
Interpellasjon om PCer til elever ved Brandbu ungdomsskole  

Det er ca. 170 elever ved 9. og 10. trinn på Brandbu ungdomsskole (BUS) som ikke har egne PC-er og 
som deler på 81 PCer som er til utlån. Elevene i 8. trinn har alle egne elev-PCer. Dette ifølge svar fra 
ordfører 3. april 2019 på Arbeiderpartiets skriftlige spørsmål. Ved Gran ungdomsskole (GUS) har alle 
elever på alle trinn egen PC, men slik er altså ikke tilstanden ved ungdomsskolen i Brandbu.  
  
Elevene på 9. og 10. trinn ved BUS har bare tilgang til PCer når lærerne har planlagt bruken i god tid i 
forveien og når PCer er tilgjengelige. Dette er svært lite tilfredsstillende for ansatte og elever og går 
utover kvaliteten på opplæringen. Gran Arbeiderparti har tidligere pekt på læremiddelsituasjonen 
ved BUS, særlig i faget matematikk der læreverket er innkjøpt lenge før siste læreplanrevisjon. Nå 
peker vi på konsekvensene av manglende datautstyr for elever som denne og neste vår skal opp til 
avsluttende eksamen i matematikk på 10. trinn. Digitale ferdigheter og kravet til hva elevene skal 
lære i faget matematikk ble endret i 2013 og kom for alvor inn i matematikkeksamen på 10. trinn i 
2015:   
 

Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, utforsking, 
visualisering og presentasjon. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til 
berekningar, problemløysing, simulering og modellering. Vidare vil det seie å finne informasjon, 
analysere, behandle og presentere data med formålstenlege verktøy, og vere kritisk til kjelder, 
analysar og resultat. Utvikling i digitale ferdigheiter inneber å arbeide med samansette digitale tekstar 
med aukande grad av kompleksitet. Vidare inneber det å bli stadig meir merksam på den nytten 
digitale verktøy har for læring i matematikkfaget.
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Digitale verktøy er en del av kompetansemålene i matematikk og således eksamen på 10. trinn. I 
eksamensveiledningen for eksamen som fra våren 2018 heter det: «Elevene skal [vår utheving] ha 
tilgang på datamaskin med digitale verktøy som regneark, dynamisk geometriprogram, CAS og 
graftegner under hele Del 2 av eksamen».2 Det forutsetter at elevene er kjent med ulike digitale 
verktøy, og at de kan bruke disse på en hensiktsmessig måte under eksamen i matematikk. Digitale 
verktøy forstås først og fremst som kalkulator, CAS, dynamisk geometriprogram, graftegner og 
regneark, altså datamaskinbasert programvare. Tilgang til digitale verktøy er en forutsetning for at 
elevene skal kunne trene for å mestre de nye verktøyene, skriver FAFO i 2018 (s. 51).3 
 
På spørsmål om hvor mange PCer det er planlagt innkjøpt for skolene GUS og BUS i budsjettet for 
2019, svarer ordfører den 3. april: «Det er dialog med rektorene mht hva som skal kjøpes inn og i 
hvilket omfang». Gran Arbeiderparti viser til Kvalitetsplan for grunnskolen 2017-2020 (Gran 
kommune, 2016) der matematikk er et satsingsområde i denne perioden: 
  

Skolen skal satse spesielt på matematikkopplæringen og ha felles systemer og verktøy for å 
kvalitetssikre denne i hele grunnskolen. Skolen skal forbedre både jentenes og guttenes læringsutbytte 
i matematikk på alle trinn. Matematikkompetansen hos lærerne skal heves.
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Gutter i Gran kommune skårer våren 2018 i snitt hele 0,6 karakter lavere enn gutter i landet forøvrig 
på skriftlig eksamen i matematikk.5 I følge FAFO (2018, s. 61) er det elever i Norge som har digitale 
privilegerer. Det innebærer at det er visse elevgrupper som har bedre forutsetninger for å lykkes på 
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matematikkeksamen enn andre elever. Deres digitale fortrinn er f. eks. knyttet til bedre tilgang på 
digitale verktøy og at de går på skoler som prioriterer undervisning i digitale verktøy høyere enn det 
gjøres ved andre skoler, slik at de får øvelse i digitale hjelpemidler. Ved GUS har alle elever, som det 
fremgår av svaret fra ordfører, egne elev-PCer. Ved eksamen våren 2019 og våren 2020 vil elevene 
ved 10. trinn ved BUS, slik situasjonen er nå, framstå som underpriviligerte med lavere forutsetninger 
for å møte eksamen i matematikk enn sine jevnaldringer ved GUS.  
 
Vi som politikere må skape like strukturelle forutsetninger for elevenes læring. Derfor må vi ta på 
alvor den forskning som gir oss kunnskap om dette. På denne bakgrunn foreslår Gran Arbeiderparti 
følgende:  
 
Alle elever i ungdomsskolen skal ha egen PC fra skolestart skoleåret 2019/20.  Brandbu ungdomsskole 

må fra dags dato sørge for at elevene prioriteres med PCer slik at de elevene som har kortest tid igjen 

til avsluttende skolegang, stiller først i køen på PC-dekning. Lærerne skal tilbys opplæring i de digitale 

verktøy som elevene skal ha tilgjengelig på eksamen. Utgiftene til dette tiltaket dekkes innenfor 

rammen av grunnskolens ordinære budsjett 
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