Forskning og erfaringer
Internasjonal og nasjonal forskning og erfaringsrapporter viser positive resultater ved bruk av
læringsteknologi i skolen. Positive resultater krever imidlertid en gjennomtenkt strategi om hvorfor
og hvordan læringsteknologi skal brukes.
Positive erfaringer fra skoler som bruker 1:1 viser blant annet:
• En bredere faglig kompetanse og gode muligheter for utforskende læring
• Bedre tilpasset opplæring
• Økt fokus på digitale ferdigheter
• Mer aktivitet blant elevene
• Større muligheter for samhandling og samarbeid
Forskning viser også at bruk av læringsteknologi kan virke forstyrrende hvis teknologien ikke er godt
nok forankret i en overordnet pedagogikk, og dersom lærerne ikke har god kompetanse i hvordan
teknologien bør benyttes.
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