Markedsundersøgelsen 2020
Analyse Danmark har – på vegne af Clio og Skolernes Akademi – gennemført en
undersøgelse af digitale læremidler blandt 4.094 lærere og skoleledere i grundskolen.

4.094

besvarelser

Den viser, at lærerne er langt fremme, når det kommer til at bruge digital læringsteknologi. Lærerne oplever især, at eleverne bliver klædt bedre på til fremtidens
kompetencebehov med digital læringsteknologi. Men selvom lærerne er digitalt
stærke, er 46 % af dem udfordret af ustabilt internet og dårligt it-udstyr, når de
skal undervise.
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54 %

48 %

46 %

Synes, materialet er
mere relevant for
eleven.

Mener, eleverne
bliver klædt bedre
på til fremtiden.

Angiver, eleverne
er mere motiverede
for undervisning.
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66 %
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Synes, det er en
fordel, at den altid
er opdateret.

Mener, den gør det
nemmere at finde
inspiration.

Oplever, de kan skabe
en mere varieret
undervisning.
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BARRIERER
FOR DIGITAL
LÆRINGSTEKNO
LOGI

41 % af lærerne og
54 % af skolelederne
svarer, at de er “godt”
eller “meget godt”
klædt på til at
forberede eleverne til
en uvis men helt sikkert
digital fremtid.

46 % 43 %

35 % 36 %

20 % 19 %

Oplever problemer
med it-infrastruktur
og dårligt internet

Angiver, at det er
dyrt at købe digitale
læremidler

Angiver,
at de mangler
it-kompetencer

MAKING KIDS SMARTER

60 %
af skoler har en
digital strategi og/eller
handlingsplan for, hvordan
skolens elever skal lære
med og om teknologi i
undervisningen.

