Marknadsundersökningen 2020
Clio har med hjälp av Analyse Danmark och siffror från Enkätfabriken
genomfört en undersökning om digitala läromedel i svenska grundskolor.

1 409
svar

Undersökningen omfattar 1 409 lärare och skolledare och visar att svenska
lärare ligger efter digitalt jämfört med de danska. Vidare känner sig lärarna
inte helt rustade inför framtidens kompetensbehov.

Sverige
Danmark

13 %
( SE)

36 %
( DK )

Använder enbart eller
till största delen digitala
läromedel

25 %
( SE)

35 %
( DK )

Använder analoga
och digitala läromedel
lika mycket

63 %
( SE)

29 %
( DK )

Använder primärt analoga
läromedel/inga digitala
läromedel

Fördelar för elever

Fördelar för lärare

34 %

35 %

39 %

Anser att materialet
är mer relevant för
eleven

Menar att
eleverna blir
bättre förberedda
inför framtiden

Uppger att
eleverna är mer
motiverade att delta
i undervisningen

FÖRDELAR MED
DIGITAL
LÄRANDETEKNOLOGI

34 %

47 %

50 %

Menar att det är
lättare att anpassa
lektionerna efter
varje elevs enskilda
kunskapsnivå

Anser att det
är en fördel att
materialet alltid
är uppdaterat

Upplever att de
kan skapa en
mer varierad
undervisning
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2020
2019

HINDER FÖR
DIGITAL LÄRAN
DETEKNOLOGI

31 % av lärarna
svarar att de känner
sig ”väl” eller
”mycket väl”
rustade för att
förbereda eleverna
på en oviss men
garanterat digital
framtid

45 % 47 %

32 % 35 %

28 % 28 %

Upplever problem
med IT-infrastruktur
och dåligt internet

Menar att för många
inloggningskonton
gör det besvärligt

Anser att det är
dyrt att köpa digitala
läromedel

MAKING KIDS SMARTER

66 %
Av skolorna har en
digital strategi och/eller
handlingsplan för hur
skolans elever ska lära
med och om teknologi
i undervisningen
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