




Hva vet vi om 1:1 i Norge?
Se på Digitalisering i skolen-saken under Kunnskapsbasen på våre 

nettsider for oppdatert oversikt over den digitale dekningen i de femti
største skolene

Frida Thuen, Prosjektleder i FIKS



Hva vet vi fra internasjonal 
forskning?

En gjennomgang av 1:1 review-studier fra 2006-2016
Åslaug Bjerke, vitenskapelig assistent, FIKS, UiO. 



Metode for litteraturgjennomgang



Vårt søk
• To runder av søk

1) Gjennomgang av tidligere litteraturstudier
2) Gjennomgang av enkeltstudier ++

• 17/09-19 
«one-to-one» AND «review» = 113 fagfellevurderte resultater

• 20/08-19
100 fagfelle vurderte resultater



Våre seleksjonskriterier

• Må ta for seg forskning på en-til-en

• Må være en sammenfatning av tidligere studier

• Må være fagfellevurdert

• Ikke data fra høyere utdanning

• 7 av 13 studier inkluderes
4 fra første søk
3 fra ytterligere gjennomlesing



Oversikt over litteraturstudier
Forfatter Utgitt Antall studier Tidsperiode Stikkord

Harper, B. og Milman, N. B. 2016 46 2004 – 2014 One-to-one technology, student achievement, changes 
to classroom environment, student motivation and 
engagement, classroom uses, challenges to integration

Haßler, B., Major, L. 
og Hennessy, S.

2016 23 2010 – 2014 Android, iPad, learning outcomes, school, systematic 
reviews, tablets

Islam, M. S. og Grönlund, Å. 2016 145 2000 – 2013 One-to-one computing, cooperative/collaborative 
learning, classroom technology integration, 
teaching/learning strategies

Zheng, B., Warschauer, M. 
og Lin, C. og Chang, C.

2016 96 2001 – 2015 21st century skills, academic achievement, meta-analysis, 
one-to-one laptop program, processes and perceptions

Fleicher, H. 2012 18 2005 – 2010 One-to-one computer projects, pupil related results, 
teacher related results

Holcomb, L., B. 2009 30 1998 – 2008 One-to-one, student and teacher outcomes,

Penuel, W., R. 2006 30 1986 – 2005 Ubiquitous computing, research synthesis, laptops, 
wireless connectivity



Hvilke tematikker går igjen?

1. Mål med implementeringen
2. Utfordringer ved implementeringen
3. Effekten av en-til-en og elevresultater
4. Læreres og elevers opplevelser og erfaringer 
5. Teknologi i bruk – praksiser i klasserommet  
6. Klasseromsmiljø. 



Hva vet vi om 1:1 klasserommet fra forskningen? 
Det er fire ulike måter å legitimere 1:1 satsinger (implementering).

Bedre resultater, minske digitalt gap, forberede for fremtiden og bedre kvaliteten ved undervisningen.

Det er sju ulike utfordringer som går igjen i følgeforskning på implementering:

1) God ledelse i implementeringen 
2) Kjennskap til konteksten som programmet skal innføres i 
3) Skifte i pedagogisk paradigme 
4) Læreres profesjonsutvikling 
5) Fortsatt tilstedeværelse av «stakeholders». 
6)Oppfølging og evaluering av programmet 
7) tilstrekkelig infrastruktur. 



Hva vet vi om 1:1 klasserommet fra 
forskningen? (En oversikt fra sju artikler med vekt på læringsutbytte)

Digital teknologi kan bidra til å øke det «objektivt læringsutbytte»:

Betydningen av teknologien for økt læringsutbytte kommer først når hver elev har sin egen, personlige skjerm, men 
det er viktig at teknologien brukes på riktig måte. 

De kontrollerte studiene viser bedrede resultater innenfor digitale ferdigheter (!), og i en rekke ulike fag særlig i 
undersøkelser som ser spesielt på skriving og enkle regneferdigheter. 

Digital teknologi bidrar til økt motivasjon og interesse hos elevene (men vil det vare? … )

Teknologien bidrar positivt til hvordan elever lærer på skolen. 
Teknologien bidrar positivt til hvordan elevene organiserer sin læring på skolen. 

«Some evidence suggests that computer use by children in their learning process may provoke distraction, psychological as well as
physical strains, and over dependency on technology which can disrupt the «art of thinking»

(Islam & Grönlund, 2016, s. 213) .



Hva vet vi om 1:1 klasserommet fra forskningen? 
(En oversikt fra sju artikler med vekt på klasserommet og miljøet)

Elevene bruker teknologi til å skrive, ta notater, gjøre ferdig lekser, 
organisere arbeidet, søke på internett og til å kommunisere med 
medelever og lærer.

1:1 klasserommet byr på andre læringsopplevelser, og kan gi bedre 
former for tilbakemelding mellom lærer og elev og mellom elever. 

Bedre tilpasning til den enkelte elev. 



GEPP (hva har vi gjort?):
Antall økter som er observert: 54

Antall elever som deltar: ca. 400

Minutter observert: 3200 minutter 

(ca. 54 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)





Arbeidsformer i skolen

• Monologisk helklasseundervisning 
• Dialogisk helklasseundervisning
• Gruppearbeid 
• Individuelt arbeid

• Læremidler 
• Læringsressurser 

Læremidler i skolen 



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+

56%
30%

14%

Helklasseundervinsing

Individuelt

Gruppearbeid



Fordelingen av 
organiseringsformer 
på ungdomstrinnet i 

SMUL-prosjektet

63%

16%

19%

2% 0%

Helklasseundervinsing

Individuelt

Gruppearbeid

Stasjonsarbeid

Annet



16,50%

26%

18%

39,50%

Monologisk helklasse

Dialogisk helklasse

Individuelt

Gruppearbeid

Fordelingen av 
arbeidsformer for 
8.-10.trinn i ARK 

og APP



22%

7%

46%

24%

1%

Monologisk
helklasseundervisning
Dialogisk
helklasseundervisning
Individuelt arbeid

Gruppearbeid

Annet

Fordelingen av 
arbeidsformer for 
GEPP



Læremidler

Læringsressurser

VerktøyRepresentasjon

Innhold som opprinnelig er 
utviklet spesifikt for 

undervisning

Verktøy som opprinnelig 
er utviklet spesifikt for 

undervisning

Innhold som opprinnelig 
ikke er utviklet spesifikt for 

undervisning

Verktøy som opprinnelig 
ikke er utviklet spesifikt 

for undervisning



Læremiddel Innhold som opprinnelig ble utviklet 
spesifikt for undervisning

Verktøy som opprinnelig ble utviklet 
spesifikt for undervisning

Innhold som ikke opprinnelig 
ble utviklet spesifikt for undervisning

Verktøy som ikke opprinnelig 
ble utviklet spesifikt for undervisning

Læringsressurser

Representasjon Verktøy



Harebekken ungdomsskole
- Chromebook-skole

- Norsk på 8. trinn

- 2 lærere og 4 klasser

- Elevene produserte tekster i ulike sjangre. Disse skulle samles i et nettsideformat.

- Eksempler på applikasjoner og programvare:

*Google Docs – Tekstproduksjon

*Google Sites – Nettsideoppsett 

*Samtavla og Mentimeter – Felles tankekart

*Pixton Comics – Tekstproduksjon i tegneserieformat



Læremidler

Læringsressurser

VerktøyRepresentasjon

Harebekken ungdomsskole

- Google Docs
- Google Sites
- Google Chrome
- Google Disk

- Mentimeter
- Skjerm

- Chromebook

- Google Classroom
- Pixton Comics
- Samtavla
- It’s learning 

- Internettkilder
- Youtube



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

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



Samlet fordeling av 
arbeidsformer for 
Harebekken 
ungdomsskole 26%

12%

42%

20%

0%

Monologisk
helklasseundervisning
Dialogisk
helklaseundervisning
Individuelt arbeid

Gruppearbeid

Annet



Syrinlunden ungdomsskole
- iPad-skole

- Tverrfaglig prosjekt på 9 trinn mellom matte, kunst og håndverk og naturfag

- 2 lærere og 1 klasser

- Elevene skulle produsere en modell av et funkishus mot slutten av prosjektet

- Eksempler på applikasjoner og programvare:

*SketchUp – Illustrasjonsprogram for til 3D-modellering

*Excel – Beregninger 

*PowerPoint og OneNote 



Eksempeløkter fra tverrfaglig prosjekt ved 
Syrinlunden ungdomsskole

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



Samlet fordeling av 
arbeidsformer for 
Syrinlunden 
ungdomsskole 17%

7%

40%

36%

0%

Monologisk
helklasseundervisning

Dialogisk
helklasseundervisning

Individuelt arbeid

Gruppearbeid

Annet





Læremidler

Læringsressurser

VerktøyRepresentasjon

Syrinlunden ungdomsskole

- PC
- Ipad
- Smart Board
- Prosjektor

- SketchUp
- Excel
- PowerPoint
- OneNote

- Mm-papir
- Papp
- Blyant
- Skjærebrett
- Tapetkniv
- Linjal
- Plastfilm
- Lim og 

limpistol
- Nål 
- Saks



Hva må vi vite mer om?
Hva slags elevrolle er det mulig å ha i slike arbeidsformer?
Hvilke utfordringer møter elever når de ikke bruker tradisjonelle 
læremidler?
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?



Hvordan kan GEPP bidra til kompetanseutvikling?
1. En intensjon om å bedre skoleresultater, 
2. En intensjon om å minske det digitale gapet ved å gi elevene lik tilgang, 
3. Ideen om digital teknologi som en forberedelse til fremtidens arbeidsliv og 
4. Et ønske om å forbedre kvaliteten på undervisningen

Spørsmål til diskusjon i kollegiet: 

Ta utgangspunkt i de fire temaene her og se hvordan politikerne i din kommune argumenterte for at 
alle elever i kommunene skulle få hver sin personlige skjerm? 

Dersom dere skulle rangere disse fire temaene, hva mener dere er den viktigste målsetningen med 
implementering av en-til-en på deres skole?

Hvordan vil du presentere målet for implementeringen for foreldre på et foreldremøte eller i samtale 
med foreldre?



Hva skjer videre i GEPP-prosjektet?
• FIKS besøker skoler og kommuner som har vært med i prosjektet. 
• FIKS lager en sak i kunnskapsbasen basert på review og funn i GEPP, samt 

norske evalueringer, undersøkelser og utvalgte relevante studier.
• FIKS skriver en rapport om hele GEPP-prosjektet som inkluderer funn i 

annen forskning (inkludert review). Rapporten publiseres 20. november.
• FIKS ønsker å koble GEPP-prosjektet til de plusshistoriene og 

praksisfortellingene som hver enkelt kommune nå utvikler/produserer.
• FIKS ønsker å diskutere GEPP i et tredje og siste seminar 8. november. 
• FIKS presenterer GEPP-prosjektet på relevante konferanser. 


