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Lærerstyrt
Undervisning
Papirbasert
Enveis
Passive elever
Konsument

Elevstyrt
Læring
Digital
Interaktiv
Engasjerte elever
Produsent







Learing knowledge deeply
(findings from cogniDve sciences)

Traditional classroom practices
(instructionism)

Dybdelæring
Overflatelæring



«Instruksjonisme»
Instruksjonisme: basert på «vanlig fornuft» (commonsense assumptions):

• Kunnskap er en samling av fakta og prosedyrer
• Skolens mål er å få disse faktaene og prosedyrene inn i elevenes hoder
• Lærere kjenner faktaene og prosedyrene og deres jobb er å overføre disse til elevene
• Enklere fakta og prosedyrer bør læres først. Lærebøker, lærere og andre voksne definerer 

hva som er «enkelt» og «komplekst»
• Man måler skolens suksess ved å teste elevene for å se hvor mange av faktaene og 

prosedyrene de har skaffet seg

Seymour Papert (1993)



Keith Sawyer on Instructionism

This traditional vision of schooling is known as instructionism (Papert, 1993).

Instructionism prepared students for the industrialized 

economy of the early 20th century. 

But the world today is much more technologically complex and 

economically  competitive, and instructionism is increasingly failing 

to educate our students to participate in this new kind of society.
(Sawyer, 2014, s. 2) 



Snakk sammen: «instruksjonisme»

I hvilken grad synes dere at Sawyers/Paperts begrep 

«instruksjonisme» er treffende for dagens opplæringspraksis på deres skole?



Hva vet vi om 1:1 
klasserommet?
Relevante funn fra GEPP-prosjektet 

«Vi hadde masse iPader på skolen, men vi brukte det bare i 
noen undervisningstimer da. 

Sånn i musikk for eksempel, så kunne de komme å si at "i dag 
har vi iPad«. Så de hadde nok iPader til en klasse, men ikke til 
hele skolen da» 



MONITOR



+ 36 %

+ 32 %



Foreløpig oversikt over den 
digitale dekningen i skolen i de 50 

største kommunene i Norge



Gul = usikker 
på tallene



Rød = 
mangler tall



Hva vet vi om norske 1:1 klasserom?

Sum kombinerte 
løsninger 97 539 42 %

Sum iPad 67 174 29 %

Sum Chromebook 51 819 22 %

Sum datamaskin 11 267 5 %
Sum udefinert 

nettbrett 2820 1 %

Vi mangler tall på 3 % av elevene

De 50 største kommunene har 57 % 
(361 035) av landets elever.

I de 50 største kommunene er det en total digital dekning på 64 % 

20 av kommunene har en-til-en-dekning for alle sine elever

• Antall elever i disse kommunene utgjør 49 % (114 194) av den 
totale elevmassen i oversikten

Vi kan pr i dag ikke gi nøyaktig tall på en-til-en i kommunene med 
variasjon i dekningen.

Vi er ikke ferdig, og vi ønsker å utvide! Send epost til frida.thuen@uv.uio.no



Hva slags digital enhet har elever?



Hva gjør digitaliseringen med klasserommet?

1.Hva gjør digitaliseringen med arbeidsformene i klasserommet?

2.Hva er ugordringene med implementering av en-Tl-en-dekning?

3. Hva sier elever og lærere om deres erfaringer med en-Dl-en?



Hva sier forskningen om de tre spørsmålene? 

Trinn 1
Bredt søk etter 
internasjonale 
studier

Trinn 2
Smalere søk etter 
reviewartikler eller 
kunnskaps-
oppsummeringer 

Trinn 3
Sammenfatning 
av 7 
reviewartikler 
(metareview)

Trinn 4
Seks 
identifiserte 
temaer

Trinn 6
Underbygge 

med 
enkeltstudier 
(både norske og 
internasjonale)

Trinn 7
Sette reviewen i 
sammenheng 
med våre GEPP-
data

Trinn 5
Sammenfatning 
av disse og fokus 
på tre områder



Seks gjennomgående tema

1. Implementering

2. Opplevelser og erfaringer

3. Teknologi i bruk

Målsettinger for implementering

Utfordringer ved implementering

Effekter på læringsutbytte

Opplevelser og erfaringer

Hvordan teknologien tas i bruk

Klasseromsmiljø og en-til-en



1. Implementering
Målsettinger

Bedre resultater i skolen

Minske det digitale gapet

Forberede elevene til fremtidens 

arbeidsliv (21st century skills)

Forbedre kvaliteten på 

undervisningen

Utfordringer
Tilstrekkelig kjennskap Dl kontekst

God ledelse i implementeringen

Tilstrekkelig infrastruktur

Oppfølging og evaluering av implementeringen

Skike i pedagogisk paradigme

Tilstrekkelig profesjonsutvikling

Fortsal forpliktelse og oppfølging fra involverte parter

Bærekrakighet – vil iniDaDvet vedvare?



2. Opplevelser og Erfaringer (lærere og elever)

Læreres opplevelser
Usikkerhet innledningsvis
Mer trygghet og utvikling av ferdigheter etter hvert

Etterspør profesjonsutvikling
Askerskolen – følgeforskning/NIFU

Trygge på pedagogikken og privat bruk av det digitale --> mer usikre på digitale verktøy i klasserommet

Opptatt av en balanse mellom det digitale og det analoge
Bærumskolen – Rambøll sin evaluering

Mindre tid til planlegging, men mer tid i timen
Arbeider mer ut ifra kompetansemål enn tidligere

Respons-prosjektet

Endring i identitet (mer veiledende rolle)



2. Opplevelser og Erfaringer (lærere og elever)

Læreres bruk
Variasjon i hvordan lærere bruker teknologien i klasserommet

Tradisjonell bruk Innovativ bruk

• Tydelige og synlige læringsmål
• Meningsfulle læringsaktiviteter 

som bidrar til dypere læring
• Elev-sentrert
• Vurdering i prosess
• Teknologien bidro til å tilpasse og 

redefinere undervisning og 
læring

• Mindre tydelige eller uklare 
læringsmål

• Læringsaktiviteter som ikke er 
ment for dypere læring

• Lærersentrert
• Vurdering skjer ikke i prosess
• Sette strøm på boka

Jahnke, Bergström, Mårell-Olsson, 
Häll og Kumar, 2017 og Lucas 2019



2. Opplevelser og Erfaringer (lærere og elever)

Elevers opplevelser
Mer kommunikasjon
Mer samarbeid
Mer effektivt
Mer kontroll over egen læring
Motiverende

Utfordringer

Ikke-faglig bruk
Distraherende
Vondt i hodet og tørre øyne
Brukere av nettbrett savner tidvis tastatur



2. Opplevelser og Erfaringer (lærere og elever)

Elevers bruk

Tekstproduksjon 
Notater 
Ferdigstilling av lekser
Nettsøk
Kommunikasjon

Tradisjonell Innovativ

Multimodal produksjon
Redigering av video og musikk
Innhold skap av elever
Erfaringsdeling og tilbakemelding 
elevene i mellom

Hvordan skiller dere mellom tradisjonell og innovativ bruk av 
digitale enheter i 1:1 klasserommet?



GEPP:
Antall økter som er observert: 54

Antall elever som deltar: ca. 400

Minutter observert: 3141 

(ca. 52 klokketimer)

Chromebook og iPad på de fleste 

skoler i prosjektet.

Antall lærerintervju: 

14 (individuelt eller i par)

Antall elevintervju: 

30 (grupper på 2 – 5 elever)



Vet vi noe om arbeidsformer og 
læremidler fra tidligere prosjekter?

En kortfattet presentasjon av 15 år med klasseromsforskning



Arbeidsformer i skolen
Monologisk helklasseundervisning 
Dialogisk helklasseundervisning
Gruppearbeid 
Individuelt arbeid



Fordelingen av 
undervisningsaktiviteter 
på 9.trinn i PISA+ (04-05)

56%
30%

14%

Helklasseundervinsing

Individuelt

Gruppearbeid



Fordelingen av 
organiseringsformer 
på ungdomstrinnet i 
SMUL-prosjektet
(2008-2011)

63%

16%

19%

2%
0%

Helklasseundervinsing

Individuelt

Gruppearbeid

Stasjonsarbeid

Annet



Hva sier elevene?

«Jeg vil jo si at det ble mer variert undervisning når vi fikk iPad. 

Før det så var det mye lese i bok og så gjøre oppgaver, eeh også hadde 

vi jo noen gang sånn videoer på lerret og sånn da,  men det var mye 

tavleundervisning og lese i bok  og skrive i arbeidsbok da»

Elev, 10. trinn. GEPP.



16,50%

26%

18%

39,50%

Monologisk helklasse

Dialogisk helklasse

Individuelt

Gruppearbeid

Fordelingen av 
arbeidsformer for 
8.-10.trinn i ARK 
og APP (2013-16)



22%

7%

46%

24%

1%

Monologisk
helklasseundervisning

Dialogisk helklasseundervisning

Individuelt arbeid

Gruppearbeid

Annet

Fordelingen av 
arbeidsformer for 
GEPP (2019)



Monologisk undervisning Individuelt arbeid Gruppearbeid Dialogisk undervisning

Elevrolle i timer med stor variasjon

Fag: Norsk 8tr Timens lengde: 58 minuler Start: 10:12 Dato: 09.04.2019

7 27 11 10 1 2

6 5 11 2 1 1 11 1 27 3 2 6 2 10 2

Fag: Norsk 8tr Timens lengde: 90 minutter Start: 08:30 Dato: 02.04.2019

2 2 2 3 1 1 21 2 2 3 1 8 2

Fag: Norsk 8tr Timens lengde: 50 minutter Start: 12:10 Dato: 02.04.2019



Elevrolle i timer med prosjekt

Monologisk undervisning Individuelt arbeid Gruppearbeid Dialogisk undervisning

4 64

Fag: Kunst & håndverk/naturfag/matte 9tr Timens lengde: 68 minutter Start: 08:31

20 13 4 23

Fag: Kunst & håndverk 9tr Timens lengde: 60 minutter Start: 08:33

10 10 27

Fag: Matte 9tr Timens lengde: 47 minutter Start: 12:15



Hva må vi vite mer om?
1. Hva slags elevrolle er det mulig å ha i slike arbeidsformer?
2. Hvilke utfordringer møter elever når de ikke bruker tradisjonelle 
læremidler?
3. Hvilken rolle får læreren i disse klasserommene?

Hva vet vi om kvaliteten på samtalene mellom lærer og elev – og 
elevene mellom?
Hvordan opplever elever arbeidet i disse klasserommene?
Hvordan opplever læreren den ‘nye’ miksen av arbeidsformer?



ネリアージュ

‘neriage’ : 

originally applied to the technique of layering, cuPng and re-combining
different colours of clay to produce a block with intricate paTerns. 

(Black & William, 2009)



I R F 

I R E 

teacher Initiation 
student respons
teacher feedback

valuation



*Mercer & Littleton, 2007: Dialogue and the development of children´s thinking. NYC: Routledge
*Mortimor & Scott, 2003: Meaning Making in Science Classroom, Milton Keynes: Open University Press

Disse fire samtaletypene representerer IKKE gode
eller mindre gode undervisningsstrategier. 

Kvaliteten på undervisningen er avhengig av om
man velger rett samtaleform for rett formål. 
Samtaleformene kan komplementere hverandre. 



Både lærer og elever kommer med viktige bidrag i 
samtalen, på en slik måte at elevenes tenkning om et 
bestemt tema beveges fremover. 

Elevene blir oppmuntret til å delta aktivt og får hjelp til
å artikulere, reflektere over og modifisere sin 
forståelse. 

(Mercer & Littleton, 2007: 41) 

Dialogisk / Interaktiv

Mercer & Littleton, 2007: Dialogue and the development of children´s thinking. NYC: Routledge



– Mercer & Littleton, 2007, side 51

«The key is in the teacher´s 
application of a 

varied repertoire of ways of using 
language as a tool fore teaching and 

learning»
Mercer & Littleton, 2007: Dialogue and the development of children´s thinking. NYC: Routledge



«…. how individuals learn from interaction with others, 
Sosiokulturelle teorier forklarer ikke bare: 

*Mercer & Howe (2012) Explaining the dialogic processes of teaching and 
learning: The value and potential of sociocultural theory Learning, Culture and 
Social interaction. 12-21

Mercer & Howe, 2012

but also how collective understanding is created 

from interactions amongst individuals»



«An extensive body of more reacent resarch (…) has shown 

positive effect when students are encouraged to talk and work 

together on curriculum-related tasks, particularly when they 

support their views with reasons and differences of opinion (and 

the reason behind them) are disucssed and resolved»

(Mercer & Howe, 2012)*Mercer & Howe (2012) Explaining the dialogic processes of teaching and learning: The 
value and potential of sociocultural theory Learning, Culture and Social interaction. 12-21



Exploratory talk - children engage critically but constructively 
with each other´s ideas. 

Disputational talk - disagreement and individualized 
decision making

Cummulative talk - children builds positively but uncritically 
on what the others said

talk : a (distinctive) social mode of thinking

Mercer & Lilleton, 2007: Dialogue and the development of children´s thinking. NYC: Routledge



Arbeidsformer i skolen
Monologisk helklasseundervisning 
Dialogisk helklasseundervisning
Gruppearbeid 
Individuelt arbeid
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«En rektors bekjennelser»
www.bbolstad.wordpress.com

@BolstadB
@UiO_FIKS
@ogilje

hlps://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/
Øystein Gilje,

Universitetet i Oslo
oystein.gilje@uv.uio.no
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Takk for oppmerksomheten!

http://www.bbolstad.wordpress.com/

