Marknadsundersökningen 2021

1 443
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Analyse Danmark har för fjärde året i rad på uppdrag av Clio genomfört en
marknadsundersökning av digitala läromedel i den svenska grundskolan.
Den visar att mer än hälften av lärarna fortfarande främst använder analoga
läromedel i sin undervisning, men att användandet av digitala läromedel ökar.
Vidare får vi veta att lärare och skolledare framför allt ser tre fördelar med
digitala läromedel.
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14 %

13 %

13 %

Använder enbart eller
till största delen digitala
läromedel

24 %

23 %

22 %

Använder analoga och
digitala läromedel lika
mycket

62 %

63 %

Använder primärt analoga
läromedel/inga digitala
läromedel

Fördelar för elever

Fördelar för lärare

37 %

36 %

34 %

Menar att eleverna
blir bättre förberedda
inför framtiden

Uppger att eleverna är
mer motiverade att delta
i undervisningen

Anser att materialet är
mer relevant för eleven
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49 %

48 %

36 %

Upplever att de kan
skapa en mer varierad
undervisning

Anser att det är en
fördel att materialet
alltid är uppdaterat

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

61 % av lärarna svarar att skolan
inte har en digital strategi eller
att de inte vet om skolan har en
digital strategi.
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Undervisning under
coronapandemin

2021
2020

41 % 45 %

30 % 32 %

28 % 28 %

Upplever problem med
it-infrastruktur och
dålig internetanslutning

Menar att för många
Inloggningskonton
gör det besvärligt

Anser att det är dyrt
att köpa digitala
läromedel

MAKING KIDS SMARTER

65 %

Skolorna har stått inför nya
utmaningar och oförutsedda
förändringar men ändå svarar
hela 64 % att deras skola har
hanterat förändringarna under
pandemin bra eller mycket bra.

