er de samme som for 8. trinn. 

 

Kartleggingen via nasjonale prøver og annen vurdering av elevenes læring skal danne grunnlaget for videre 

jobbing og forbedringstiltak både for den enkelte elev og på skole- og kommunenivå. Resultatene er i hovedsak 

offentlige og finnes på www.skoleporten.no.  

 

På 5. trinn er resultatene delt inn i tre mestringsnivåer med nivå 1 som det laveste. Elevene på dette nivået 

anses å ha svake grunnleggende ferdigheter. På ungdomstrinnet er resultatene delt inn i fem mestringsnivåer 

med nivå 5 som det høyeste. 

 

Presentasjonene på de følgende sidene viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. 

Samletabellene og diagrammene viser utvikling for den enkelte skole for perioden 2013−2017. Tallene som 

framkommer her, er sum andel på hvert mestringsnivå for perioden dividert på antall år. Denne måten å hente 

ut resultatene på, er begrunnet i at elevtallet kan variere mye fra år til år på flere av skolene. Slik vil man kun få 

en indikasjon på nivået, og ikke det eksakte tallet. 

 

For 8. og 9. trinn vises samlede resultater for Gran og nasjonalt år for år for en treårsperiode.  

 

Andel elever som var fritatt i 2017 var noe lavere i Gran enn på regionalt og nasjonalt nivå. 

 

  

http://www.skoleporten.no/
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Nasjonale prøver på 5. trinn:  

Her presenteres resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn. Resultatene vises på 

nasjonalt nivå, kommunenivå og for fem av barneskolene, med en prosentvis fordeling på mestringsnivåene 

over en 5-års periode, også fordelt på kjønn.  
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skole

Nasjonalt
2017

Mestr.nivå 1 17,9 25,4 25,9 18,3 10,8 13,4 23,9 23,8

Mestr.nivå 2 57,2 55,7 41,0 59,5 52,8 53,2 54,5 53,0

Mestr.nivå 3 24,8 19,1 33,2 22,2 36,4 33,4 21,6 23,2
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Kommentarer: 
Gran kommunes resultater på nasjonale prøver for femte trinn i både lesing, regning og engelsk ligger omtrent 
på landsgjennomsnittet, men med noen variasjoner, særlig positivt i lesing og engelsk. Resultatene mellom 
skolene varierer og utfordrer oss. Samtidig ligger det et læringspotensial  i disse variasjonene dersom vi jobber 
systematisk med kompetansedeling, da flere av våre skoler i Gran kommune har et snitt som er bedre enn 
landsgjennomsnittet. Ser vi resultatene opp mot målene i Kvalitetsplanen for skolene i Gran så har vi noe å 
strekke oss etter, både for å beholde de gode resultatene og for å bedre områder vi utfordres på.  
  

Gran
kommune

2017

BBS (16 og
17)

Fredheim
skole

Jaren skole
Moen
skole

Sanne
skole

Trintom
skole

Nasjonalt
2017

Mestr.nivå 1 20,7 26,1 20,6 25,7 2,2 16,7 31,2 22,1

Mestr.nivå 2 47,6 45,7 53,2 53,5 39,6 51,4 47,3 48,9

Mestr.nivå 3 31,7 28,2 26,2 20,8 58,1 31,9 21,6 29,0

0

10

20

30

40

50

60

70

Nasjonale prøver i engelsk, 2013 –2017, gutter  
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Utvikling 5. trinn − mestringsnivå 1 og mestringsnivå 3 
 
Kommentarer:  

De to diagrammene nedenfor viser utviklingen på mestringsnivå de tre siste årene. Resultatene varierer fra det 

ene året til det neste, og generelt er andelen elever på det laveste mestringsnivået høyere enn hva som er 

ønskelig. Andelen elever på mestringsnivå 3 viser en synkende tendens i lesing og regning, men en stigende 

tendens i engelsk, selv om ser en liten nedgang innværende år.  

 

Tilsvarende figurer fordelt på kjønn er ikke tatt med her, men de viser mye av den samme utviklingen. For 

guttene har det vært en spesielt god utvikling innenfor engelsk. 
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Nasjonale prøver på ungdomstrinnet:  

8. trinn      

 
 

 

 
 

 

 
 

Gran
kommune

Gran
kommune

Gran
kommune

Nasjonalt Nasjonalt Nasjonalt

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

Mestr.nivå 1 9,7 5,1 15,2 8,6 9,7 8,8

Mestr.nivå 2 20,0 21,0 22,5 21,2 17,6 17,8

Mestr.nivå 3 47,1 50,0 43,7 37,8 41,4 42,0

Mestr.nivå 4 18,1 16,5 12,6 21,4 19,5 20,2

Mestr.nivå 5 5,2 7,4 6,0 11,0 11,8 11,2

0
10
20
30
40
50

Lesing 8. trinn 

Gran
kommune

Gran
kommune

Gran
kommune

Nasjonalt Nasjonalt Nasjonalt

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

Mestr.nivå 1 7,8 7,5 11,4 7,6 7,3 7,7

Mestr.nivå 2 24,0 26,0 25,5 21,8 22,4 22,2

Mestr.nivå 3 37,0 41,0 39,6 37,5 38,9 37,6

Mestr.nivå 4 22,1 21,4 12,8 22,0 20,6 21,6

Mestr.nivå 5 9,1 4,0 10,7 11,0 10,8 10,8
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50

Regning 8. trinn 

Gran
kommune

Gran
kommune

Gran
kommune

Nasjonalt Nasjonalt Nasjonalt

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

Mestr.nivå 1 11,8 5,7 12,8 8,6 9,0 8,4

Mestr.nivå 2 19,7 26,9 24,8 19,1 17,7 18,8

Mestr.nivå 3 40,1 48,6 39,6 42,0 42,7 41,1

Mestr.nivå 4 21,1 13,1 16,1 19,2 19,8 20,8

Mestr.nivå 5 7,2 5,7 6,7 11,1 10,8 10,9

0
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20
30
40
50

Engelsk  8. trinn 
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Kommentarer:  
Vi ser av tabellene at Gran kommune skoleåret 2017/2018 har for stor andel av elevene på de to laveste 
mestringsnivåene i både lesing, regning og engelsk sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det også for liten 
andel av elevene som presteres på nivå fire og fem sammenlignet med landsgjennomsnittet. Igjen ser vi 
variasjoner i prestasjoner mellom årskull. Vi ser trolig også en sammenheng mellom ferdighetsnivå i lesing og 
prestasjoner eksempelvis i regning.  Dette er også utfordringer som barneskolene må ta tak i som nevnt på side 
20.  
 
 
 
 

9. trinn 

 
Merk: I 2017-18 er resultatene på mestringsnivå 1 og 2 unntatt offentlighet. Dette kommer til uttrykk som 0,0 i 

tabellen. 

 
 

Gran
kommune

Gran
kommune

Gran
kommune

Nasjonalt Nasjonalt Nasjonalt

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

Mestr.nivå 1 6,5 3,9 0,0 5,3 5,4 5,1

Mestr.nivå 2 22,7 9,7 0,0 14,4 11,1 11,6

Mestr.nivå 3 31,8 40,0 43,9 33,3 35,8 36,3

Mestr.nivå 4 22,7 25,2 33,3 27,0 24,6 25,6

Mestr.nivå 5 16,2 21,3 13,5 19,9 23,1 21,5

0
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50

Lesing 9. trinn 

Gran
kommune

Gran
kommune

Gran
kommune

Nasjonalt Nasjonalt Nasjonalt

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

Mestr.nivå 1 10,7 5,1 4,1 4,4 4,3 4,2

Mestr.nivå 2 17,6 17,7 16,3 14,7 15,5 15,2

Mestr.nivå 3 33,3 35,4 37,2 33,6 34,2 33,6

Mestr.nivå 4 22,6 25,9 29,1 27,3 25,2 26,3

Mestr.nivå 5 15,7 15,8 13,4 20,0 20,9 20,7

0

10

20

30

40

50

Regning 9. trinn 
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Kommentarer:  
Leseferdigheter utvikler seg positivt fra 8. til 9 trinn, dette er et godt resultat sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. * Se for øvrig merknad under tab. 9 trinn lesing.  Det variasjoner mellom årskull som 

tidligere påpekt. Det kan hende vi ser effekt av blant annet satsingen vi gjør gjennom prosjektet: Ungdomstrinn 

i utvikling (UiU), men det er for tidlig å trekke noen konklusjoner.  Vi ser også at det er en synkende andel 

elever som ligger på mestringsnivå 1 og 2 i regning. Det gjør at vi har fått en økning i andel elever som scorer på 

mestringsnivå 3 og 4, dette er positivt. Vi må jobbe videre for å få enda flere av vår elever opp på mestringsnivå 

5, her ligger vi under nasjonalt nivå. Et av tiltakene vi kan se effekt av over tid er at vi har blitt enda flinkere til å 

tilby tilpasset opplæring også for de som scorer høy måloppnåelse. 

 

Grunnskolepoeng 

 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som har sluttvurdering med karakter. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak i videregående opplæring. 

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av alle elevens avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og 

ganget med 10. 

Fra og med skoleåret 2014–2015 inngår standpunktkarakteren i valgfag i beregningen av grunnskolepoeng. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 38,9 39,9 39,9 40,8

Brandbu ungdomsskole 37,5 38,5 39,4 40,6

Gran ungdomsskole 39,7 40,7 39,8 40,8

Nasjonalt 40,7 41,1 41,4 41,7

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Grunnskolepoeng, begge kjønn, gjennomsnitt 
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Kommentarer:  

Grunnskolepoengene viser en oppadgående tendens de siste fire årene, men ligger litt under 

landsgjennomsnittet. På skolenivå ligger Gran ungdomsskole litt over Brandbu, men forskjellene har blitt 

markant mindre. Bjoneroa vises ikke særskilt i tabellen, men ligger godt over det nasjonale nivået. 

Samlet ligger jentene tett oppunder eller over landsgjennomsnittet, og jentene ved Gran ungdomsskole har 

noe høyere gjennomsnitt enn jentene ved Brandbu ungdomsskole. Guttene ligger markant under det nasjonale 

nivået. Her ligger nå guttene ved Brandbu ungdomsskole høyere enn guttene ved Gran ungdomsskole.  

 

  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 35,5 36,7 37,0 37,9

Brandbu ungdomsskole 33,4 35,0 37,7 38,3

Gran ungdomsskole 36,8 37,9 35,9 36,9

Nasjonalt 38,6 38,9 39,1 39,5

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Grunnskolepoeng, gutter, gjennomsnitt 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 42,7 42,7 42,5 44,4

Brandbu ungdomsskole 41,8 41,3 41,1 44,2

Gran ungdomsskole 43,2 43,6 43,0 44,7

Nasjonalt 42,9 43,4 43,7 44,0

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Grunnskolepoeng, jenter, gjennomsnitt 
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Eksamensresultater, matematikk 

Tabellen viser gjennomsnittskarakter fra skriftlig eksamen i matematikk for elever på 10. trinn. Karakterskalaen 

er 1–6, hvor 6 er best. Det var kun Brandbu som hadde elever oppe til skriftlig eksamen i matematikk i 2015-

2016. 

 

 

 
Her vises gjennomsnittskarakteren fra sentralgitt eksamen i matematikk for elever på 10 trinn. Karakterskalaen er 1-6, hvor 6 er best.  

 

Kommentarer: 

Våren 2015 og 2016 lå resultatet i Gran klart under landsgjennomsnittet. De to siste årene har resultatet jevnet 

seg mer ut. Andelen med karakterene 1 og 2 er lavere de to siste årene enn tidligere år, og ligger omtrent på 

landsgjennomsnittet. Andelen med karakteren 4 har vært stigende og ligger godt over landet. Snittet for 

jentene i Gran varierer, men har ligget 0,1 over det nasjonale de to siste årene. Guttenes resultat ligger godt 

under landsgjennomsnittet.  

 

Eksamenskarakteren i engelsk i Gran kommune har de siste fire årene ligget 0,1 til 0,4 under 

landsgjennomsnittet, og i norsk ligger den 0,1 til 0,2 under landsgjennomsnittet. 

 

Læringsresultater – utfordringer og oppfølging 

Mål fra kvalitetsplanen 

Lesing: Alle elever skal ha gode leseferdigheter. Alle skolene skal ha stedlig leseveileder.  

Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn: Ved nasjonale prøver i lesing skal både jentene og 

guttene på alle skolene i Gran være på nasjonalt nivå eller bedre. 

Matematikk: Alle elever skal ha god kompetanse i matematikk. Standpunkt- og eksamenskarakterene i 

matematikk skal være på nasjonalt nivå eller bedre både for jentene og guttene i Gran. 

Grunnskolepoengene til både jentene og guttene i Gran skal opp på nasjonalt nivå eller bedre. 

 

 
 
 
 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 2,3 2,6 3,4 3,4

Brandbu ungdomsskole 2,2 2,6 3,3 3,3

Gran ungdomsskole 2,4 3,3 3,4

Nasjonalt 2,9 3,3 3,4 3,6

2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8

Eksamenskarakterer, matematikk 
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Utfordringer og oppfølging: 
 
Nasjonale prøver 5 trinn:  
Nasjonale prøver på 5. trinn viser at resultatet for kommunen ligger omtrent på det nasjonale snittet i lesing, 

regning og engelsk, med noen variasjoner, positivt i lesing og engelsk. Utfordringen er den store variasjonen 

mellom skolene. Det er flere årsaker til dette, bl.a. noe variasjon mellom årskullene, hvordan lærerne arbeider 

med de grunnleggende ferdighetene og lærernes kompetanse. Vi må bruke enda mer tid på å gå konkret inn i 

prøvene for å se hvilke temaer den enkelte skole må jobbe mer med. Samtidig ser vi at enkeltskoler har gode 

resultater over år, vi må benytte muligheten til å lære av hverandre slik at nivået øker på alle skolene i Gran. Vi 

har barneskoler som prøver ut nye arbeidsmåter eksempelvis i matematikk (les praksisfortellingen fra Trintom 

skole), vi håper at dette bidrar til økt læring for elevene og økt kompetanse for skolene. Og igjen blir det viktig 

at vi deler kompetansen med hverandre slik at skolen får et samlet løft.  

 

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn:  

På 8. trinn ligger leseferdigheten til elevene i Gran godt under landet. Det må barneskolene ta tak i og arbeide 

målrettet med å forbedre. Eksempelvis tror vi satsingen barneskolene gjør mht. leseopplæringen i kommunen 

vil gi resultater i årene framover, når elevene som har deltatt i satsingen kommer over i ungdomsskolen.  På 9. 

trinn er utviklingen positiv sammenlignet med landet. Det tyder på at ungdomsskolene jobber godt med å heve 

elevenes leseferdighet.  

 

Grunnskolepoeng og eksamen:  

Med hensyn til grunnskolepoeng er elevene i Gran fortsatt litt under landsgjennomsnittet. Jentene ligger 

oppunder eller over landssnittet, mens guttene ligger langt under. Eksamensresultatet i matematikk bedret seg 

de siste to årene og har nærmet seg det nasjonale. Jentenes resultater drar det samlede resultatet opp. 

 

Generelt ser vi at resultatene på prøver i lesing, regning og engelsk og på eksamen for elevene våre, ligger på 

landsgjennomsnittet sånn omtrent. Utfordringen er å løfte flere elever opp på middels nivå. Vi har også en vei å 

gå for at flere skal komme opp på høyeste nivå, slik at vi leverer i samsvar med forventningene i 

kvalitetsplanen. Vi tror at dette arbeidet vil ta tid og at vi må ha en langsiktig strategi. Utprøving av nye 

arbeidsmetoder, fordypning, fokus på læringsfremmende underveisvurdering, mer elevinvolvering og 

praksisrettet undervisning tror vi kan bidra positivt.  «Dykkedager» slik det er beskrevet fra Gran ungdomsskole 

er et eksempel. Matematikk knyttet opp mot praksisfeltet slik vi ser det i samarbeidet mellom Brandbu 

ungdomsskole og HAPRO viser at skolene er villig til å prøve ut nye «veier»  i læringsarbeidet.  

 

Ungdomsskolene har siden høsten 2014 deltatt i den statlige satsningen på ungdomstrinnet (UiU). Denne ble 

avsluttet ved utgangen av 2017. Et hovedmål har vært å gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk og 

variert, slik at elevene skal oppleve mer mestring og bli mer motiverte. Ungdomsskolene har jobbet spesielt 

med regning og læringsfremmende vurdering.  Et av hovedområdene i kvalitetsplanen er matematikk. Alle 

skolene har matematikk som et av sine fokusområder, jf. skolenes utviklingsplaner. Likevel kan det være behov 

for å gjøre en enda tydeligere og større satsning på realfag og matematikk i hele grunnskolen.  

 

Gutter og jenter:  

Skolen i Gran har, som landet for øvrig, en utfordring med forskjellen i jentenes og guttenes resultater. Dette 

viser seg særlig på ungdomstrinnet, men også i lesing på femte trinn. Skolene må høyne bevisstheten om og 

arbeide målrettet med å heve guttenes kompetanse. Igjen håper vi kompetansen kommunens ungdomsskoler 

er tilført gjennom satsingen på ungdomstrinnet (UIU) kan bidra i positiv retning. Men sammen med resten av 

landet er dette en utfordring som vi ikke har en løsning på. Vår erfaring er allikevel at det foreligger en større 

bevissthet ute på skolene om denne forskjellen, og at det er diskusjoner om hvordan vi kan gjøre skolen mer 

inkluderende for gode resultater i flere fag også hos guttene. 
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Kompetanseutvikling:  

Gran kommune har satset på kompetanseutvikling  for ansatte i skolen over tid. Satsingen har blant annet gitt 

mulighet for ansatte til å øke den formelle undervisningskompetansen (videreutdanning). Skoleåret 2017–2018 

har 13 lærere tatt 30 studiepoeng i engelsk. 12 av lærerne jobber i barneskolen, og det forventes at dette vil 

forbedre engelskopplæringen på sikt. I tillegg har Gran sammen med de øvrige Hadelandskommunene kommet 

godt i gang med den skolebaserte kompetanseutviklingen.  Målet med skolebasert kompetanseutvikling er at 

skoleledere skal drive utviklingsprosesser på egen skole og at alle ansatte skal delta. Et av fokusområdene 

inneværende år har vært ny overordnet del for grunnopplæringen. Gran kommune har en avtale med Senteret 

for Livslang Læring (SELL) tilknyttet Høgskolen i Innlandet som veileder ansatte innenfor sentrale temaer i 

skolen.  

De to siste skoleårene har skoleledermøtene inneholdt en halv dag hvor det har vært fokus på skoleutvikling, 

noe som vi tror har bidratt positivt til generell kompetanseheving for alle ansatte i skolen. 
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Læringsmiljø  
Elevundersøkelsen ble revidert i 2013. Med unntak av indeksen mobbing, går skalaen fra 1–5. Beste 

gjennomsnittsverdi er 5. 

Spørsmålene om mobbing ble revidert i 2016, og diagrammene nedenfor viser andel elever som opplever 

mobbing på skolen. Skalaen går fra 0–100 og beste resultat er en andel på 0. 

Mobbing, 7. trinn 

 
 

På 7. trinn er det en liten økning fra høsten 2016 til høsten 2017. Kommunen ligger lavere enn fylket og det 

nasjonale nivået. 

Mobbing, 10. trinn 

 
 

10. trinnselevene i Gran rapporterer om en høy andel som opplever mobbing på skolen. Det har vært en økning 

fra høsten 2016 til høsten 2017, og kommunen ligger over det nasjonale nivået. Særlig er tallet høyt ved 

Brandbu ungdomsskole. Skolen fulgte opp elevundersøkelsen med nye kartlegginger i den enkelte klasse hvor 

de benyttet Læringssenteret sin undersøkelse «Spekter.» De igangsatte også tiltak etter IKO-modellen 

(identifisering, kartlegging og oppfølging). Elevrådet ble koblet på arbeidet hvor et tiltak var å bruke 

Samlingssalen for å skape mer aktivitet og samhandling blant elevene. Det ble gjort en ny undersøkelse våren 

2018 hvor det ikke ble avdekket mobbing. 

Gran kommune Oppland fylke Nasjonalt

2016-2017 5,0 6,8 7,1

2017-2018 6,0 7,8 7,2

4

5

6

7

8

9

Prosent 

Mobbing på skolen, 7. trinn, begge kjønn  

Gran
kommune

Brandbu
ungdomsskole

Gran
ungdomsskole

Oppland fylke Nasjonalt

2016-2017 7,8 12,3 6,8 7,7

2017-2018 12,6 18,6 8,0 9,8 8,3

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prosent 

Mobbing på skolen, 10. trinn, begge kjønn 



 

Gran kommune  22 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2017−2018 

 

Vurdering for læring, 7. trinn 

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring: 

 Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 

 Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 

 Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 

 Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,0 4,2 4,1 4,0

Oppland fylke 4,0 4,0 3,9 3,9

Nasjonalt 4,0 3,9 3,9 3,9

3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3

Vurdering for læring, 7. trinn, begge kjønn 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,1 4,1 4,0 4,1

Oppland fylke 3,9 3,9 3,9 3,8

Nasjonalt 3,9 3,9 3,9 3,9

3,7

3,8

3,9
4,0

4,1

4,2

Vurdering for læring, 7. trinn, jenter 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,0 4,3 4,1 4,0

Oppland fylke 4,0 4,0 4,0 3,9

Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 3,9

3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4

Vurdering for læring, 7. trinn, gutter 
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Vurdering for læring, 10. trinn 

 
 

 

 
 

 

 
 

Resultatene viser at både for 7. og 10. trinn ligger skolene i Gran i hovedsak over eller på landsgjennomsnittet. 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,3 3,3 3,3 3,3

Oppland fylke 3,3 3,2 3,3 3,3

Nasjonalt 3,2 3,3 3,3 3,3

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

Vurdering for læring, 10. trinn, begge kjønn  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,2 3,2 3,1 3,4

Oppland fylke 3,2 3,1 3,3 3,2

Nasjonalt 3,1 3,2 3,2 3,2

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

Vurdering for læring, 10. trinn, jenter  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,3 3,4 3,4 3,2

Oppland fylke 3,4 3,3 3,4 3,4

Nasjonalt 3,3 3,4 3,4 3,4

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

Vurdering for læring, 10. trinn, gutter  
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Læringskultur, 7. trinn 

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig og om det er rom for å gjøre feil i 
læringsarbeidet.   
 
Indeksen består av følgende spørsmål/påstander: 

 Det er god arbeidsro i timene 

 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 

 Mine lærere synes der er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det 
 

 

 
 

 
 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,2 4,2 4,2 4,1

Oppland fylke 4,2 4,1 4,1 4,1

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

Læringskultur, 7. trinn, begge kjønn 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,2 4,2 4,2 4,2

Oppland fylke 4,2 4,1 4,1 4,1

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,0

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

Læringskultur, 7. trinn, jenter  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,3 4,3 4,2 4,1

Oppland fylke 4,2 4,1 4,2 4,1

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

Læringskultur, 7. trinn, gutter  
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Læringskultur, 10. trinn 

 
 

 
 

 
 

Kommentarer: 

Mange av elevene i Gran opplever god læringskultur med aksept for å gjøre feil i læringsarbeidet. Resultatene 

er på nivå med landet eller litt over for 7. trinn og litt under landsnittet eller på snitt for 10 trinn.  Fokuset på 

resultater øker på 10 trinn, mange elever føler et visst resultatpress (karakterpress), da kan veien om å utforske 

feil virke kronglete og lang, selv om den bidrar til læring. Vi har tro på at dette vil bedre seg fremover da det er 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,6 3,7 3,9 3,7

Oppland fylke 3,8 3,7 3,9 3,8

Nasjonalt 3,7 3,8 3,8 3,8

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Læringskultur, 10. trinn, begge kjønn  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,7 3,6 3,9 3,7

Oppland fylke 3,7 3,7 3,9 3,8

Nasjonalt 3,7 3,7 3,8 3,7

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Læringskultur, 10. trinn, jenter  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,5 3,8 3,8 3,7

Oppland fylke 3,8 3,7 3,9 3,8

Nasjonalt 3,7 3,8 3,8 3,8

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Læringskultur, 10. trinn, gutter  
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stort fokus på at man prøver og feiler hele veien frem mot slutten av grunnskolen, samtidig som man har 

mindre fokus på sluttvurdering og karakterer. Læringsfremmende underveisvurdering hvor eleven er involvert 

er hovedfokus. 

Mestring, 7. trinn  

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. 

 Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? 

 Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du 
oppgavene alene? 

 Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som 
læreren gjennomgår og forklarer? 

 

 
 

 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,1 4,2 4,1 4,1

Oppland fylke 4,1 4,1 4,1 4,0

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

Mestring, 7. trinn, begge kjønn  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,2 4,1 4,1 4,0

Oppland fylke 4,1 4,1 4,1 4,0

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

Mestring, 7. trinn, jenter  
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Mestring, 10. trinn 

 
 

 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 4,1 4,2 4,1 4,1

Oppland fylke 4,1 4,1 4,1 4,0

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

Mestring, 7. trinn, gutter  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,8 3,9 3,9 3,8

Oppland fylke 3,9 3,9 4,0 4,0

Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 3,9

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

Mestring, 10. trinn, begge kjønn  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,8 3,8 3,9 3,8

Oppland fylke 3,9 3,9 4,0 4,0

Nasjonalt 3,9 3,9 3,9 3,9

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

Mestring, 10. trinn, jenter  
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Kommentarer: 

Indeksen mestring sier noe om eleven klarer oppgaver som skal gjøres på egenhånd, og om eleven opplever å 

forstå det læreren gjennomgår og forklarer. Elevene på 7. trinn har høy grad av mestringsopplevelse og er på 

nasjonalt nivå. 10. trinn ligger på nasjonalt nivå eller litt under.  

 

Læringsmiljø – utfordringer og oppfølging 

Mål fra kvalitetsplanen 

Alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø. 

Alle elever skal ha et godt psykososialt miljø der alle opplever seg inkludert, og ingen blir mobbet. 

 

Utfordringer 

Kvalitetsplanen angir skolens målsetting om at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø der alle 

opplever seg inkludert, og ingen blir mobbet. Det er alltid slik at en som opplever seg mobbet, er en for mye. 

Skolen må kontinuerlig jobbe systematisk for at ingen skal føle seg krenket. Endringene i Opplæringsloven 

kapittel 9A har tydeliggjort skolenes handlingsplikt ved mistanke om krenkende atferd. Skolen har innført nye 

rutiner som følge av denne endringen. Rutinene var klare til skoleåret 2017/2018, og det ble gjennomført 

opplæring inneværende skoleår. Høsten 2017 ble disse endringene tatt opp på foreldremøter ved alle skolene i 

Gran. Det ble tydelig formidlet om retten du har som foreldre til å klage direkte til fylkesmannen dersom man 

opplever et utrygt skolemiljø.  

 

Samtidig ser vi at elevene i Gran opplever en god vurderingskultur, god læringskultur og mestring, både på 7. 

og 10 trinn. Det er forholdsvis små forskjeller mellom kjønn. Skolenes utfordring er å holde et kontinuerlig 

fokus på disse viktige områdene, både for å opprettholde det som er bra, men også å videreutvikle det elevene 

rapporterer kan bli bedre. 

 

Ut skoleåret 2017–2018 har ambulerende team arbeidet med tyngre og sammensatte saker i skolene, også 

saker hvor mobbing/krenkelse har vært en del av utfordringen. Skolene har opplevd god støtte i teamet, og det 

er bra å bygge opp god lokal kompetanse på vanskelige områder. 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Gran kommune 3,8 4,0 4,0 3,8

Oppland fylke 4,0 4,0 4,0 4,0

Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 4,0

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

Mestring, 10. trinn, gutter  
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Oppfølging 

Skolene må fortsette sitt kontinuerlige arbeid for et trygt og godt skolemiljø og mot mobbing. Høy 

voksentetthet og oppmerksomhet ute i friminutt og ved overganger mellom timer er viktig.  

Dette  vil kreve voksne som er tett på leken og aktivitetene ute i friminuttene og en kulturendring fra 

tilsyn/inspeksjon til deltakende voksne. Her vil det være forskjell på tilnærmingen mellom barne- og 

ungdomskolene.  

 

For å oppnå et godt psykososialt skolemiljø er det forebyggende arbeidet 

utrolig viktig. I rapportens del 2 beskriver Moen skole hvordan de jobber for å 

lykkes med skolens visjon: «OPTIMAL LÆRING FOR ALLE I ET INKLUDERENDE 

FELLESSKAP.» Felles aktiviteter på tvers av alder er viktig for å skape samhold 

og inkludering på skolen.  Eksempelvis  arrangerte 7. klasse på Moen skole 

«lysspiralen» for skolen øvrige elever, se bildet til høyre.  

 

 

Våre ungdomskoler har tatt i bruk IKO-modellen (identifisering, kartlegging og oppfølging). Vi har tro på 

systematikken i modellen bidrar til at vi både fanger opp problemer og følger opp med tiltak.  

 

Som nevnt i forbindelse med  behandlingen av forrige rapport har skolene i Gran elever som utagerer som vi 

prøver å romme i det ordinære tilbudet. Dette var også en del av bildet i 2017/2018, og skoleadministrasjonen 

har sammen med hjelpeinstansene jobbet med denne utfordringen. Arbeidet har hatt fokus på å bygge opp et 

forsvarlig system med tydelige rutiner, faglig kompetanse og ansvarsavklaring. Dette bidrar til at vi har en 

modell å jobbe etter som bidrar til kvalitet og forutsigbarhet for elever og foresatte.  

 

Som nevnt tidligere deltar alle skolene i et kollektivt utviklingsarbeid i regi av Høgskolen i Innlandet for en 

bedre vurderingskultur. Dette arbeidet må også ses i sammenheng med «fremtidens skole», fagfornyelsen og 

nye læreplaner de kommende årene. Det er en stor glede for oss i Gran å kjenne på at vi er godt i gang her, og 

at Høgskolen i Innlandet kan bekrefte at vi er tidlig ute med denne jobbingen. Dette er et fortrinn for oss når vi 

fra høsten 2020 skal gå i gang med nye læreplaner. 
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Praksisfortellinger fra skolene  
  

 

Utviklende matematikk ved Trintom skole 

 

 

 

I Kvalitetsplan for grunnskolen i Gran 2017-20 er et av fokusområdene matematikk. Målet i denne perioden er 

at alle elever skal ha god kompetanse i faget. Kommunen har ikke noe spesielt krav til hvordan den enkelte 

skole skal jobbe med faget.  

Ved Trintom skole på Gran har vi siden høsten 2015 valgt å undervise i matematikk på 1.-4.trinn etter en 

metode utviklet og inspirert av russisk matematikk. På denne måten ønsker og håper vi å øke elevenes 

kompetanse i faget. Metoden omtales som utviklende matematikk. Den bygger på Vygotskys teori og hans tro 

på elevenes proksimale sone. Det er Vygotskys elev Zankov som står bak metoden. I undervisningen følges fem 

viktig prinsipper:  

1. Undervisning på et høyt nivå 

2. Ledende rolle av teoretisk kunnskap 

3. Rask gjennomgang av stoffet 

4. Bevisstgjøring av barna i forhold til egen læringsprosess 

5. Systematisk og målrettet utvikling av hvert eneste barn i klasserommet 

I Norge var det skoler i Sandnes kommune som startet å undervise etter denne metoden. Trintom har hatt 

besøk og veiledning av Gerd Inger Moe, som var den læreren som begynte med metoden ved Smeaheia skole i 

Sandnes. De hadde et tett samarbeid med Universitet i Stavanger ved Kjersti Melhus og Natasja Blank.  

Her på Hadeland er det kun Trintom skole som underviser etter denne metoden nå, så vi har etablert et 

samarbeid/erfaringsdeling med Fryal skole i Søndre Land og Vigernes skole på Lillestrøm, samt deltar i grupper 

på sosiale medier med alle som driver med dette i Norge. 

Høsten 2015 dro en liten delegasjon fra Gran kommune på besøk til Smeaheia og Lura skoler i Sandnes, for å 

observere deres undervisning. Vi ble imponert over nivået på matematikkundervisningen, og de hadde også 

lagt ned et stort arbeid i å etablere regler og rutiner for hele skolen. Strukturen i timene var det også stort 

fokus på. Elevenes time begynner med en gang det ringer inn. Vi har forsøkt å overføre noe av dette til vår 

skoledag, blant annet har vi i perioder matematiske aktiviteter i garderoben. Elevene skal svare på 

addisjonsstykker, telle og ellers annet som kan passe mens de kler av seg yttertøyet.  

Høsten 2015 var det kun 1. trinn som underviste etter denne metoden på Trintom. Skoleåret 2016/17 ble det 

videreført til 1. og 2. trinn. Skoleåret 2017/18 kom 3. trinn naturlig med, og nå undervises alle elevene på 1.-

4.trinn etter denne metoden.  

Begge matematikklærerne som begynte med 1.trinn i 2015 har fulgt denne klassen alle årene. Den ene av 

lærerne som startet første året, startet opp igjen med 1.klasse året etter, samtidig som hun underviste på 2. 
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trinn. Det var også en lærer som var inn i enkelte timer for å kunne være en potensiell lærer for 1. trinn dette 

skoleåret. På denne måten har vi skapt kontinuitet, og etablert dette som en metode som skolen skal jobbe 

med fremover. 

Når matematikktimen begynner, møter elevene alltid en regneoppgave på tavla, som skal være av kjent 

karakter. Gjerne en repetisjon av oppgavetyper fra forrige time. Videre jobber vi med nytt stoff. Vi jobber på et 

høyt nivå, og oppgavene skal være slik at de skal kunne gruble og reflektere. I klasserommet sitter elevene 

sammen to og to, elevene er lærings-venner og skal samtale om den oppgaven de møter. Gjennom denne 

metoden lærer elevene tidlig å reflektere og begrunne gjennom å bruke et presist matematisk språk. Vi som 

pedagoger må også være åpne for at de ser andre løsninger enn de vi umiddelbart ser. De skal ikke oppleve at 

de svarer feil. Gjennom samtalen må vi kunne stille nye spørsmål slik at vi kan få fram et svar som er riktig. Vi 

kjenner elevene og vet hva de mestrer.  

Bildet under viser et eksempel på oppgave der elevene skal begrunnet sitt valg for hvilket bilde som ikke passer 

inn. I dette tilfelle kan det for eksempel være det tredje bildet, fordi det er verktøy. Det kan også være det 

første med buksene, fordi der er det bare like plagg.  

 

 

   

 
 

(Viser også til hjemmesida med lenker  http://matematikklandet.no/ ) 

 

http://matematikklandet.no/
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Eleven får komme fram til smartboarden og vise svaret sitt, og de andre eleven viser med tegn om de er enig 

eller uenig i det som presenteres. Alle får applaus for det de har tenkt hver gang, for det er alltid noe riktig i det 

som legges fram. Denne anerkjennelsen er viktig, slik at elevene føler stolthet, mestring og tro på at de klarer 

matematikkoppgavene.   

 

 
Undervisningen brytes av med jevne mellomrom, og vi har en fysisk aktivitet i klasserommet. 

 

Vi har presentert vårt arbeid for skolelederne i kommunen, på noen samlinger for lærere både i Gran og andre 

kommuner, og Mette Ryen Hoel vært på et møte i Gran KFU, der de også ønsket å lære mer om Utviklende 

matematikk.  

 

Trintom skole januar 2019, Rannveig Solem Erstad og Mette Ryen Hoel  

 

 Bildene er hentet fra læreboka på 1. trinn og fotografiene er tatt av John Erik Torbjørnsen, Avisen 
Hadeland.  
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Dykkedag i matematikk 8. trinn høsten 2018 – Gran ungdomsskole 

 
 

 
8.trinn arrangerte dykkedag med prosent som tema. Tanken bak opplegget 

var at elevene skulle få tid til å dykke dypere ned i materien enn det de får til i løpet av en vanlig 

matematikktime. Elevene var midt i en periode med prosent som tema, og vi ønsket å gå dypere inn i dette og 

gjøre det praksisnært, derfor ble denne oppgaven en del av denne dykkedagen. 

Jeg fant dette opplegget på matematikk.org. Det gikk ut på at elevene ble satt i grupper på ca. 4 elever. Hver 

gruppe fikk en pose Nonstop hver. Deretter fikk de følgende oppgaver:  

 

 

Alle på gruppa skal ta en håndfull Nonstop hver, uten å telle dem. 

De skulle finne ut: 

1. Hvor stor prosent av den opprinnelige haugen har du tatt? 
2. Stemmer svarene dere fikk? 
3. Hvor mange prosent av hver farge har du på din tallerken? 
4. Hvor mange prosent var det av hver farge i den opprinnelige haugen? 

  

 

 

Det ble mange gode og rike diskusjoner rundt det å finne prosenten av noe, og dette gir muligheten til å se 

prosent i praksis. En viktig læring er også at man kan se på sammenhengen mellom andel av noe (brøk) og 

prosent. Det ble veldig tydelig hvor mye av det hele du hadde når du delte i for eksempel farger. Det hører med 

at det var motivasjon i seg selv at man kunne spise Nonstop på slutten av økta.  
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Arbeid med skolens psykososiale miljø – Moen Skole 

 
Vårt arbeid med skolemiljøet tar utgangspunkt i skolens visjon: «OPTIMAL LÆRING FOR ALLE I ET 

INKLUDERENDE FELLESSKAP» 

I tillegg har vi kommunens og skolens ordensreglement, at det skal være nulltoleranse for mobbing, fire 

fokusområder som er vedtatt i skolemiljøutvalget ved skolen og til slutt fokusområder fra elevrådet. 

 

Fokusområder skolemiljøutvalget 

 Trivsel og empati inne i klasserommet og ute i skolegården 
 Positivt språkbruk inne og ute 
 Arbeidsro og god orden 
 Arbeidsinnsats 

 
Fokusområder elevrådet (tas opp jevnlig gjennom skoleåret, i klassemøter, setter på agendaen) 

 Nettvett og oppførsel på nettet. 
 Motivere de store elevene til å være forbilder for de små 
 Prate om hva som er krenkende atferd i klassene og poengtere viktigheten av: 

               «Å være den du er – du er bra nok/god nok som du er» 

 
Elevrådet er aktivt med i arbeidet med det psykososiale miljøet ved skolen. De har utarbeidet regler for slåball 

og andre populære aktiviteter i friminuttene.  

Hver høst fordeler elevrådet også bruken av fotballbanen, håndballbanen, basketballbanen og lekeapparatene 

på de ulike klasser.  

Elevrådet har jevnlig møter med rektor i løpet av skoleåret. De er med på å bestemme hva som skal være tema 

på de månedlige fellesmøtene vi har i gymsalen, med utgangspunkt i de fire fokusområdene. 

 

Hva som blir tema for det enkelte møte, avhenger av tilbakemeldinger fra elevene og hva de mener vi skal ta 

opp, innspill fra de voksne på skolen og hva de har observert/erfart ute i skolegården og inne i ganger og 

klasserom. Rektor leder disse møtene, som starter med sang, så en gjennomgang av tekst/bilder/illustrasjoner 

på storskjerm, innslag fra klasser eller elevrådet og vi avslutter også med sang. I forbindelse med disse 

fellesmøtene i gymsalene får klassene ofte konkrete oppgaver de skal jobbe med til neste møte. Elevene 

forteller de andre elevene på neste møte hva de har gjort. Eksempelet under viser en oppgave som er gitt 

klassene: 

 

 

 

                          
             

 

 
 

 

 

 

 

 

Fagdager 

skoleåret 
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2017/2018 

 

Skoleåret 2017/20118 prøvde vi ut fagdag en dag i uka både på småskoletrinnet og på mellomtrinnet. Fagene vi 

konsentrerte oss om på disse fagdagene var matematikk og norsk. Vi la opp til fem perioder, hver periode var 

på 6 uker med samme fag. Vi prøvde også ut ulike måter å organisere elevene på i disse periodene, men i de 

fleste periodene var det en eller annen form for aldersblandede grupper innen 1.- 4. klasse og 5.-7. klasse. 

 

 

 

 

Eksempler på oppgaver på småskoletrinnet på disse fagdagene:        

 

Småskoletrinnet hadde en periode med norsk der temaet var eventyr. 1. – 4. klasse var 

delt inn i seks grupper.  

Her laget lærerne et opplegg som de kjørte med en gruppe en fredag, fredagen etter kom ny gruppe osv. i 6 

uker. De tok utgangspunkt i Bukkene Bruse 

Gruppe 1: Dramatisering av Bukkene Bruse  

Gruppe 2: Skrive brev fra Bukkene (opplegg på Skrivesenteret) 

Gruppe 3: Begreper i eventyr 

Gruppe 4: Teater med pinnedukker 

Gruppe 5: Lese Bukkene Bruse på Badeland, for så å lage ny versjon av Bukkene Bruse  

Gruppe 6: Tegneoppgaver. 

 

I en annen periode med norsk var temaet leseglede og forfattere. Her var det også aldersblandede grupper 

innen 1.-4. trinn. Igjen ble det laget 6 opplegg, nå med 6 ulike forfattere. Hver lærer fikk ny gruppe hver fredag 

og kjørte samme opplegg 6 ganger.  

Gruppe 1: Thorbjørn Egner og drama  

Gruppe 2: Alf Prøysen og lytting/ tegning  

Gruppe 3: Roald Dahl og kreativ skriving,  

Gruppe 4: Anne Cath. Vestly og leseforståelse 

Gruppe 5: Astrid Lindgren og leseforståelse  

Gruppe 6: Inger Hagerup og dikt. 

 

 

 

Tilbakemelding på fagdagene: 

Elevene var veldig fornøyde med å jobbe med fagdager, mye på grunn av det sosiale ved å jobbe på tvers av 

klassetrinn, at de fikk tid til å jobbe grundig med et tema, men også fordi det var annerledes oppgaver enn det 

de var vant med.  

Det var positivt å blande klasser, slik at man kunne utnytte de store som «hjelpere» for de små. Det var også 

mye sosial læring for elevene å arbeide med elever i andre klasser, de går ut av sine «vante» roller i klassen. 

Mange lærere måtte arbeide sammen og underviste andre grupper enn de de hadde til vanlig, det ble 

oppfattet som positivt.  

Tilbakemeldinger fra foreldrene var også positive, ungene kom hjem og hadde mye å fortelle om det de hadde 

gjort på fagdagene.  
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Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag  

 

 

 

 

 

På Brandbu ungdomsskole har vi etablert samarbeid med HAPRO om et prosjekt i naturfag/matematikk.  

Elevene i 8. trinn får prøve seg i å bruke excel som arbeidsverktøy til å gjøre forskjellige undersøkelser i 

bedriften.  De ulike oppdragene utarbeides av HAPRO, og er autentiske i den form at det er noe de som bedrift 

ønsker å få belyst.  Det kan være ulike arbeidsrutiner ved lageret, statistikk over nærvær, eller logistikk internt i 

bedriften.  Foruten omvisning i bedriften og en oversikt over HAPRO, så lærer elevene ved dette besøket mye 

om hvordan arbeid i en bedrift foregår, og de får også se praktisk bruk av matematikk og verktøyet excel. Etter 

utført oppdrag, kommer en gruppe elever tilbake til bedriften og presenterer ulike funn og løsninger de har å 

foreslå på ulike problemstillinger.   

 

Prosjektet fortsetter skoleåret 2018/2019 og vil involvere elever på flere trinn. 

 

Link til mer info: https://www.lektor2.no/c1336841/artikkel/vis.html?tid=2181298  
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