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ELEVUNDERSØKELSEN



Hvordan organisere undervisning i 1:1 klasserom?

Det er stor variasjon i hvordan 
undervisningen blir organisert i en-til-en-
klasserom.

Gruppearbeid og individuelt arbeid utgjør 
tilsammen 70% av tiden i de observerte 
undervisningsøktene.





Hvilken rytme er det i undervisningen?

Vi har identifisert fire typer med undervisning ut 
fra hvor mange skift de har. 

De fleste timer hadde få skift der læreren veileder 
individuelt. 

Undervisningsøkter med flere skift har mer 
helklassedialoger. 
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Type Antall 

skift

Antall 

arbeidsformer

Antall økter i 

GEPP-prosjektet

Andre kjennetegn

Type I – få 0 – 2 1 – 3 26

• Mye selvstendig arbeid enten i gruppe eller individuelt

• Lærer veileder individuelt og i gruppe

Type II – noen 3 – 4 2 – 3 9
• Mye selvstendig arbeid med individuell og gruppeveiledning

• Noen innspill fra lærer i helklasse (mest monologisk)

Type III –hyppige 5 – 6 2 – 4 13

• Hyppigere innspill fra lærer enten monologisk eller dialogisk

• Noe mer variasjon mellom forskjellige arbeidsformer (opptil 4)

Type IV – mange 8 - ∞ 4 6

• Alle økter varierer mellom alle fire arbeidsformer

• Lærer er aktiv i plenum, både monologisk og dialogisk

• Kombinasjon av gruppe og individuelt arbeid)
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Høsten 2019
57 % av landets elever

20 kommuner med full 
1:1-deknig

64 % total digital 
dekning

I løpet av 2020/2021
64 % av landets elever

30 kommuner med full 
1:1-dekning

75 % total digital 
dekning





Læremidler og digitale verktøy – valg og 
oppgaver

Elever får velge mellom papir eller skjerm, og i 
arbeidet med kilder på nett er det stor frihet. En 
frihet som elevene i varierende grad mestrer. 

Elevene bruker både læremidler og ressurser for 
læring, samt digitale verktøy som enten er laget 
for undervisning eller mer standardiserte 
applikasjoner (Word o.l.). 
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