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It i folkeskolens undervisning  

 7. maj 2012 

 

 

Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i 
folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre 
spørgeskemaundersøgelser: Én blandt medlemmer af Danmarks 
Lærerforening, én blandt medlemmer af Dansk Erhverv og én blandt 
skolebørnsforældre. Resultaterne fremlægges i dette notat. 

 
Resumé af resultater 

- Lærerne ser meget positivt på udbyttet af den aktuelle brug af it i 
undervisningen. De ser samtidig et stort potentiale i en yderligere 
anvendelse af it i undervisningen. 

- Men kun halvdelen af lærerne mener, at deres skole har tilstrækkeligt 
fokus på, hvordan it kan styrke elevernes udbytte. Forældrenes 
vurdering er lidt mere positiv, men de ser også et uudnyttet potentiale.  

- Mange lærere mener ikke, at skolerne råder over de nødvendige digitale 
læremidler. Forældrenes holdning er lidt mindre negativ, men også her 
ser de mulighed for forbedringer.  

- Både forældre og erhvervsliv – der aftager mange af de unge, når de 
kommer ud på arbejdsmarkedet – anser det for at være afgørende, at 
folkeskolen har fokus på at bruge it i undervisningen.  

 
Lærerne ser et stort udbytte af it i undervisningen  

Lærerne i folkeskolen er meget positive over for udbyttet af at bruge it i 
undervisningen. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt Danmarks 
Lærerforenings medlemspanel. Lærerne vurderer især, at den aktuelle brug 
af it i deres fag øger motivationen hos eleverne: 91 pct. oplever, at det i høj 
eller nogen grad er tilfældet, jf. figur 1 nedenfor.  

Derudover vurderer ca. 80 pct., at den aktuelle brug af it i høj eller nogen 
grad giver bedre mulighed for undervisningsdifferentiering, styrker det 
faglige niveau, og i det hele taget styrker undervisningen i deres fag.    
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Figur 1: I hvilken grad vurderer du, at den aktuelle brug af it i undervisningen i dine fag…  
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Kilde: Megafon for Danmarks Lærerforening, marts-april 2012 

Note: n=640. Svar i kategorien ’ved ikke’ er udeladt af figuren. Derfor summer procenterne ikke til 100. 

 

Lærerne ser også et stort potentiale i en øget brug af it i undervisningen, jf. 
figur 2. De vurderer, at det især ville give endnu bedre mulighed for 
undervisningsdifferentiering og øge motivationen hos eleverne yderligere.  

To ud af tre lærere vurderer samlet set, at en øget brug af it ville styrke 
undervisningen i deres fag yderligere.  

 
Figur 2: Vurderer du, at en øget brug af it i undervisningen i dine fag… 
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Kilde: Megafon for Danmarks Lærerforening, marts-april 2012 

Note: n=640 

 



3 
 

Skolerne mangler fokus på potentialet og digitale læremidler  

Men mange lærere mener ikke, at skolerne er tilpas opmærksomme på 
potentialet i at bruge it i undervisningen. Kun knap halvdelen af lærerne 
mener, at deres skole har tilstrækkeligt fokus på, hvordan it kan styrke 
elevernes udbytte, jf. figur 3. Forældre til skolebørn er lidt mere positive, 
men det er dog stadig hver tredje, der ser et uudnyttet potentiale.  

 
Figur 3: Mener du, at din skole / den skole dit barn går på  

som helhed har tilstrækkeligt fokus på, hvordan it kan styrke elevernes udbytte? 

49%

45%

6%

58%

30%

12%

Ja

Nej

Ved ikke
Lærere

Forældre til skolebørn
 

Kilde: Megafon for Danmarks Lærerforening, marts-april 2012, og Dansk Erhverv via Epinions panel, april 2012. 

Note: n=640 (lærere) og 976 (forældre) 

 

Dertil kommer, at under halvdelen af lærerne vurderer, at deres skole i høj 
eller nogen grad råder over de digitale læremidler, som er nødvendige til 
deres fag. Med digitale læremidler menes både it-udstyr og -programmer.  

Også i dette tilfælde er forældrene mere positive end lærerne, men ikke 
desto mindre vurderer godt hver tredje, at skolen kun i mindre grad eller slet 
ikke råder over de nødvendige digitale læremidler.   

 
Figur 4: I hvilken grad vurderer du, at skolen / dit barns skole råder over de nødvendige 

digitale læremidler (udstyr og programmer) til dine fag? 
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Kilde: Megafon for Danmarks Lærerforening, marts-april 2012, og Dansk Erhverv via Epinions panel, april 2012. 

Note: n=640 (lærere) og 976 (forældre) 
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Forældre og erhvervsliv er enige om vigtigheden af it i undervisningen  

Blandt både forældre og erhvervsliv – som aftager mange af de unge 
mennesker efter endt uddannelse – er der udbredt enighed om, at det er 
afgørende at folkeskolen har fokus på at anvende it i undervisningen. Det 
fremgår af figur 5. 

De adspurgte virksomheder er alle medlem af Dansk Erhverv og opererer 
inden for brancher som detailhandel, transport og rådgivning, herunder it-
virksomheder. Der er naturligvis forskel på, hvor vigtigt det er for de 
forskellige brancher, at deres nye, unge medarbejdere har fået solide it-
kompetencer gennem deres skoletid. Men ikke desto mindre er der en bredt 
gældende og udtalt opfattelse af, at det er meget vigtigt, at folkeskolen har 
fokus på at anvende it i undervisningen.  

 
Figur 5: Hvor vigtigt er det, at folkeskolen har fokus på at anvende it i undervisningen? 
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse april 2012, og Dansk Erhverv via Epinions panel, april 2012. 

Note: n=207 (virksomheder) og 976 (forældre) 

 

 
Fakta om undersøgelserne 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening 
er gennemført af Megafon for Danmarks Lærerforening i marts-april 2012. 
Spørgeskemaet er udsendt til Danmarks Lærerforenings medlemspanel, som 
består af i alt 1440 personer. 729 personer har besvaret spørgeskemaet, 
hvilket giver en svarprocent på 51 pct. Da målgruppen udelukkende var 
lærere og børnehaveklasseledere, blev de øvrige faggrupper frasorteret efter 
første spørgsmål, og derfor indgår der kun 640 personer i resultaterne. Det 
bemærkes, at lærere og børnehaveklasseledere i notatet omtales under ét 
som lærere. Resultaterne må kun offentliggøres med angivelse af, at 
undersøgelsen er foretaget af Megafon for Danmarks Lærerforening. 

Befolkningsundersøgelsen er gennemført via Epinions markedsanalysepanel 
med brug af systemet Respomondo i april 2012. Der er indsamlet 
besvarelser fra 976 personer, der har børn i grundskolen, fortrinsvist i 
alderen 5-16 år. For at optimere repræsentativiteten er resultaterne vægtet på 
region og forældrenes uddannelsesbaggrund ud fra samlede 
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landsgennemsnit. Resultaterne må kun offentliggøres med tydelig 
henvisning til, at de er indsamlet på Epinions panel. 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder 
er gennemført i april 2012. Undersøgelsen er udsendt til en tilfældig 
stikprøve af Dansk Erhvervs medlemmer, og 207 har deltaget. 
Svarprocenten var 13. 

Ved hver figur i notatet er angivet ”n=…”, som oplyser hvor mange der har 
besvaret det pågældende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan 
der være tilfælde, hvor de viste procenter summer til 99 eller 101 pct. 

 


