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I:  Fra datalab til  
        1:1 klasserommet



Hva er koblingen mellom teknologi, læremidler og  
dybdelæring?  

Until recently, educational software has been 
designed based on instructionist theories - 
an expert authority, delivering information to the 
learner.  

In contrast, learning sciences research suggests 
that the computer should take on a more 
facilitiating role, helping learners have the 
kinds of experiences that lead to deep learning. Sawyer, 2014, s. 12

*Sawyer, K. (2014) The Cambridge handbook of learning sciences. Introduction.



Source: Sawyer, K. (2014) The new Science of Learning (introduction), The learning Sciences (Handbook)

source: Papert, 1993





- The constructionist  
perspective sees learning 
a process of «reconstruction rather 
than a transmission of knowledge» -

Constructionism- the opposite of instructionism (transmission of knowledge)



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 particpate in this new kind of society.


                                                   (Sawyer, 2014, page 2) 
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II: læremidler og ressurser for  
læring i 1:1 klasserommet



?



Hva vet vi om  
1:1 klasserommet i Norge?



Å velge læremidler  
og digitale verktøy

Hvor mye jobb må lærere  
g jøre om skoleeier tar bort 
læremidler som dekker  
hele faget over 1-3 år?



VerktøyInnhold

Læremidler

Lærings- 
ressurser



Verktøy

Læremidler (didaktiske) 
er representasjoner /  objekter  
som er utviklet med tanke på å 

dekke ett eller flere 
komptansemål. 

Læringsressurser 
er representasjoner / objekter 

som ikke primært er utviklet for 
bruk i undervisning og læring. 

Innhold

Læremidler

Læringsressurser

Læremidler (funksjonelle) 
med verktøy som er utviklet  
med tanke på å arbeide med 
 ett eller flere komptansemål. 

Læringsressurser  
er verktøy som ikke primært 
er utviklet med tanke på  
arbeid med komptansemål. 



– Hillman and Säljö, 2016

«The epistemic practices nurtured by the digital 
resources challenge those that characterized  

 - and to a large extent still characterize -  

classroom practices, perhaps most poignantly 
expressed in the continued centrality of the 

traditional text book (Säljö, 2010)»



III: GEPP - mot 2020



GEPP: 20 lærere: 10 ungdomsskoler fem 
kommuner 

400 elever intervjuet 
54 timer observert (observasjonsmanualer)

N K U L   2019 
Finansiert av: 
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