
Målet med at måle  
It og kompetencer i målingens tidsalder 

Hvad har ICILS målt? Værdsætter vi det, der er målt? 
Måler vi det, vi værdsætter? Hvordan sætter vi nye 
mål for måling af it og kompetencer? 
    

Ved docent, ph.d. Thomas Illum Hansen 
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Målingers validitet  

Teknisk validitet 

• Måler vi, hvad vi har til hensigt at måle? 

Normativ validitet 

• Måler vi, hvad vi værdsætter? 

 

Logisk problemstilling 

• Man kan ikke slutte fra er til bør (den naturalistiske fejlslutning) 

Metodologisk problemstilling  

• Præstationskultur gør, at et samfund værdsætter det, der er lettest 
at måle (dvs. erstatter normativ validitet med teknisk validitet) 

Biesta 2011: 23 f. 
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Given how pervasive computers and the 
Internet is now, and how integral it is 
into our economy, and how fascinated 
kids are with it, I want to make sure 
that they know how to actually produce 
stuff using computers, and not simple to 
consume stuff!  

(Barack Obama, 14. februar 2013) 
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ICILS formål 

Eksplicit formål 
• ”ICILS undersøger elever i 8. klasses computer- og informations-

kompetence (CIK) og har til formål at forstå nogle af de sammenhænge 
den udvikles i” (s. 9).  

 

Afledte effekter 
• Evidens bruges til at problematisere udokumenterede påstande:   

– At danske unge er ”digitale indfødte” (s. 9)  

– At it transformerer undervisningen i retning af mere undersøgelses- og projektorienteret 
arbejde (s. 121 & 158) 

– At it understøtter samarbejde mellem elever.  
 

Konklusion  
• It i skolen kræver målrettede didaktiske og organisatoriske indsatser og 

eksplicit undervisning i informations- og kommunikationskompetencer  



Hvad måler ICILS? 

• Rammebetingelser: it-strategi, 
infrastruktur, ressourcer, support, 
kompetenceudvikling… 

• Lærernes it-profiler: brug, 
erfaringer og holdninger 

• Elevernes it-profiler: baggrund, 
brug, erfaringer og holdninger 

• Elevernes IC-kompetencer: at 
kunne indsamle, håndtere, 
producere og udveksle 
information 

Hvad måler ICILS og hvordan? 

Hvordan måler ICILS? 

 
Leder- og it-

vejledersurvey 

Lærersurvey 

Elevsurvey 

Kompetencetest 
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Hvordan måler ICILS? 

Kompetencetest 

• Scenariebaserede opgaver med en rammefortælling, 
der simulerer en virkelighedsnær problemstilling   

• Et autentisk sæt af kontekstualiserede 
undersøgelsesaktiviteter   

• Automatiseret vurdering af højstrukturerede 
delopgaver (kvantitativ) 

• Menneskelig vurdering af fritekstopgaver og større 
opgaver (kvalitativ → kvantitativ)  
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Receptive IC-kompetencer 
1.1 Kende til og forstå 
 computeranvendelse 

 At besidde grundlæggende tekniske 
færdigheder og viden 

1.2 Tilgå og evaluere information 
 At kunne finde, hente samt bedømme 

relevans, integritet og brugbarhed 

1.3  Håndtere information 
 At kunne kategorisere, organisere og 

lagre information på en effektiv og 
genbrugelig måde  

Produktive IC-kompetencer 
2.1 Omdanne information 

 At kunne tage afsæt i, udvælge og 
omdanne tekst til bestemte formål 

2.2 Skabe information 
 At designe og udarbejde it-produkter 

til bestemte målgrupper og formål 

2.3 Dele information 
  at kunne forstå og bruge computeren 

som teknologi til at samarbejde, kom-
munikere og udveksle informationer  

2.4 Anvende information trygt 
 At kunne forstå og håndtere etiske og 

lovmæssige problemstillinger ifb. It-
baseret kommunikation. 

Hvad måler ICILS? 
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• Reception: finde, vælge og evaluere ud fra eksplicitte kriterier for  bl.a. 
relevans, brugbarhed, pålidelighed og kommunikative formål. 

• Produktion: skabe digitale produktioner, reproducere og præsentere ud fra 
eksplicitte kriterier for bl.a. design, målgruppe og ophavsrettigheder.  

Kompetence-
niveau 4 

• Reception: finde, vælge og evaluere på en opmærksom og hensigtsmæssig 
måde ift. bl.a. relevans, brugbarhed, pålidelighed og kommunikation.  

• Produktion: udarbejde digitale produktioner, reproducere og præsentere ud 
fra en bevidsthed om bl.a. design, formål og afsender/modtagerforhold.   

Kompetence-
niveau 3 

• Reception: finde, vælge og skelne i forbindelse med hensigtsmæssig løsning 
af stillede opgaver ift. indsamling og håndtering af information.    

• Produktion: udarbejde simple digitale produktioner, reproducere og 
præsentere på en måde, der opfylder basale krav til design og sikkerhed   

Kompetence-
niveau 2 

• Reception: tilgå informationer, genkende konventioner, åbne link og 
identificere modtagere.  

• Produktion:  udarbejde med støtte, færdiggøre og tilføje simpelt indhold til 
digitale produktioner, kender risici ved offentligt tilgængelige computere.  

Kompetence-
niveau 1 

Grad af selvstændighed og kritisk perspektiv 

Grad af situeret kontrol og selvregulering 

Grad af basal viden, færdigheder og planlægning 

2
% 

30 
% 

46 
% 

17 
% 
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Alternative taksonomier 

• Caspersen, Michael E. & Nowack, Palle (2013). ”Computational Thinking and 
Practice — A Generic Approach to Computing in Danish High Schools”, Centre for 
Science Education, Faculty of Science and Technology, Aarhus University.  

• Ferrari, Anusca (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding 
Digital Competence in Europe, Joint Research Centre of the European Commission. 

• Gamire, Elsa & Pearson, Greg (red.), (2006). Tech Tally: Approaches to Assessing 
Technological Literacy, National Academy of Engineering, National Research 
Council. 

• Steeves, Valerie (2014). Young Canadians in a Wired World, Phase III: Expert or 
Amateurs? Gauging Young Canadians’ Digital Literacy Skills: MediaSmarts. 

 



Approaches to 
Assessing 
Technological 
Literacy  
Garmire & 
Pearson 2006: 37 
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Forsøgsfag i gymnasiet 
• It-systemers betydning 
• It-systemers arkitektur 
• Repræsentation af data 
• Programmering 
• Modellering 
• Interaktionsdesign 

Canadisk undersøgelse 
Brug 
• Teknisk formåen 
Forstå  
• Kontekst & kritisk evaluering  
Skabe 
• Produktion & kommunikation 

ICILS 
Reception 
• Kende & forstå 
• Tilgå & evaluere 
• Håndtere 
Produktion 
• Omdanne  
• Skabe  
• Dele 

DIGCOMP 
• Information 
• Kommunikation 
• Skabelse af indhold 
• Sikkerhed 
• Problemløsning 

• Anvende trygt 
& sikkert 
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Hvad med den digitale dannelse? 

Et kompetenceperspektiv:  

• inkluderer typisk de færdigheds-, videns- og holdnings-
komponenter, der skal til for at handle kritisk og kreativt med it.  

• indeholder ofte en forestilling om progression, fx fra 
færdigheder og viden til kreativitet og kulturel forståelse, der 
kan visualiseres som en stige, trappe eller pyramide.  

• bygger ofte på en forståelse af it som et redskab til læring, 
mestring og problemløsning i et vidensamfund.  
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To perspektiver: 

• På ene side kan man fortolke digital dannelse snævert og 
kompetenceorienteret med basis i en opfattelse af it som 
arbejdsredskab.  

• På den anden side kan man fortolke digital dannelse mere 
bredt og sociokulturelt som et kritisk, helhedsorienteret 
dannelsesperspektiv, der er mere end summen af it-
kompetencer. 

 

Hvad med den digitale dannelse? 
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Nye indholds- og forståelsesmål:  

– Fx it-arkitektur, programmering, modellering og 
interaktionsdesign 

– Fx teknologiforståelse i forskellige typer af 
situationer i skolen, derhjemme og i det 
omgivende samfund 

– Fx samspillet mellem it, undervisningsmønstre og 
elevens udvikling af kompetencer  

Hvad har ICILS målt? Værdsætter vi det, der er målt? 
Måler vi det, vi værdsætter? Hvordan sætter vi nye 
mål for måling af it og kompetencer? 
    


