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TEMA 1: HVA SKJER I TIMENE? – om digitalisering, struktur og variasjon

TEMA 2: HVA BRUKES I TIMENE? – om læremidler og digitale verktøy

TEMA 3: HVORDAN ØKE DEN DIGITALE KOMPETANSEN TIL LÆRERNE?

TEMA 4: HVA SKJER TIL NESTE ÅR?



3 x 2 temaer i forskningen (one-to-one computing)

1a Mål med implementeringen
1b Faktorer for vellykket implementering

2a Effekten av en-til-en og elevenes læringsutbytte
2b Læreres og elevers opplevelser og erfaringer

3a Teknologi i bruk – praksiser i klasserommet  
3b Klasseromsmiljø og mulige utfordringer med 1:1 



Hva vet vi om IKT i skolen fra 2003-2019?



+ 36 %

+ 32 %
???



… og hva har skjedd siden 2019 til i dag?

Alle elever i videregående skole har hatt en digital enhet i minst ti år

9 av 10 elever på ungdomsskolen har en digital enhet (mest PC, så iPad og CB)

8 av 10 elever på 5-7 trinn har en digital enhet (PC og iPad)

7 av 10 elever på 1-4 trinn har en digital enhet (Mest iPad noe CB)



2022



Tema 1: Vet vi noe om arbeidsformer 
og læremidler fra tidligere prosjekter?

En kortfattet presentasjon av 15 år med klasseromsforskning



Fordelingen av undervisningsaktiviteter på 9.trinn 
i PISA+ (04-05)
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Fordelingen av organiseringsformer på ungdomstrinnet i SMUL-
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Fordelingen av organiseringsformer på ungdomstrinnet 
i  ARK&APP-prosjektet (2013-2016)
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Fordelingen av arbeidsformer for GEPP (2019)
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Monologisk undervisning Individuelt arbeid Gruppearbeid Dialogisk undervisning

Eksempler på norsktimer ved Harebekken 
ungdomsskole

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

I alle disse overgangene viser læreren tydelig klasseledelse



TEMA 1: 
Hva slags arbeidsformer dominerer i klasserommet på din skole?

Mest gruppearbeid

Mest individuelt arbeid

Mest monologisk helklasseundervisning

Mest dialogisk helklasseundervisning
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Tema 1: Arbeidsformer i klasserommet

Dersom du hadde satt deg ned for å observere en time (undervisningsøkt) på 

din skole, hvor mange skift ville det vært? 

Tenk i 30 sekunder, del med andre rundt bordet. Skriv i fritekst.

På min barne/ungdomsskole/1-10/vgs skole ville det vært xx skift i løpet av 

en time?



Tema 2: Hva brukes i timene?

Om læremidler og digitale verktøy
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Omsetning av papirbaserte læremidler 2008-2020
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De har papirbok. Har jo brukt litt mer papirbok i 
niende trinn her, men på videregående bruker jeg 
ikke papirboka i noe særlig organisert form. 

Det står i prosessbeskrivelsen, når vi jobber i 
prosess, så står det at de skal lese i boka for å 
skaffe seg bredde og oversikt, men det er det 
eneste jeg bruker, ellers så er det innholdet som vi 
jobber med i timen, så ligger så å si alt på 
OneNote. 

Og det er artikler som er klipt ut fra Aftenposten 
og History today og ja... Bilder som limes inn, alt 
mulig fra internett.  

Lærer, 9. trinn, PC-ungdomsskole



Ressurslærer i FIKS





Innholdet i 
et classroom

Læreren opprettet ulike 
emner som fagstoffet 
sorteres etter. 

Ulike former for 
faglig 
informasjon. 

Oppgaver som 
elevene skal 
besvare og levere

Google dokument 
brukes som digital 
arbeidsbok. 

Kilde: Ressurslærer i FIKS 



Tema 2: Læremidler og digitale verktøy?

Hva brukes i undervisningen?

Bare digitale læremidler

Både digitale og papirbaserte læremidler

Bare papirbaserte læremidler

Hva er de største utfordringene i overgangen fra papirbaserte til digitale 
læremidler?

Skriv tre utfordringer i rangert rekkefølge.



TEMA 3: HVORDAN ØKE DEN DIGITALE 
KOMPETANSEN TIL LÆRERNE?





Hvordan står det til med lærernes kompetanse?



Tema 3: Hvordan øke kompetansen til 
lærerne? 
I denne delen skal dere dele de gode eksemplene på hvordan dere har arbeidet med å heve kompetansen 

Blant annet skal dere snakke om:

Hvem har hatt ansvaret for progresjon i arbeidet?

Hvordan har dere ivaretatt systematikken i kompetansehevingen?

Hva har gitt resultater? Og hva har ikke virket?

Hvordan inngår de som kan mest om/jobber med digitalisering på deres skole i planleggingen av 

felles utviklingstid?

I denne økta skal dere forsøke å enes om tre utfordringer i rangert rekkefølge.







Innholdet i 
et classroom

Læreren opprettet ulike 
emner som fagstoffet 
sorteres etter. 

Ulike former for 
faglig 
informasjon. 

Oppgaver som 
elevene skal 
besvare og levere

Google dokument 
brukes som digital 
arbeidsbok. 



Tema 4: Hva skjer til neste år?



Spørsmål?

Tema 1: arbeidsformer

Tema 2: læremidler og digitale

verktøy

Tema 3: Økt kompetanse

Tema 4: Neste år – hva skjer?



3 x 2 temaer i forskningen - oppsummering

1a Mål med implementeringen
1b Faktorer for vellykket implementering

2a Effekten av en-til-en og elevenes læringsutbytte
2b Læreres og elevers opplevelser og erfaringer

3a Teknologi i bruk – praksiser i klasserommet  
3b Klasseromsmiljø og mulige utfordringer med 1:1 
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