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Forord 
 
Mikala Hansbøl har gennemført undersøgelsen og ført pennen, men forskningsrapporten må 
betragtes som resultatet af både elevers, læreres, testlæreres, projektleder og IT-koordinator i 
Frederiksberg Kommune, Lise Witfelts; forskningsansvarlig, Helle Mathiasens, og Mikala 
Hansbøls fælles arbejde.  
 
Gennem forskningsarbejdet har Mikala Hansbøl arbejdet tæt sammen med forskningsansvarlig, 
Helle Mathiasen, som har fulgt forskningsprojektet fra projektets begyndelse til den endelige 
afrapportering. 
 
DANSK IT, projektlederen, forvaltningen i Frederiksberg Kommune, skolelederne, testlærerne 
og lærerne fra de to deltagende skoler har fået tilbudt muligheden for at læse og kommentere 
forskningsrapporten inden den gennemgik en sidste gennemskrivning og er offentliggjort. Tak 
til både projektleder, Lise Witfelt; afdelingschef DANSK IT, Joan Øxby, og de lærere, som har 
taget sig tid til at læse og kommentere rapporten.   
 
En stor tak til elever, lærere og testlærere fra Søndermarkskolen og Skolen på La Cours Vej, 
som har deltaget i projektet og afset tid til observationer, interviews, spørgeskemaer, 
videooptagelser mv. 
 
Ydermere en stor tak til lektor, cand.pæd., Leif Gredsted, og ph.d.-studerende Jeppe 
Bundsgaard for deres konstruktive og – ikke mindst – kritiske kommentarer til 
forskningsrapporten og undervejs i projektforløbet. Begge er ansat ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet og deltager i forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv. 
  
Navne på elever, lærere og testlærere er anonymiseret, men navnene på skolerne er bibeholdt i 
rapporten.  
 
Emdrup, september 2003 
 
 
Mikala Hansbøl og Helle Mathiasen  
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Forhistorie 
På finansloven 20001 blev der afsat 340 millioner kr. til at styrke folkeskolens hverdag og 
udvikling frem til 2004. Pengene blev bevilget til udviklingsprojekter i folkeskolen med fokus 
på den pædagogiske anvendelse af IT og medier i undervisningen, og projektet fik overskriften 
"IT, medier og folkeskolen”2. 
 
Denne forskningsrapport markerer afslutningen på forskningsprojektet Junior PC-kørekort® et 
forskningsprojekt i tilknytning til ITMF projekt 373 Elevernes IT-kompetencer3. ITMF projekt 
373 er et af de mange udviklingsprojekter, der iværksattes i forbindelse med ITMF. I 
forbindelse med udsendelsen af Frederiksberg Kommunes rapport om IT-kompetencer i marts 
2001 anbefalede Kulturdirektoratet, at der bl.a. blev udarbejdet et IT-kørekort for elever. IT-
kørekortet skulle støtte ”lærernes undervisning i IT” og sikre, at der forelå ”en ensartet og 
sammenlignelig pædagogisk dokumentation af elevernes IT-kompetencer”4. I 2001 udarbejdede 
DANSK IT5 Junior PC-kørekort®6, et PC-kørekort koncept til folkeskoleelever. 
Kulturdirektoratet fik kendskab til dette produkt og indledte et samarbejde med DANSK IT om 
at afprøve Junior PC-kørekort®, som redskab til at evaluere og dokumentere elevernes IT-
kompetencer i Frederiksberg Kommune. I forbindelse med udviklingsprojektet med Junior PC-
kørekort® i Frederiksberg Kommune annoncerede ITMF 2. runde af tilskudsprojekter under 
Undervisningstilbuddet. Frederiksberg Kommune søgte og fik bevilget penge til 
forskningstilknytning til kommunens udviklingsprojekt. I skoleåret 2002/03 iværksatte 
Frederiksberg Kommune ITMF-projekt 373 Elevernes IT-kompetence. Samtlige af kommunens 
otte folkeskoler skulle deltage i projektet.  

Rapportens opbygning / læsevejledning 
Rapporten er disponeret i 9 kapitler. Det første kapitel er et indledende kapitel, hvor projektets 
formål, fokus, forskningsmetode, teoretiske udgangspunkt, undersøgelsesgrundlag og skolernes, 
lærernes og elevernes forudsætninger præsenteres. 2. kapitel præsenterer Junior PC-kørekort® 
konceptet. 3. kapitel introducerer rapportens læringsteoretiske afsæt – det situerede 
læringsperspektiv. I 4. kapitel diskuteres kompetencebegrebet og vi præsenterer Frederiksberg 
Kommunes og DANSK ITs definition af begrebet IT.  I kapitel 5. diskuteres DANSK ITs og 
Frederiksberg Kommunes definition af IT-kompetencer. I 6. og 7. kapitel diskuteres 

                                                 
1 PRESSEMEDDELELSE den 7. juni 2000: http://presse.uvm.dk/nyt/pm706.htm og IT, Medier og Folkeskolen: 
Del 1 Uddannelsespolitisk baggrund: 
http://us.uvm.dk/grundskole/udviklingsaktiviteter/initiativerogprojekter/_itmedier/del1.htm?menuid=1025  
2 Læs mere om ITMF og de mange udviklings- og forskningsprojekter i tilknytning til ITMF på projektets 
hjemmeside: http://www.itmf.dk/  
3 Se: http://www.itmf.dk/2.htm#373  
4 Rapporten IT-kompetencer, Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 24. 
5 Tidligere Dansk Dataforening. Ifølge foreningens hjemmeside er DANSK IT blandt de ældste it-foreninger i 
verden. Foreningen blev stiftet i 1958 og er godt på vej mod de 50 år. Læs mere om DANSK IT på foreningens 
hjemmeside: http://dansk-it.dk/default.asp . DANSK IT udbyder også PC-kørekort®: http://dansk-it.dk/sw536.asp 
og PC-erhverv: http://dansk-it.dk/sw197.asp . 
6 Se: http://www.junior-pc.dk/  
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Mikrospillet® og Mini- og Junior® prøverne som metode til at evaluere og dokumentere 
elevernes IT-kompetencer. 8. kapitel sammenfatter de overordnede resultater af undersøgelsen 
og kapitel 9. præsenterer forskningsprojektets konklusioner. 
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1. Indledning 
Forskningsprojektets formål 
Forskningsprojektet er gennemført af to forskere fra Institut for Pædagogisk Antropologi, 
Danmarks Pædagogiske Universitet; forskningsassistent, cand.comm. Mikala Hansbøl og 
forskningsansvarlig, adjunkt, cand.pæd., ph.d. Helle Mathiasen. Projektet fokuserer særligt på 
to udvalgte folkeskolers arbejde med Junior PC-kørekort® i praksis, Søndermarkskolen og 
Skolen på La Cours Vej.  
 
Forskningen har været én af aktørerne i ITMF 373 projektets udviklingsproces, og både 
udviklingsprojektet og den tilknyttede forskning har i stor udstrækning været eksplorativ.  
 
Udviklingsprojektet er som allerede nævnt initieret af Frederiksberg Kommune, og projektet 
kan betragtes som et top-down projekt, hvor kommunen har stillet krav om, at skolerne i 
kommunen, i skoleåret 2002/2003, undersøger mulighederne med Junior PC-kørekort® ved at 
samtlige 3., 6. og 8. klasser på kommunens 8 skoler, tester eleverne med Junior PC-kørekort® 
prøverne. Forskningens primære opgave har været at indsamle og analysere elevers og læreres 
erfaringer med og forventninger i praksis til Junior PC-kørekortets® anvendelsesmulighed som 
en metode til at evaluere og dokumentere elevernes IT-kompetencer. Forskningsprojektet har 
taget afsæt i følgende overordnede spørgsmål: 
 

Hvordan kan Junior PC-kørekort® prøverne anvendes som metode til at evaluere 
og dokumentere folkeskoleelevernes IT-kompetencer, og hvordan får denne 
anvendelse af Junior PC-kørekort® betydning for elever og lærere i praksis [i 
Frederiksberg Kommune]? 

 
ITMF projekt 373 markerer sig i forhold til en del af de andre ITMF projekter ved, at det ikke 
er ITs læringspotentiale, der er i fokus, men elevernes IT-kompetencer. Projektet beskæftiger 
sig således hverken med IT som katalysator for udvikling af pædagogisk praksis, ITs særlige 
pædagogiske muligheder, læringspotentialer eller IT som redskab til udvikling af forskellige 
kompetencer og aktualisering af faglige mål i folkeskolen. I ITMF projekt 373 er fokus derimod 
rettet mod elevernes IT-kompetencer og disse bliver behandlet som et læringsmål i sig selv. I 
modsætning til tidens trend sætter projektet fokus på det at lære IT i stedet for at lære med og 
gennem IT. Projektet stiller med andre ord skarpt på de IT-kompetencer, som eleverne skal have 
for at kunne lære med og gennem IT.  
 
For at sikre den bedst mulige implementering af forskningsprojektets resultater i Frederiksberg 
Kommune blev forskningen udført i tæt samarbejde med udviklingsprojektets forskellige 
aktører.  
 
I forbindelse med bevillingen af midler til forskningstilknytningen til ITMF 373 formulerede 
ITMF-sekretariatet krav om koordinering af den forskningsmæssige indsats i tilknytning til 
ITMF projekterne 373 Elevernes IT-kompetencer og 284 Modeller for IT-integration i 
undervisningen ved Leif Gredsted og Per A. Rasmussen. De to ITMF-projekter har været meget 
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forskellige, og ITMF 284 fortsætter i efteråret 2003, mens ITMF 373 er afsluttet. Forskerne på 
de to projekter har valgt at mødes nogle gange for at udveksle erfaringer, og herudover har 
forskerne mødtes med andre forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som har arbejdet 
med forskningstilknyttede ITMF projekter, på onsdagsmøder i 2002 og 2003. Onsdagsmøderne 
har været organiseret af forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet.  

Teoretisk udgangspunkt 
Teoretisk har vi valgt en kulturhistorisk indfaldsvinkel, der tager afsæt i det social 
konstruktivistiske læringsperspektiv, som introduceres af Jean Lave og Etienne Wenger (1991) 
i bogen Situated Learning7 og videreudvikles af Etienne Wenger (1998) i bogen Communities 
of Practice8.  
 
Forskning repræsenterer altid en bestemt måde at anskue verden på, og hermed også en 
normativ stillingtagen til, hvordan verden og mennesker i verden kan betragtes. Vi finder det 
situerede social konstruktivistiske læringssyn særligt relevant og aktuelt i dette projekt, hvor 
man fra bl.a. politisk side i Danmark ønsker, at folkeskolen udvikler sig væk fra 
industrisamfundet – og måske også informationssamfundet – og bevæger sig hen imod 
vidensamfundet.   
 
Hvorfor er det vigtigt at vælge et situeret læringsperspektiv, som indfaldsvinkel til dette 
projekt? Et situeret læringsperspektiv, som det Lave og Wenger har bidraget med pointerer, at 
viden ikke kun er noget man har, men også er noget man gør. Det konstruktivistisk inspirerede 
læringsteoretiske felt har bl.a. været karakteriseret af positioner, der betragtede læring som 
tilegnelse af strukturer (fx Piaget). Lave og Wengers social konstruktivistiske læringsperspektiv 
kan ses i opposition til psykologisk individcentrering og individuelt centrerede modeller for 
færdighedslæring (fx Hubert og Stuart Dreyfus)9. I stedet betragtes læring som deltagelse i 
social praksis, og Lave og Wenger understreger, at vi også lærer, hvordan vi udfører praksisser. 
Undervisning betragtes ikke som forudsætningen for læring og læring er ikke bare overførbar. 
Denne erkendelse er vigtig, idet der i Lave og Wengers situerede læringsperspektiv lægges 
afstand til tidligere tiders dualistiske forståelsesmåder, hvor man blandt andet har adskilt 
individ og omverden, læring og praksis, og – ikke mindst – læring fra de redskaber, vi bruger til 
at lære med, og de måder vi lærer på. Herudover ligger der også en erkendelse af, at læring 
hverken er universel eller nødvendigvis foregår i progression fra niveau til niveau. Læring må 
tværtimod betragtes som processuel – i modsætning til statisk - og kan være både multimodal10, 
simultan og forskelligartet.  
 

                                                 
7Jean Lave & Etienne Wenger: Situated Learning: Legitimate peripheral participation. - Cambridge University 
Press, 1991. 
8 Wenger, Etienne: Communities of practice: Learning, meaning, and identity. - Cambridge University Press, 1998. 
9 Lave og Wenger, 1991, s. 10. 
10 Multimodal refererer i denne sammenhæng til det, at læring foregår på mange forskellige måder og antager 
forskellige former i og på tværs af fysiske og virtuelle sammenhænge - læring kan have forskellige retninger. 
Læring medieres forskelligt og forbinder sig til forskellige objekter.  
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Med Lave og Wengers rammeforståelse af læring bliver det essentielt at undersøge, hvordan vi 
lærer forskellige praksisser og, hvordan færdigheder og kompetencer forbinder sig til 
forskellige praksisformer. Det bliver med andre ord centralt at spørge, hvad der karakteriserer 
de IT-kompetencer, som Frederiksberg Kommune ønsker at dokumentere, og hvordan IT-
kompetencerne bruges i praksis?  

Junior PC-kørekort®  
DANSK IT skriver om Junior PC-kørekort® at: 
 

 ” For at sikre at alle folkeskoleelever som minimum har et grundlæggende kendskab til en pc 
inden de forlader folkeskolen, tilbyder DANSK IT nu alle skoler, på meget favorable vilkår, at 
eleverne kan tage et Junior PC-kørekort. Junior PC-kørekort er et komplet 
kompetencemålingssystem til IT i folkeskolen, som giver skolerne et værktøj til at sikre elevernes 
IT færdigheder. Junior PC-kørekort som er udviklet gennem det sidste år, bygger på de samme 
overvejelser og principper som PC-kørekort, men er tilpasset til det klassetrin som eleverne 
befinder sig på.”11 
 

Ifølge DANSK IT tilbyder Junior PC-kørekort® altså et komplet kompetencemålingssystem til 
IT i folkeskolen, som giver skolerne et værktøj til at sikre elevernes IT færdigheder.  
 
Herudover skriver DANSK IT, at: 
 

 ” Junior PC-kørekort® er et IT-kompetencebevis, som beskriver en standard for de 
grundlæggende og nødvendige IT-kompetencer. Med Junior PC-kørekort® får alle danske 
skoleelever mulighed for at bevise, at de har disse IT-kompetencer og dermed har forudsætninger 
for at deltage aktivt i informationssamfundet.”12 

 
Junior PC-kørekort® er altså ydermere et IT-kompetencebevis, som beskriver en standard for de 
grundlæggende og nødvendige IT-kompetencer. 
 
Spørgsmålet er om Junior PC-kørekort® vitterligt kvalificerer sig til at blive betragtet som et 
komplet kompetencemålingssystem til IT i folkeskolen, som giver skolerne et værktøj til at sikre 
elevernes IT færdigheder, og hvorvidt Junior PC-kørekort®, som IT-kompetencebevis, 
beskriver en standard for de grundlæggende og nødvendige IT-kompetencer?  
 
Hvilke IT-kompetencer mener Frederiksberg Kommune er grundlæggende og nødvendige? Er 
der sammenhæng mellem Junior PC-kørekort® kompetencemålene og de kompetencemål, som 
Frederiksberg Kommune har formuleret, og hvordan kan Junior PC-kørekort® bruges som 
redskab til at evaluere og dokumentere folkeskoleelevernes IT-kompetencer i Frederiksberg 
Kommune?  

                                                 
11 Lokaliseret på WWW den 25. maj 2003: http://www.junior-pc.dk/. Siden er sidst opdateret 26. juli 2002. 
12 Lokaliseret på WWW den 25. maj 2003: http://www.junior-pc.dk/index.asp?id=11 . Siden er sidst opdateret 26. 
juli 2002. 
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Undersøgelsesgrundlag 
ITMF projekt 373 startede i foråret 2002 og afsluttedes i maj 2003. Forskningsprojektet er 
empiribaseret og har fulgt to skolers arbejde med Junior PC-kørekort® i perioden fra september 
2002 til april 200313. Forskningsprojektet er et følgeforskningsprojekt, som baseres på 
kvalitative undersøgelsesmetoder. I løbet af skoleåret 2002/03 har Mikala Hansbøl gennemført 
en række deltagerobservationer af de to folkeskolers arbejde med Junior PC-kørekort® 
prøverne i otte klasser (fem klasser fra Søndermarkskolen og tre klasser fra Skolen på La Cours 
Vej) fordelt på 3., 6. og 8. klassetrin. Herudover har Mikala Hansbøl deltaget i 
udviklingsprojektets månedlige møder med testlærerne på Pædagogisk Center og i 
udviklingsprojektets SkoleKom konference.  

Projektets fokus 
Det er vigtigt at understrege, at projektet ikke har haft til formål at evaluere Junior PC-
kørekort® konceptet. Forskningsprojektet har fokus på det overordnede forskningsspørgsmål, 
hvilket betyder, at det primært beskæftiger sig med Junior PC-kørekort® prøverne som metode 
til at evaluere og dokumentere elevernes IT-kompetencer i Frederiksberg Kommune. 
  
Forskningsprojektets fokus har været på prøveforløb med Mikro, Mini og Junior PC-kørekort® 
prøver, gennemført i 3., 6. og 8. klasser på to udvalgte folkeskoler i Frederiksberg Kommune. 
De to skoler er udpeget af projektleder, Lise Witfelt, og repræsenterer to ’almindelige’ skoler i 
Frederiksberg Kommune.  
 
Lærerne og testlærerne14 fra de to skoler og projektlederen har i efteråret 2002 udfyldt et 
spørgeskema15 vedr. deres, klassernes og skolernes baggrund og forudsætninger for at deltage i 
udviklingsprojektet. 
 
I 3. klasse har forskeren observeret prøveforløb, undervisning i forbindelse med 
prøveforløbene, videooptaget udvalgte elevers arbejde med Mikrospillet® i forbindelse med 
den endelige køreprøve og interviewet elever, lærere og testlærere. Forskeren har fulgt tre 
klasser, men den ene tredjeklasses lærer valgte at trække klassen ud af projektet i forbindelse 
med den endelige køreprøve af hensyn til eleverne. Læreren mente ikke at eleverne i denne 3. 
klasse havde forudsætningerne for at kunne gennemføre Mikrospillet®. 
 

                                                 
13 De andre skoler i kommunen har stort set ikke arbejdet med Junior PC-kørekort®. Arbejdet med Junior PC-
kørekort® prøverne på de to skoler er således både referencerammen i udviklingsprojektet og forskningsprojektet. 
14 Fra hver skole i Frederiksberg Kommune har der været udvalgt to personer – typisk en lærer og skolens IT-
vejleder – som har fungeret som testlærere. Disse lærere har deltaget i udviklingsprojektets månedlige møder på 
Pædagogisk Center, hvor en uddannelseskonsulent fra DANSK IT har introduceret til konceptet, projektlederen 
sammen med testlærerne har testet prøverne, og skolernes erfaringer med Junior PC-kørekort® prøverne har været 
diskuteret. Testlærernes funktion har bl.a. været at gennemføre Junior PC-kørekort® prøverne i klasserne og 
formidle konceptet videre til de andre lærere på skolerne som skulle arbejde med prøverne. I forskningsprojektet 
har tre testlærere deltaget. En testlærer i 3. klasse og en testlærer – skolens IT-vejleder - i 6. og 8. klasse har 
deltaget fra Skolen på La Cours Vej; og en testlærer – skolens IT-vejleder – i 6. og 8. klasse har deltaget fra 
Søndermarkskolen. På Søndermarkskolen har klasselærerne i 3. klasse fungeret som testlærere, men de har ikke 
formelt været udvalgt som testlærere, der deltog i møderne på Pædagogisk Center. 
15 Se bilag 1. 
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I 6. klasse har forskeren fulgt tre klasser og observeret både forberedelses- og køreprøver, 
undervisning i forbindelse med prøveforløbene, videooptaget udvalgte elevers arbejde med 
Mini køreprøven - M4 Lejrskole i Pinseskoven® og interviewet elever, lærere og testlærere. 
 
I 8. klasse har forskeren fulgt to klasser, men kun observeret 8. klasse elevernes arbejde med 
forberedelsesprøverne. Formålet med ITMF 373 har været formuleret som at ’teste prøven’, 
men lærerne i de to 8. klasser har valgt at trække klasserne ud af forskningsprojektet i 
forbindelse med køreprøven, fordi de fandt prøvegrundlaget urealistisk. Forskeren har ikke 
interviewet 8. klasse eleverne16. 
 
I tilknytning til prøveforløbene på alle klassetrin er der gennemført korte klassediskussioner, 
hvor eleverne har fået mulighed for at fortælle om deres oplevelser af prøverne. 

Metode 
Den primære undersøgelsesmetode har været observation gennem deltagelse, hvor forskeren 
har deltaget i prøvesituationerne som en slags ekstralærer. Forskerrollen har dog varieret fra at 
deltage som iagttager – ’en flue på væggen’, velvidende, at selv en flue gør en forskel i det 
sociale system - til at være aktivt handlende deltager – ’ekstralærer’.  
 
Udover observation af undervisnings- og prøveforløb er udvalgte elevers arbejde med 
Mikrospillet® og Mini køreprøven - M4 Lejrskole i Pinseskoven® optaget på video. Endvidere 
er flere forskellige udvalgte aktører blevet interviewet17: elever, lærere og testlærere fra 3. og 6. 
klassetrin samt en testlærer fra 8. klasse, projektleder og IT-koordinator i Frederiksberg 
Kommune, Lise Witfelt, og en uddannelseskonsulent fra DANSK IT18. På Skolen på La Cours 
Vej har interviewene været gennemført som gruppeinterview med en testlærer og en af 
klassernes lærere, mens interviewene med lærerne på Søndermarkskolen har været 
enkeltinterview. Der har været anvendt forskellige interviewmetoder på de to skoler, fordi 
skolerne har organiseret arbejdet med Junior PC-kørekort® prøverne på forskellige måder19. 
Eleverne i 3. og 6. klasse blev interviewet i grupper, da eleverne på den måde lettere kunne 
supplere hinandens oplevelser af og forskellige erfaringer med prøverne. Herudover vurderede 
vi, at gruppeinterviewet er den interviewform, der minder mest om en samtale med eleverne og 
mindst om en eksamenssituation, hvilket vi prøvede at undgå.   

                                                 
16 Det var hensigten at gennemføre gruppeinterview med eleverne fra 8. klasse i tilknytning til køreprøven. Dette 
viste sig ikke at være muligt, da lærerne valgte at trække 8. klasserne ud af forskningsprojektet i forbindelse med 
den endelige køreprøve. Vi vurderede på det tidspunkt, at der var gået for lang tid fra forberedelseprøven til at det 
ville give mening at interviewe eleverne om deres oplevelse af prøven. Inden sommerferien gennemførte en 8. 
klasse fra Søndermarkskolen en Junior® køreprøve, her var der 5 elever, som bestod prøven.  
17 Interviewguides er vedlagt som bilag 2. 
18 Kontaktperson i forbindelse med ITMF projekt 373. 
19 På Skolen på La Cours Vej har en testlærer sammen med klassens lærer gennemført prøverne i klasserne. På 
Søndermarkskolen har 3. klasselærerne og en 6. klasselærer selv gennemført prøverne med klasserne mens 
klasselæreren i den anden 6. klasse og i 8. klasse gennemførte prøverne sammen med en testlærer – skolens IT-
vejleder. 



 

 13 

Iagttagelsesperspektiver 
Næsten alle lærere og testlærere, som har deltaget i forskningsprojektet, har deltaget i 
interviews. En lærer fra 6. og 8. klasse og testlæreren fra Søndermarkskolen har ikke deltaget i 
et formelt interview, da vi har haft rig lejlighed til at samtale i forbindelse med arbejdet med 
Junior® forberedelsesprøverne i 6. og 8. klasse. 
 
Der er indsamlet samtykkeerklæringer fra forældrene til eleverne i de klasser, som har deltaget i 
forskningsprojektet. Lærerne har valgt de elever ud, hvis arbejde med prøverne er blevet 
optaget på video, og lærerne har sammensat de elevpar, som har arbejdet sammen i 3. klasse. 
Det er også lærerne, som har udvalgt de elever, som har deltaget i de fokuserede 
gruppeinterviews. Vi har bedt lærerne så vidt muligt vælge eleverne ud fra to kriterier: 
 

1. Fire elever til hvert gruppeinterview, helst to piger og to drenge. 
2. Vælge forskellige typer børn med hensyn til faktorer som faglighed, erfaringer med og 

brug af computer og internet i fritiden, IT-kompetencer og etnisk baggrund. 
 
Det er vigtigt at understrege, at interviewene repræsenterer nogle udvalgte elevers, læreres og 
testlæreres perspektiver på og oplevelse af Junior PC-kørekort® prøverne. Skolesystemet er 
komplekst sammensat af en flerstemmighed, som er umulig at begribe på en udtømmende 
måde. I forbindelse med valget af både voksen- og børneperspektiver har vi bestræbt os på at 
tilgodese flerstemmigheden. Det har ikke været hensigten at finde årsags-
virkningssammenhænge mellem bestemte børnetyper og disses oplevelser af Junior PC-
kørekort® prøverne, men vi har bevidst søgt at skabe rum for flerstemmigheden på skolerne. 
Udover gruppeinterviewene har Mikala Hansbøl i forlængelse af prøverne på alle klassetrin 
gennemført ca.10 minutters klassediskussioner for at få klassernes umiddelbare oplevelse af 
prøverne.  
 
I de to 3. klasser har lærerne søgt at sammensætte ’ligeværdige’ elevpar i forbindelse med den 
endelige køreprøve med Mikrospillet®. Eleverne sættes med andre ord sammen efter det, som 
en af lærerne kalder ’egokonstellationen’, hvor eleverne niveaumæssigt passer sammen. Denne 
sammensætning gav (ideelt set) mulighed for at iagttage, om de ’fagligt dygtige elever’ synligt 
håndterede Mikrospillet® anderledes end de ’fagligt svage elever’ (lærernes udtryk). Herudover 
var formålet at skabe rammer, der kunne give eleverne (så vidt mulig) lige mulighed for at styre 
spillet. En af lærerne fortæller, at hun normalt ville have sat eleverne sammen sådan, at en 
dygtig elev hjælper en mindre dygtig elev. Men udgangspunktet her var, at hver elev skulle 
have størst mulighed for at kunne prøve noget på computeren uden, at den ene havde overtaget. 
Fra hver af 3. klasserne er forskellige elevpars arbejde med Mikrospillet® optaget med digitalt 
videokamera. Organiseringen af prøveforløbene skal også ses i lyset af forskellige praktiske 
omstændigheder. I den ene 3. klasse ville læreren oprindeligt have ladet eleverne arbejde 
individuelt med Mikrospillet® jf. lærerens kommentar: 
 

” Vi havde regnet med at så mange elever som muligt skulle arbejde selvstændigt ved hver sin 
computer. Det viste sig, at der på nogle af computerne var problemer med at få spillet til at køre. 
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De blev løst ved at sætte flere elever to og to sammen… Der var også problemer med lyden på 
nogle af computerne. Heldigvis er hovedparten af eleverne i de tre tredjeklasser dygtige til at læse 
selv. Da den sidste af tredjeklasserne skulle prøves, besluttede de involverede lærere at kun en 
halv klasse skulle komme ad gangen. Den anden halvdel af eleverne blev oppe i deres 
klasseværelse, til det blev deres tur. Så var der velfungerende computere til resten.” 

 
I 6. klasse har lærerne udvalgt eleverne til interviewene ud fra samme kriterier som i 3. klasse, 
men det er kun en elevs arbejde20 med køreprøven fra hver klasse, som er optaget med digitalt 
videokamera. I den ene klasse var det ifølge både lærere og elever klassens mest IT-kompetente 
elev, mens det i de to andre 6. klasser har været en ’middelgruppe’ elev.  
 
De digitale videooptagelser er brugt som en særlig mulighed for at gå i dybden med analyse og 
fortolkning af elevernes arbejde med Junior PC-kørekort® prøverne, et arbejde, som vi er 
overbevist om ellers ville være mere eller mindre umuligt at observere ved forskernes 
tilstedeværelse i selve situationen. Videooptagelserne har givet os mulighed for at engagere os i 
et andet iagttagelsesperspektiv, som i høj grad har fået betydning for de undersøgelsesresultater, 
der præsenteres i denne forskningsrapport.  
   
Deltagerobservationer i klasserummet er altid med fare for, at observatøren særligt bemærker 
de elever, som ’gør sig bemærket’, og overser de elever, der ’gemmer sig’. Dette er ydermere 
en klassisk pædagogisk problemstilling, som alle lærere må beskæftige sig med i forbindelse 
med undervisningen. Lærerne og testlærerne kommenterer også, at de problemstillinger, som 
eleverne møder, bliver tydeligst, når eleverne stiller spørgsmål. Man må spørge sig selv, om det 
overhovedet er muligt at observere 24 elevers arbejde med prøver uden at tilgodese særlige 
elevperspektiver fx de elever, som kommunikativt og handlingsmæssigt markerer sig? Er det 
ikke muligt, at både forskere og lærere med stor sandsynlighed bemærker og tillægger de 
problemer, som eleverne møder, størst betydning, fordi eleverne typisk stiller spørgsmål, når de 
møder en problemstilling?  
 
Vi mener ikke, at det er muligt i nogen forskningsmæssig sammenhæng helt at undgå ’blinde 
pletter’. Vi har valgt at observere og samtale med elever og lærere på forskellige måder og 
derigennem skabe udgangspunkt for forskellige iagttagelsesperspektiver. Videooptagelserne, 
deltagerobservationerne og interviewene giver forskellige iagttagelsesmuligheder, som ikke 
ville have været mulige at gøre ved hjælp af den ene metode alene eller fx spørgeskemaer. En 
anden forsker kunne have fæstnet opmærksomheden ved andre fokusfelter, men dette må 
betragtes som en betingelse i al forskning. Det vigtige her er, at vi ekspliciterer vores 
forskningsmetode, så det fremgår tydeligt for læseren, hvad vi har iagttaget, og hvordan vi har 
valgt at gøre det.  
 

                                                 
20 Prøverne i 3. og 6. klasse er meget forskellige. Mikrospillet® er et Cd-rom spil, og de fleste af eleverne når at 
spille min. 3-4 spil i løbet af en lektion. Mini® prøven består af 25 opgaver og eleven har 45 minutter til at 
gemmemføre prøven. Ved Mini® prøven har vi optaget en elevs arbejde med prøven fra start til slut, og ved 
Mikro® har vi optaget flere elevers arbejde med Mikrospillet® fra start til slut.  
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Observationerne af testforløbene har været eksplorative med fokus på det opstillede spørgsmål 
på side 7. Interviewene har været strukturerede omkring de temaer, som er dukket op i 
forbindelse med vores observationer, og vi har brugt interviewene til at gå mere i dybden med 
disse temaer. Mikala Hansbøl har iagttaget elevernes arbejde med prøverne, og har iagttaget 
lærernes og elevernes egne iagttagelser af arbejdet med prøverne. Lærernes og elevernes egne 
iagttagelser har vi tillagt særlig stor betydning idet lærere og elever besidder viden om sig selv 
og hinanden, som vi ikke umiddelbart har adgang til. Herudover bemærker lærere, testlærere og 
elever andre detaljer end vi som forskere bemærker, når vi som udefrakommende træder ind i 
skolelivet. Fx kommenterer en lærer, at han ikke lagde så meget mærke til to af de mere stille 
drenges arbejde med Mikrospillet®, men han tror at de to drenge arbejdede fornuftigt, fordi den 
ene af drengene er sådan en dreng, der rejser sig op og går rundt, og det gjorde han ikke. En 
anden kendt ’blind forskningsplet’ er de forestillinger om og kategoriseringer af eleverne, som 
lærerne er infiltreret i og som synliggøres gennem fx italesættelsen af ’de stille drenge’, ’de 
fagligt dygtige elever’ osv. Vi er opmærksomme på, at både læreres og elevers forestillinger 
også repræsenterer konstruktioner af og perspektiver på det praksisfelt, som de selv er en del af. 
Vi mener ikke, at det er muligt at ’rense’ forskningsresultater fra fordommene i praksis eller 
vores eget perspektiv – for den sags skyld - fra den teoretiske og metodiske bagage, som vi 
bærer med os i felten. Vi fremlægger et perspektiv. Vi engagerer os i de forskellige 
deltagerperspektiver og handlinger i praksis og derigennem forbinder vi undersøgelsen til den 
praksis, som undersøges. Vi mener fx ikke, at det er muligt at undersøge folkeskolernes IT-
niveau og den pædagogiske integration af IT gennem en repræsentativ 
spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og IT-vejledere, som man har gjort det i den 
internationale undersøgelse SITES modul 121. Hvis man ønsker at undersøge, hvordan IT får 
betydning i praksis, må man henvende sig til de mennesker, der i praksis bruger IT i 
folkeskolen – lærerne og eleverne. Dette forskningsprojekt tager afsæt i et deltager-, dialog- og 
praksisforskningsperpektiv med fokus på både elev- og lærerperspektiver.  

Prøverne 
Søndermarkskolen og Skolen på La Cours Vej har brugt version 1.2.2 af Mikrospillet®, men 
den programpakke, der refereres til i Mikrospillet® har været forskellig. På Søndermarkskolen 
bruger de billedbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro, og på Skolen på La Cours Vej bruger 
de programmet MS Paint.  
 
DANSK IT tilbyder mulighed for at arbejde med prøver, der tager afsæt i forskellige software 
og versioner fx MS Office 2000 eller nyere, MS Works 3.0 eller nyere, Star Office 5.0 
og Star Office 6.0. I Frederiksberg Kommune har man valgt at arbejde med Mini- og Junior® 
prøver, der tager afsæt i MS Office 2000.  
 

                                                 
21 Se Dan Pedersen: IT i folkeskolen. – Danmarks Pædagogiske Institut, DPI nr. 2000.23, 2000. ”SITES-studiet 
består af tre moduler, der alle omhandler implementeringen af IT i skolen. Modul 1 udegøres af en repræsentativ 
spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og edb-ansvarlige. Modul 2 er et case-study omkring innovativ 
pædagogisk praksis, hvori der anvendes IT, og modul 3 vil blive en spørgeskemaundersøgelse på skole-, lærer- og 
elevniveau. Hele SITES-studiet foregår i perioden 1997-2005.” s. 7.  
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Testlærerne22 i 6. og 8. klasse på de to skoler har valgt de forberedelses- og køreprøver, som 6. 
og 8. klasserne har arbejdet med. I 6. klasse har de arbejdet med forberedelsesprøve MF1 – 
Landsholdskampen version 1.1, køreprøve M3 - Det danske Kongehus version 1.1 (brugt som 
forberedelsesprøve) og køreprøven M4 - Lejrskole i Pinseskoven version 1.1. I 8. klasse har de 
arbejdet med forberedelsesprøven JF3 Biografbesøget version 1.123. 

Deltagende elever, lærere og testlærere 
Fra Søndermarkskolen har to 3. klasser, to 6. klasser og en 8. klasse deltaget. Fra Skolen på La 
Cours Vej har en 3. klasse24, en 6. klasse og en 8. klasse deltaget. I alt har 8 skoleklasser, 6 
lærere og tre testlærere25, hvoraf to er IT-vejledere, deltaget i forskningsprojektet. Ud af de seks 
lærere har to lærere (en lærer i 3. og en i 6. klasse) på Skolen på La Cours Vej deltaget i 
prøveforløbet med deres klasse, hvor en testlærer har stået for afholdelsen af prøven. De 
resterende fire lærere i 3., 6. og 8. klasse fra Søndermarkskolen er alle klasselærere, som har 
fungeret som testlærere.   
 
I en undersøgelse som denne, hvor undersøgelsesperioden strækker sig over flere måneder og 
flere forskellige undervisningssituationer, er det ikke muligt at angive et præcist tal for hvor 
mange elever, der har deltaget i undersøgelsen, og hvordan fordelingen har været på køn. Der er 
altid nogle elever fraværende, og det er forskelligt hvilke elever, der er fraværende de 
forskellige dage, hvor forskningen ’er på besøg’. Dette er både nødvendigt at medtænke, når 
man vurderer klassernes testresultater og forskningens undersøgelsesresultater. 
 
I alt har ca. 160 elever - fordelt på ca. 55 % drenge og 45 % piger26, deltaget i undersøgelsen. 
Fra Søndermarkskolen (http://www.frb-sm.dk/) har ca. 100 elever fra fem klasser deltaget ud af 
skolens 707 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen er tosporet på 7., 8. og 9. klassetrin 
og på de lavere klassetrin er skolen tresporet. Dvs. at 2/3 af skolens 3. klasser og 6. klasser og 
halvdelen af skolens 8. klasser har deltaget i forskningsprojektet. Der er stor indbyrdes forskel 
på klasserne og skolerne, bla. kan nævnes elevernes læsefærdigheder, antal tosprogede elever, 
familiemæssig baggrund mv. Fra Skolen på La Cours Vej har ca. 60 elever fra tre klasser 
deltaget ud af skolens 653 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen har en niende, to 
ottende og fire første klasser. I øvrigt er skolen tresporet. Dvs. at 1/3 af skolens 3. klasser og 6. 
klasser og halvdelen af skolens 8. klasser har deltaget i forskningsprojektet. I alt udgør 
tosprogede elever 17,4 % på Skolen på La Cours Vej (http://www.frb-lc.dk/ ). 
 

                                                 
22 Begge testlærere er som tidligere nævnt skolernes IT-vejledere. 
23 Inden sommerferien gennemførte 8. klasse på Søndermarkskolen J1 Skolebladet version 1.2 og fem elever 
kvalificerede sig til Junior PC-kørekort®. Testlærerne har på et af de månedlige møder på Pædagogisk Center 
testet J2 – De nye møbler version 1.1. 
24 Testlæreren på Skolen på La Cours Vej har i foråret testet Mikrospillet® i tre 3. klasser og en 4. klasse udover 
den 3. klasse, som forskningen har fulgt. Testresultaterne fra disse forløb vil ikke blive refereret til i 
forskningsrapporten fordi det har vist sig, at der er fejl i statusrapporterne og dermed testresultaterne. Fejlen blev 
indrapporteret til DANSK IT i maj 2003, men DANSK IT har endnu ikke identificeret fejlen. 
25 En testlærer i 3. klasse og en testlærer (skolens IT-vejleder) i 6. og 8. klasse fra Skolen på La Cours Vej og en 
testlærer (skolens IT-vejleder) i 6. og 8. klasse fra Søndermarkskolen. 
26 Der er meget stor forskel på kønsfordelingen i klasserne. En klasse har kun 25 % piger og 75 % drenge, en anden 
klasse har dobbelt så mange piger som drenge, og i andre klasser er pigerne og drengene ligeligt fordelt.    

http://www.frb-sm.dk/
http://www.frb-lc.dk/
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Fra Søndermarkskolen har fire kvindelige lærere og en mandlig testlærer deltaget. Fra Skolen 
på La Cours Vej har to mandlige lærere, en mandlig testlærer og en kvindelig testlærer deltaget 
i forskningsprojektet. Lærerne og testlærernes alder har varieret fra 28 til 58 år. 
 
Det har ikke været muligt indenfor rammerne af dette projekt at sætte særligt fokus på køns- og 
generationsperspektiver. Projektet favner dog både drenge-, pige-, mande- og 
kvindeperspektiver. 

Elevernes, lærernes og skolernes forudsætninger 
Alle lærere og testlærere, som har deltaget i forskningsprojektet, har taget det Pædagogiske IT-
kørekort, og stort set alle elever i de deltagende klasser har adgang til både computer og internet 
derhjemme. Der er enkelte (1-3) elever i hver klasse, som kun har adgang til computer eller 
hverken har adgang til computer og internet derhjemme. Mange af børnene nævner, at deres 
forældre er skilt, og at de har forskellige IT-muligheder hos forældrene. Ovenstående tager dog 
afsæt i det sted, hvor eleverne primært bor og opholder sig i hverdagen. 
 
Ifølge lærerne i de tre 3. klasser, som har deltaget i projektet, har særligt 3. klasserne været 
påvirket af at Frederiksberg Kommune etablerede et fælles netværk i skoleåret 2001/2002. 
Blandt andet har problemer med elevernes brugernavne og adgangskoder i de tre 3. klasser 
betydet at eleverne stort set ikke har brugt computere og internet i deres skoletid. Den ene lærer 
fra Skolen på La Cours Vej fortæller, at han i december 2002 og januar 2003 har forsøgt at 
indhente noget af det forsømte gennem et storyline forløb i natur-teknik og matematik, hvor 
klassen bl.a. har arbejdet med Excel regneark og internet. De to andre 3. klasser fra 
Søndermarkskolen har aldrig arbejdet med Excel regneark i matematikundervisningen, men de 
har arbejdet med tekstbehandling.  
 
I den ene 6. klasse har eleverne heller aldrig arbejdet med Excel regneark i undervisningen og i 
de to andre 6. klasser og i begge 8. klasser har eleverne ifølge både testlærerne og lærerne 
arbejdet forholdsvist lidt med Excel regneark i undervisningen. Ifølge Inge B. Larsen (2002)27 
fylder regneark generelt lidt i folkeskolens undervisning i Danmark: 
 

”Selv om regnearksprogrammer således har været et kendt fænomen i skoleverdenen i mere end 
15 år, og der ikke har været mangel på tekster med inspirerende eksempler på, hvordan regneark 
kan inddrages i matematikundervisningen (se fx [10] helt tilbage fra 1987), så indtager regneark 
en særdeles beskeden plads i dagens matematikundervisning. Som årsag til dette kunne man fristes 
til at pege på lærernes manglende efteruddannelse og den stadig ret begrænsede adgang til skolens 
computere, men det er jo vilkår som matematik deler med de sproglige fag, der som nævnt langt 
har overgået matematik i brug af computer.” (Larsen, 2002, s.5) 

 
Omfanget af IT-anvendelsen på skolerne har selvfølgelig betydning for elevernes IT-
kompetencer og dermed deres mulighed for at gennemføre de forskellige prøver. 
Testresultaterne viser da også, at de fleste af eleverne på alle klassetrin har svært ved at besvare 
                                                 
27 Larsen, Inge B.: IT I folkeskolens matematikundervisning. – I: Forum for Matematikkens Didaktik. - 
Nyhedsbrevet 6. årgang. Nr. 2, april 2002.  
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de opgaver, som omhandler brug af Excel regneark. Elever, som ikke har arbejdet med regneark 
vil naturligvis have svært ved opgaverne med mindre de på anden vis har kendskab til regneark. 
For eksempel fortæller nogle af eleverne i 6. klasse, at de bruger regneark derhjemme til at lave 
en oversigt over deres forbrug af lommepenge mm.  
 
Lærerne behøver ikke Junior PC-kørekortprøverne® til at fortælle dem, at der er behov for en 
indsats i undervisningen med brug af fx regneark. I projektperioden har lærere og testlærere på 
alle klassetrin gennemført undervisningsforløb med IT med fokus på nogle af de områder i 
prøverne, som de har været opmærksommme på at eleverne ville have svært ved. Det kan 
selvfølgelig diskuteres om denne indsats har været fyldestgørende for at eleverne har følt sig 
trygge i for eksempel anvendelsen af Excel regneark.  
 
Hverken elever eller lærere har oplevet testsituationen som optimal og vi kan konstatere at 
eleverne på alle tre klassetrin, på trods af en forholdsvist målrettet indsats i undervisningen i 
projektperioden hen imod indholdet i prøverne, har haft svært ved at gennemføre prøverne28. 
Dette gælder også testlærerne. Både IT-vejledere, testlærere og lærere har oplevet at prøverne 
på alle niveauer er svære at gennemføre. Da alle lærere som minimum har taget det 
pædagogiske IT-kørekort® og nogle af testlærerne i øvrigt er IT-vejledere finder vi det 
vanskeligt at fortolke det anderledes end at Junior PC-kørekort® prøverne faktisk er temmelig 
svære at gennemføre. Interviewene og klassediskussionerne med eleverne på samtlige klassetrin 
vidner endvidere om, at mange elever oplever, at de har forskellige IT-kompetencer, som de 
ikke kan overføre til Junior PC-kørekort® prøverne. Herudover viser interviewene med både 
elever og (test-)lærere, at både internet, PowerPoint og tekstbehandling er anvendelsesformer, 
som er et naturligt element når eleverne arbejder med projekter og skriver opgaver og dermed 
fylder meget i elevernes lektieliv. Der er med andre ord god grund til at tro, at eleverne benytter 
IT og medier i forbindelse med skolelivet, men primært udenfor skolernes rammer.  
 
I almindelighed giver elever og lærere på de tre klassetrin på begge skoler udtryk for, at 
eleverne ikke har brugt IT og medier, som en naturlig del af skolehverdagen på skolerne. 
Lærerne på begge skoler kommenterer at de ikke kan få adgang til computerne i den 
udstrækning, som de ønsker det. Computerne på både Søndermarkskolen og Skolen på La 
Cours Vej er lokaliseret i særlige computerlokaler. På Søndermarkskolen har de 20 computere i 
edb-lokalet og på Skolen på La Cours Vej har de 20 computere i Mediateket, som ligger i 
tilknytning til skolens bibliotek, hvor der står en computer – det er ikke muligt at lukke døre 
mellem mediateket og biblioteket. Begge indretningsmåder har haft betydning for projektet. 
Lærerne har været nødt til at booke lokalerne i god tid, og på Skolen på La Cours Vej har man 
været nødt til at lukke biblioteket for at sikre ro omkring prøverne. Lærerne på begge skoler har 
udtrykt frustration, fordi det ikke har været muligt at booke computerlokalerne i den 
udstrækning, som de måtte ønske og på de tidspunkter, hvor de havde behov for det.  
 

                                                 
28 Læseren henvises bl.a. til s. 22 og s. 48 ff. 
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En sidegevinst ved projektet har således været, at arbejdet med elevernes IT-kompetencer også 
har skabt opmærksomhed på ITs tilgængelighed ude på skolerne. Det er blevet tydeligt, at 
lærerne i almindelighed oplever, at det er svært at integrere IT i den daglige undervisning på de 
to skoler, fordi de er nødt til at booke skolens computerlokaler og flytte undervisningen fra 
klasseværelset til edb-lokalet eller mediateket. Herudover oplever særligt lærerne og eleverne i 
3. klasse, at IT er et sjældent element i undervisningen. På Søndermarkskolen har bhv. klasse til 
3. klasse en ’ældre’ computer i klassen og fra 4. klasse får klasserne én internetforbundet 
computer stillet til rådighed i klasseværelset. Ifølge både elever og lærere på Søndermarkskolen 
er det slet ikke tilstrækkeligt med én computer i klassen, det er ikke nok til at kunne integrere 
IT og medier i den daglige undervisning.  
 
Undersøgelsen har afdækket et behov for at internetforbundne computere bliver mere 
tilgængelige i hverdagen på skolerne for elever og lærere på alle klassetrin, men særligt i de 
lavere klasser er der behov for at opprioritere mulighederne for at få adgang til 
internetforbundne computere. På begge skoler har klasserne mere legitim adgang til skolens 
computerlokaler i takt med, at de har projektarbejde, valg- eller mediefag på skemaet, hvilket 
vil sige på de højere klassetrin i udskolingen. 
 
Undersøgelsen tydeliggør, at det stadigvæk har betydning for integrationen af IT i den daglige 
undervisning, at computere og medier ikke er lettilgængelige elementer, som en naturlig del af 
skolelivet. Det betyder, at IT- og medieanvendelsen på skolerne reduceres til noget, der foregår 
i tilknytning til særlige fag eller projektperioder i skolens computerlokale eller når eleverne skal 
lave lektier.  
 
Udover den praktiske adgang til IT og medier har indretningen og de fysiske rammer på de to 
skoler også betydning for anvendelsesmulighederne med IT og medier. Både projektlederen, 
testlærerne og lærerne kommenterer, at de små klasselokaler på skolerne og manglende plads på 
skolerne til etablering af fleksible arbejdsmiljøer gør det svært at ’presse’ flere computere ind i 
klasselokaler mv. Størrelsen på klasserne vokser og i 8. klasse på Søndermarkskolen måtte man 
i forbindelse med forberedelsesprøven teste eleverne ad to omgange, fordi der er for mange 
elever (27) i klassen til, at de hver især kan få en computer i edb-lokalet. 
 
Nyere danske og internationale undersøgelser (fx IT- og lærerholdninger og SITES modul 1) 
viser samme tendenser. I rapporten IT- og Lærerholdninger (2001) skriver Leif Gredsted og Per 
A. Rasmussen29, at det må forventes, at:  
 

”… der bliver et stigende pres for at få computerne tættere på klasselokalerne og den daglige 
undervisning, således at IT kan blive integreret på en mere naturlig måde end gennem fælles 
’ekskursioner’ til datalokalet. Mange skoler vil af bygningsmæssige årsager få store problemer 
med tilpasningen til mere moderne undervisningsformer, herunder en egentlig integration af IT i 
den daglige undervisning.” (Gredsted og Rasmussen, 2001, s. 39) 

 
                                                 
29 Gredsted, Leif og Rasmussen, Per A.: IT- og lærerholdninger: En undersøgelse af 1387 københavnske læreres 
holdning til IT som personligt og pædagogisk redskab. – Danmarks Pædagogiske Universitet, 2001. 
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Om lærernes brug af IT i undervisningen viser undersøgelsen at 5,4 % af lærerne bruger edb i 
undervisningen i høj grad, 52,1 % i nogen grad, 32,4 % i mindre grad og 10,1 % slet ikke30. 
Herudover citeres undersøgelsen af IT i folkeskolen for at finde, at Der er en hel klar tendens 
til, at IT anvendes oftere på de ældste klassetrin….31. I rapporten IT i folkeskolen (2000)32 
fremgår det tydeligt, at skolelederne anser den samme type problemer for væsentlige i 
forbindelse med gennemførslen af skolens computerrelaterede planer for eleverne på 7.-9. 
klassetrin. Skolelederne fremhæver, at: 
 

 “der er for få computere, det er vanskeligt at integrere computere i den daglige undervisnings-
praksis, der er problemer med at skemalægge tilstrækkelig computertid til forskellige klasser og, 
der er ikke plads til at installere computere i skolens lokaler” og videre ”Gennemsnitlig to ud af tre 
skoleledere (65 %) oplever både, at der er for få computere, og at det er vanskeligt at integrere 
computere i undervisningen. 40 % anser det for svært at skemalægge tilstrækkeligt computertid i 
klasserne. Og 31 % mener ikke, at der er plads til computere i skolens lokaler”. (Pedersen, 2000, s. 
96-97)  

 
IT-situationen på Søndermarkskolen og Skolen på La Cours Vej er med andre ord på mange 
måder betegnende for en tendens på mange skoler i Danmark, hvad angår ITs tilgængelighed og 
omfanget af anvendelsen af IT og medier i skolehverdagen.  

Vurderinger og konklusioner 
Projektet har haft følgende forudsætninger og problemstillinger at forholde sig til: 
 

• Frederiksberg Kommune mangler viden om, hvor meget og hvordan IT normalt 
integreres i undervisningen i almindelighed. 

 
• Frederiksberg Kommune mangler viden om, hvilke IT-kompetencer eleverne har og 

hvad der karakteriserer elevernes IT-kompetencer. 
 

• Frederiksberg Kommune mangler viden om, hvordan man kan dokumentere og evaluere 
IT-kompetencer i folkeskolen. 

 
Disse forudsætninger har haft betydning for designet af undersøgelsen og de konklusioner, som 
vi kan udlede af undersøgelsen. 
 
Frederiksberg Kommune har i forbindelse med ITMF projekt 373 indledt et samarbejde om 
Junior PC-kørekort® med DANSK IT ud fra en vurdering af, at der umiddelbart er god 
sammenhæng mellem Frederiksberg Kommunes IT-kompetencemålbeskrivelse og Junior PC-
kørekort® kompetencemålbeskrivelsen. Når Frederiksberg Kommune beslutter at anvende 
                                                 
30 Det pointeres, at markeringerne skal betragtes som ”et udtryk for lærernes subjektive opfattelse af, hvor meget 
de anvender IT i deres undervisning, ikke en registrering af den faktiske brug.” Ibid., s. 9-10. 
31 Det understreges i rapporten, at tallene ”fra den citerede undersøgelse [IT i folkeskolen] hidrører fra 
skoleledernes vurdering, mens tallene fra spørgeskemaundersøgelsen i Københavns Kommune er lærernes egne 
angivelser…”. Ibid., s. 10.  
32 Pedersen, Dan: IT i folkeskolen. – Danmarks Pædagogiske Institut, DPI nr. 2000.23, 2000. 
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Junior PC-kørekort® prøverne på skolerne i Frederiksberg Kommune, sker det med andre ord 
ud fra en forestilling om, at Junior PC-kørekort® prøverne vil kunne bruges til at dokumentere 
elevernes IT-kompetencer.  
 
Læreres og elevers udsagn indikerer, som allerede nævnt, at IT ikke er et fast element i 
skolehverdagen på skolerne på nogle af klassetrinene, og at IT fylder mere på de ældre 
klassetrin. Det har imidlertid ikke været undersøgelsens formål, at afdække i hvilken 
udstrækning og på hvilken måde IT inddrages i undervisningen på de forskellige klassetrin. 
Ifølge projektlederen er der store individuelle forskelle på omfanget af og måden hvorpå IT 
inddrages af forskellige lærere. Da det ikke ligger indenfor rammerne af dette projekt at skabe 
empirisk grundlag for at konkludere, hvordan der er sammenhæng mellem integration af IT i 
undervisningen i de klasser, der deltager i undersøgelsen og de IT-kompetencemål, som 
Frederiksberg Kommune har formuleret for de forskellige klassetrin, mener vi ikke, at det vil 
give mening at investere meget energi i en analytisk sammenligning af hhv. Junior PC-
kørekort® og Frederiksberg Kommunes kompetencemålbeskrivelser på de forskellige niveauer.  
 
Både projektlederen, testlærerne og lærerne i projektet har flere gange fremhævet, at Junior PC-
kørekort® prøverne berører IT-anvendelsesformer, som ikke er indeholdt i Frederiksberg 
Kommunes kompetencemål fx anvendelse og udarbejdelse af og udgivelse på hjemmesider, 
som er indeholdt i Junior PC-kørekort® kompetencemålene for Mini® og Junior® niveau. Helt 
overordnet er Junior PC-kørekort® kompetencemålbeskrivelsen en anderledes detaljeret 
beskrivelse end Frederiksberg Kommunes kompetencemål og forslag til læringsmål. Indholdet i 
Junior PC-kørekortets® Modul 1: IT i hverdagen minder om, men er ikke enslydende med 
Frederiksberg Kommunes kompetencemål, der fx ved udgangen af 6. klasse vægter at eleverne 
er bevidste om æstetik og brugervenlighed; begreber, som slet ikke nævnes i Junior PC-
kørekortets® kompetencemålbeskrivelse. Vi kan konstatere, at der overordnet både er mange 
ligheder mellem og forskelle på de to kompetencemålbeskrivelser.  
 
Ét er kompetencemålbeskrivelserne noget andet er imidlertid integrationen af IT i 
undervisningen, elevernes IT-kompetencer og – ikke mindst - Junior PC-kørekort® prøverne. 
Junior PC-kørekort® prøverne dækker ikke samtlige kompetencemål, men repræsenterer et 
udsnit af kompetencemålene i kompetencemålbeskrivelsen. Herudover er der ikke nødvendigvis 
sammenhæng mellem de lærings- og kompetencemål, som Frederiksberg Kommune har 
formuleret, og den måde IT har været integreret i klasserne på. Der er heller ikke nødvendigvis 
sammenhæng mellem de IT-kompetencer, som eleverne har og måden IT har været integreret i 
undervisningen på.   
 
Det vil hverken være muligt på baggrund af dette projekt at konkludere noget endegyldigt om 
elevernes IT-kompetencer eller undervisning med IT i Frederiksberg Kommune. Projektet vil til 
gengæld kunne bidrage med perspektiver på og indspark til en spirende diskussion af, hvad der 
karakteriserer elevernes IT-kompetencer. Og samtidig tilbyde perspektiver på, hvordan 
elevernes IT-kompetencer kan evalueres.  
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Det empiriske materiale bygger på elevernes arbejde med Junior PC-kørekort® prøverne på de 
forskellige klassetrin. Gennem elevernes arbejde med prøverne på alle tre niveauer får vi både 
indblik i elevernes måder at håndtere og forstå IT på (til de formål, som prøverne fokuserer på). 
Og ligeledes et indblik i Junior PC-kørekort® prøverne, som metode til at dokumentere og 
evaluere elevernes IT-kompetencer.  
 
En af udfordringerne i projektet har været at adskille det, som handler om elevernes manglende 
IT-kompetencer, fra det, som handler om elevernes måder at forstå og håndtere IT på, og det 
som handler om selve prøveformen. Der er for os ikke nogen tvivl om, at eleverne på alle 
klassetrin i nogen grad mangler forudsætningerne for at kunne gennemføre prøverne, men vi 
mener ikke, at det er nok at konkludere overordnet, at eleverne ikke har de nødvendige IT-
kompetencer, som en konsekvens af manglende undervisning med IT. Det er klart at 
hovedparten af eleverne i de klasser, som aldrig har arbejdet med Excel regneark eller 
hjemmesider i undervisningen vil have svært med de opgaver, som omhandler disse områder. 
Undersøgelsen viser imidlertid også, at det er nødvendigt med en meget målrettet 
undervisningsindsats hen imod Junior PC-kørekort® prøverne, for at eleverne kan lære 
bestemte måder at forstå og anvende IT på – opnå Junior PC-kørekort® kompetencer – førend 
eleverne kan gennemføre og bestå prøverne.  
 
Det er ikke muligt at teste nogle elever uden samtidigt at påvirke de elever, som testes. Alene af 
den grund at projektet har haft eksperimentel karakter, kan testresultaterne ikke på nogen måde 
siges at være repræsentative for elevernes IT-kompetencer.  
 
I dette projekt har alle prøvesituationerne været meget forskellige, og der har været uendeligt 
mange betingelser, som har fået betydning for elevers og læreres erfaringer med og oplevelse af 
Junior PC-kørekort® prøverne såvel som elevernes testresultater. Heraf kan nævnes nogle af de 
væsentligste: 
 

• Elevers og læreres IT-kompetencer (skolastiske såvel som ikke-skolastiske) 
• Elevernes læse- og stave- og matematikfærdigheder 
• Integrationen af IT i den daglige undervisning 
• Forberedelse 
• Prøvetype (forskellige forberedelses- og køreprøver) 
• Prøveindhold (fx Excel regneark, internet, tekstbehandling) 
• Prøveform (grundlæggende forskel på Mikrospillet® og Mini- og Junior® prøverne) 
• Organisering af prøverne: Antal computere, standardopsætningen på computerne, 

samarbejdsmuligheder, mulighed for at få hjælp, tid til prøven 
• Adgang til IT og medier i hverdagen 
• Skolernes soft- og hardware muligheder, programpakker, netværk 
• Prøveafholdelsestidspunkt på skoleåret 
• IT-tekniske problemer under afholdelsen af prøven 
• Logistiske problemer 
• Problemer med bl.a. fejl og mangler i prøverne og/eller rettevejledningerne 
• Antal voksne tilstedeværende ved prøven 
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Undersøgelsesgrundlaget i dette forskningsprojekt knytter sig til de lokale rammer og 
betingelser på de to skoler og i Frederiksberg Kommune. Vi mener imidlertid, at det på 
baggrund af de omfattende og dybdegående observationer af elevernes arbejde med Junior PC-
kørekort® prøverne er muligt at drage nogle overordnede konklusioner, som også vil have 
gyldighed udover Frederiksberg Kommune. Det er dog vigtigt at understrege at vi vil lade det 
være op til læseren af denne rapport selv at vurdere anvendeligheden og relevansen af 
forskningsresultaterne udover det praksisfelt, som dette projekt retter sig mod - Frederiksberg 
Kommune.  
  
Projektet er et mindre forskningsprojekt, som umuligt har kunnet begribe alle relevante og 
væsentlige detaljer. Forskningsrapporten repræsenterer nogle til- og fravalg, og disse skal 
primært ses i lyset af vores fokus på det overordnede forskningsspørgsmål.  
 
Evaluering af IT-kompetencer i folkeskolen i Danmark er et nyt område. Derfor er det 
nødvendigt at undersøge, hvordan det i det hele taget er muligt at evaluere noget så komplekst 
som elevernes IT-kompetencer. I rapporten Andre mål, nye evalueringsveje: fordringer til 
skolen, udfordringer for eleverne skriver Johansen og Langager om DPIs faglige læseprøver, at 
den faktiske brug af prøverne ude på skolerne og i kommunerne er ikke præget af særlig megen 
søgen og refleksion over de forskellige elevers forskellige begrundelser for at svare, som de 
gør33. Dette projekt kan betragtes som et indledende bidrag til debatten om, hvordan man kan 
evaluere og dokumentere elevernes IT-kompetencer med fokus på både elevers og læreres 
arbejde med og refleksion over arbejdet med Junior PC-kørekort® prøverne. 

                                                 
33 Johansen, Jens og Langager, Søren: Andre mål, nye evalueringsveje: fordringer til skolen, udfordringer for 
eleverne. - Evaluering af programmet Folkeskolen år 2000. Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere DPI), 
2001, s.49. 
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2. Junior PC-kørekort® 
Junior PC-kørekort® konceptet består af en kompetencemålbeskrivelse (syllabus), Mikro-, 
Mini- og Junior® prøver (forberedelses- og køreprøver), Kompetencecentermappen, 
AdminWeb og Junior PC-kørekort® certifikater og kørekort.  

Kompetencemålbeskrivelse 
Kompetencemålbeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af de IT-kompetencer, som DANSK IT 
vurderer at eleverne skal tilegne sig på tre forskellige niveauer: Mikro PC-kørekort® henvender 
sig til 1. – 3. klasse, Mini PC-kørekort® henvender sig til 4. – 6. klasse og Junior PC-kørekort® 
henvender sig til 7. – 8. eller 9. klasse. Kompetencemålbeskrivelsen – også kaldet syllabussen - 
findes i kompetencecentermappen, som er beskrevet nedenfor.  

Prøverne 
Prøverne til de tre niveauer er meget forskellige. I 3. klasse har prøven form som et Cd-rom spil 
og i 6. og 8. klasse har prøven form som 25 opgaver, som eleverne skal løse. 

Mikro PC-kørekort® 
Mikro PC-kørekort® er designet som et Cd-rom spil - Mikrospillet® - hvor eleverne fra 3. 
klasse skal bevæge deres spiller fra start til mål. Når eleverne træder ind i spillet (efter en kort 
videosekvens, hvor spillets hovedperson, Ziggy, lander på månen) minder det mest af alt om et 
traditionelt brætspil med felter, som spillerne kan bevæge sig henover.  
 

 

 
Mikrospillet® version 1.2.2 fra DANSK IT 

Når spilleren bevæger sig henover felterne ’popper’ der et vindue op med et billede eller 
skærmdump. Nedenunder billedet eller skærmdumpet står der et spørgsmål. Eleverne kan vælge 
at få spørgsmålet læst højt. Herudover har eleverne mulighed for at få en guidet tour rundt i 
spillet, hvis de trykker på funktionen ”Vejledning”.  
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Billeder og skærmdumps har hot spots34, som eleverne skal identificere ved at klikke det rigtige 
sted på skærmen med musen. Nedenfor ses et eksempel på et spørgsmål fra Mikrospillet® 
version 1.2.2 fra DANSK IT. Spørgsmålet er: Hvilket tegneredskab skal du vælge for at tegne 
en linie? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spillet registrerer om spilleren har svaret rigtigt eller forkert, når spilleren klikker med musen et 
sted på skærmen. Hvis spilleren svarer rigtigt ved at klikke på et område, som DANSK IT har 
identificeret som et hot spot, bliver feltet grønt, når spilleren svarer forkert, bliver feltet rødt. 
Spillet tilbyder ikke spilleren mulighed for at se de(t) rigtige svar. Det er muligt for spilleren at 
bevæge sig henover de grønne felter. Svarer spilleren derimod forkert eller benytter funktionen 
”Ved Ikke”, bliver feltet rødt, og spilleren kan ikke længere bevæge sig henover feltet, som 
illustreret på billedet nedenfor: 
 

 

 
                                                 
34 DANSK IT har markeret skærdumps og billeder med hot spots. Hot spots repræsenterer områder, hvor svaret 
registreres som rigtigt, hvis spilleren klikker indenfor området.   
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Mini og Junior PC-kørekort® 
Mini PC-kørekort® og Junior PC-kørekort® prøverne virker umiddelbart ens, men 
betingelserne og sværhedsgraden er forskellig. Mini® og Junior® består begge af 
forberedelsesprøver og køreprøver. Der eksisterer i skrivende stund – september 2003 - seks 
prøver, hvilket må siges at være et meget begrænset antal. Der er i alt to forberedelsesprøver, en 
til hvert niveau; og fire køreprøver, to til hvert niveau. Nedenfor ses en oversigt over de 
eksisterende forberedelses- og køreprøver, der hører til 6. og 8. klassetrin. ”MF1” betyder, at 
det er en Forberedelsesprøve nr. 1 til Mini® niveauet. M3 betyder, at det er en køreprøve til 
Mini® niveauet.  
 

Forberedelsesprøve  Køreprøve  
MF1 Landsholdskampen  M3 Det danske Kongehus  
 M4 Lejrskole i Pinseskoven  
JF3 Biografbesøget  J1 Skolebladet 

 J2 de nye møbler  
 

Både Mini® og Junior® prøverne består af: 25 spørgsmål på papir og en diskette med tre filer 
(fx en tekstfil, en billedfil og et regneark). Eleverne bliver bedt om at oprette en mappe på 
disketten og give mappen elevens navn. Herefter bliver eleverne bedt om at flytte alle filerne på 
disketten ned i mappen. Derefter skal eleverne fx åbne tekstfilen i skolens 
tekstbehandlingsprogram og fx fremhæve overskriften med fed, ændre skrifttype, indsætte et 
billede mm. Forberedelsesprøverne og køreprøverne har ens layout.  

Krav og testresultater for Mikro-, Mini- og Junior® prøverne 
Der er ingen krav til Mikrospillet®35. Eleverne må spille lige så meget, som de har lyst til og de 
må gerne tage Mikrospillet® med hjem, hvis skolen tillader det. Eleverne har mulighed for at 
arbejde sammen om spillet, og de kan stille lige så mange spørgsmål, som de vil. Læreren 
beslutter, hvornår en hel klasse eller enkelte elever i en klasse har bestået prøven, og beder 
herefter skolens IT-vejleder om at udstede certifikat og kørekort. Der kan udstedes certifikat og 
kørekort til alle niveauer. DANSK IT udsteder Junior PC-kørekort®. 
 
Hvis eleverne formår at nå til spillets mål, genererer Mikrospillet® en statusrapport over 
elevens resultater. Statusrapporten kan åbnes i et regneark og består af to dele. Statusrapportens 
første del er en statistik over det antal spørgsmål, som eleven har fået indenfor seks forskellige 
moduler og det antal spørgsmål, som eleven har besvaret korrekt. Statusrapportens anden del 
består af en liste over de spørgsmål, som eleven har mødt, og en markering af, hvornår eleven 
                                                 
35 I kompetencecentermappens afsnit V version 1.1.1 V-3 februar 2003 skriver DANSK IT: ”Prøven kræver, at 
hver enkelt elev kan sidde ved sig egen maskine…”. Ifølge en uddannelseskonsulent fra DANSK IT er der 
imidlertid ingen bindende formelle regler på Mikro® og Mini® niveau, men DANSK IT anbefaler, at: ”Eleverne 
bør arbejde selvstændigt med prøven, da dette er et krav til køreprøven på Junior PC-kørekort® niveau.” (Afsnit V, 
version 1.1.1 V-1). Det har således været frit for lærerne at vælge om eleverne skulle arbejde individuelt eller 
sammen, og lærerne i to af 3. klasserne har valgt at eleverne skulle arbejde sammen i par. I den tredje 3. klasse har 
eleverne arbejdet sammen af praktiske årsager. I de to 3. klasser, hvor lærerne har valgt at eleverne skulle arbejde 
sammen i par, har lærerne begrundet valget med at Mikrospillet® har vist sig at være svært for både voksne og 
børn. Pararbejdet skulle betragtes som et forsøg på at minimere at eleverne oplevede unødige nederlag og 
frustrationer med spillet. Lærerne på alle klassetrin har oplevet prøverne som svære for niveauerne og har gjort 
meget ud af at fortælle eleverne, at det var prøverne og ikke elevernes IT-kompetencer, som blev testet. 
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har svaret korrekt og hvornår eleven har svaret forkert. Ifølge DANSK IT kan læreren anvende 
statusrapporten til at udpege de områder, som eleverne har brug for at arbejde med. Det er 
imidlertid kun når eleverne gennemfører et spil at denne statusrapport genereres, og læreren 
derved får mulighed for se elevens testresultater.  
 

 
 

Eksempel på en statusrapport åbnet i Excel regneark 
 
På Mini® niveauet må eleverne ikke tage prøven med ud af computerlokalet eller 
klasseværelset. Herudover er der ikke nogen officielle krav til Mini® niveauet, men DANSK 
IT anbefaler, at skolerne benytter samme metode, som ved Junior® prøven for derved at vænne 
eleverne til prøveformen.  
 
DANSK IT har en række krav til Junior® prøverne. Eleverne skal gennemføre testen på 45 
minutter, de skal arbejde individuelt, og de må kun modtage hjælp fra læreren til afklaring af 
forståelsesproblemer og tekniske problemer. Eleverne må ikke tage prøven med ud af 
computerlokalet eller klasseværelset. 
 
Til Mini og Junior® prøverne hører rettevejledninger, hvor lærerne/testlærerne kan tildele hver 
af de 25 opgaver max. 4 point, svarende til 4 %. Eleverne skal i Junior® prøverne have min.  
75 % for at bestå prøverne36. Lærere og testlærere har - så vidt det har været muligt - bestræbt 
sig på at køreprøverne på både Mini og Junior® niveau skulle forløbe efter DANSK ITs 
forskrifter for Junior Køreprøverne®. 
                                                 
36 75 % svarer til at eleverne skal løse 18,75 opgaver korrekt! 
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DANSK IT reklamerer med, at Junior PC-kørekort® kvalificerer til og giver eleverne merit til 
modul 3 – tekstbehandlingsmodulet i DANSK ITs PC-kørekort®37. Dette kræver imidlertid, at 
skolerne indberetter elevernes CPR-nummer gennem en kodeordsbeskyttet webbaseret 
indberetningsside. I Frederiksberg Kommune har man bedt DANSK IT om at bekræfte at 
indberetningsprocedure og registrering overholder Datatilsynets regler. DANSK IT har valgt at 
ændre den elektroniske indberetningsprocedure, så det ikke længere er nødvendigt at indberette 
andet end elevernes fødselsdato, men samtidig har DANSK IT erklæret at muligheden for at få 
merit til PC-kørekort® herved bortfalder38. 

Kompetencecentermappen og AdminWeb 
DANSK IT udgiver en kompetencecentermappe, som udstikker retningslinjerne for brugen af 
Junior PC-kørekort®. Hver af de otte skoler i udviklingsprojektet har en 
kompetencecentermappe. Herudover har hver skole, typisk IT-vejlederen på skolen, et 
brugernavn og en adgangskode til AdminWeb, som er et internet baseret websted, hvor 
DANSK IT formidler informationer om nye udgaver af afsnit i kompetencecentermappen, 
forberedelses- og køreprøver, nye versioner af gamle prøver og formidler eventuelle nyheder i 
konceptet. Herudover kan kompetencecentrene downloade Mini® og Junior® prøver fra 
AdminWeb og bestille Junior PC-kørekort® til eleverne. En del informationsmateriale om 
Junior PC-kørekort® er også tilgængeligt på DANSK ITs åbne hjemmeside om Junior PC-
kørekort®39. 

Kun prøve – ingen undervisning 
DANSK IT stiller prøver og en minutiøst beskrevet kompetencemålbeskrivelse (syllabus) til 
rådighed. Kompetencemålbeskrivelsen indholdsbestemmer det som eleverne skal kunne på de 
forskellige niveauer. Foreningen skriver, at den afholder sig fra at beskæftige sig med, hvordan 
skolerne vil integrere IT i undervisningen. Det er skolernes ansvar at sikre, at eleverne lærer de 
nødvendige færdigheder gennem den daglige undervisning. Forlagene Gyldendal og Dafolo har 
imidlertid i samarbejde med DANSK IT udgivet undervisningsmateriale til de forskellige 
niveauer i Junior PC-kørekort®. Skolerne har fået materialet, men der er ikke nogen af de 
lærere, der har deltaget i forskningsprojektet, som har valgt at bruge materialet. Der er mange 
mulige forklaringer på, hvorfor de har fravalgt denne mulighed fx computernes tilgængelighed 
på skolerne, testlæreres og læreres selvforståelse af egen rolle i projektet – det har fra 
begyndelsen været formuleret at formålet med udviklingsprojektet er at teste Junior PC-
kørekort® prøverne osv. Nogle af lærerne fortæller imidlertid også, at de slet ikke har kendskab 
til materialet. En testlærer fra en af de andre skoler i udviklingsprojektet, skrev i 
udviklingsprojektets SkoleKom konference at hun ikke kunne downloade de filer som hun 
skulle bruge, og andre har kommenteret, at der er forskel på illustrationerne i bøgerne og 
opsætningen på computerne ude på skolerne. 

                                                 
37 På DANSK ITs hjemmeside fremgår det et sted, at Junior PC-kørekort® giver merit til modul 2 og et andet sted, 
at Junior PC-kørekort® giver merit til modul 3! 
38 Det fremgår hverken af DANSK ITs hjemmeside eller AdminWeb. 
39 http://www.junior-pc.dk/  
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Formål og mål 
DANSK IT formulerer det overordnede formål med Junior PC-kørekort® som at: 
 

• ”Eleverne kan være i stand til at håndtere og anvende de nye teknologiske muligheder IT 
giver mulighed for, samt at de får indsigt i og forståelse for egen brug af IT og kunne 
forholde sig til andres brug af IT, herunder samfundsmæssige forhold, som miljø forhold, 
sociale forhold og forhold omkring organisering af arbejdet omkring IT.  

• Eleverne kan anvende IT til projektarbejde som et væsentligt lærings element og anvende 
IT i undervisningen og derigennem få indsigt (forståelse for) i brugen af IT til 
problemløsning og vurdere i hvilke sammenhænge, det er hensigtsmæssigt at anvende IT 
ved problemløsning.  

• Eleverne skal have mulighed for at drage fordel af IT igennem en mangfoldighed af 
oplevelser og sanseindtryk, ligeledes skal eleverne med IT have mulighed for at udtrykke 
sig praktisk musisk.”40 

 
På baggrund af de overordnede formål er det målene med Junior PC-kørekort®, at: 
 

• ”Eleverne bliver fortrolige med brugen af IT.  
• Eleverne kan anvende IT som værktøj i undervisningen og generelt.  
• Elevernes IT kompetencer støtter og giver undervisningen større faglighed, fleksibilitet 

og kvalitet.  
• IT anvendes til at understøtte udviklingen af personlige kvalifikationer som ansvarlighed, 

samarbejdsevner, forandringsparathed, kommunikationsevner og sociale kompetencer i 
forbindelse med projektarbejde.  

• Eleverne får udviklet færdigheder i at analysere, udvikle og anvende information, samt 
forholde sig kritisk til "informationsbølgen" og IT generelt.  

• Eleverne bliver fortrolige med IT baserede uddannelsesforløb, med ansvar for egen 
læring, integration af fag/niveauer og kontakter på tværs af landegrænser og kulturer.”41 

 
Formålene og målene med Junior PC-kørekort® dækker bredt og er spækkede med ord, der 
beskriver nogle af de kernekvaliteter, som italesættes, når IT sættes i forbindelse med 
folkeskolen. Herudover tilbyder DANSK IT ifølge foreningens eget udsagn et koncept, som ”er 
et komplet kompetencemålings-system til IT i folkeskolen”42, ”et IT-kompetencebevis, som 
beskriver en standard for de grundlæggende og nødvendige IT-kompetencer”43 med afsæt i 
ovenstående formåls- og målbeskrivelse. Ifølge en uddannelseskonsulent fra DANSK IT er der 
mere end 60 skoler, som arbejder med konceptet i Danmark.  

                                                 
40 http://www.junior-pc.dk/index.asp?id=31 – Målsætninger. Lokaliseret på World Wide Web den 21. juli 2003. 
41 http://www.junior-pc.dk/index.asp?id=31 – Målsætninger. Lokaliseret på World Wide Web den 21. juli 2003. 
42 Lokaliseret på WWW den 25. maj 2003: http://www.junior-pc.dk/. Siden er sidst opdateret 26. juli 2002. 
43 Lokaliseret på WWW den 25. maj 2003: http://www.junior-pc.dk/index.asp?id=11 . Siden er sidst opdateret 26. 
juli 2002. 



 

 30 

Junior PC-kørekortets® didaktiske mål  
Kompetencemålbeskrivelsen beskriver de IT-kompetencer, som eleverne skal mestre for at 
bestå prøverne på de forskellige niveauer. DANSK IT44 beskriver det overordnede didaktiske 
mål på de tre niveauer, som følger: 
 

1. “Hands-on” kompetencer45, primært i indskolingen 
2. Generalist / begrebskompetencer46, primært i mellemtrinnet 
3. Samfunds / forståelseskompetencer47, primært i overbygningen 

 
Når man bevæger sig rundt i den litteratur om IT og folkeskolen, der er skrevet i Danmark, 
indenfor de sidste fem år, så bliver det tydeligt, at DANSK IT på dette punkt indskriver sig i en 
meget anvendt forståelsesramme, hvor de centrale IT-kompetencemål eller aspekter ved 
integration af IT i folkeskolen bliver beskrevet gennem tre overordnede kategorier. I bogen 
Skolen ITiden skriver Bent B. Andresen (1999), at de IT-faglige mål omfatter:  
 

• ”forståelse for gængse IT-genres funktion og betjeningsmæssige færdigheder, som gør 
det muligt at anvende disse, når det er hensigtsmæssigt. 

• kendskab til computerudtryk og nøglebegreber vedrørende funktion og anvendelse af 
gængse IT-genrer og deres anvendelse 

• viden om IT-s betydning for kommunikations- og problemløsningsprocesser, 
erkendelsesmæssigt og samfundsmæssigt. 

 
Det kan sammenfattes i de tre b’er: betjenings-, begrebs- og betydningsaspekter ved 
informationsteknologien.”48  

 
I rapporten Integration af IT i folkeskolens undervisning (2002) skriver Inge M. Bryderup49, at 
Undervisningsministeriets vejledning for undervisning i IT i folkeskolen fremhæver følgende 
tre centrale aspekter ved integration af IT i undervisningen: 
 

• ”et brugsmæssigt aspekt, der refererer til IT-færdigheder og kendskab til grundlæggende 
principper i datamater, hvor eleverne bliver bekendt med brug af IT og opnår forståelse 
for IT på brugerniveau 

                                                 
44 http://www.junior-pc.dk - Målsætninger. 
45 ”Hands-on kompetencerne omhandler de almindelige funktioner og færdigheder for anvendelse af IT udstyr 
generelt, herunder gængse brugergrænseflader, således at de får forståelse af og fortrolighed med brug af 
samspillet mellem IT materiel og programmel”. http://www.junior-pc.dk - Målsætninger. 
46 ”Generalist/begrebskompetencen omhandler forståelse af de invariante træk, i metoder og begreber, der 
forefindes ved brug af alle IT systemer, således at eleverne kan kategorisere og strukturere deres IT viden /læring.” 
http://www.junior-pc.dk - Målsætninger. 
47 Samfunds/forståelseskompetencen omhandler indsigt i og forståelse af resultatet af elevernes og andres 
anvendelse af IT”. http://www.junior-pc.dk - Målsætninger. 
48 Andresen, Bent B.: Skolen ITiden: Væsentlige elementer i en fortsat IT-udbygning. - Kroghs Forlag, 1999. s. 94. 
49 Integration af IT i undervisningen – nationale visioner og decentral virkelighed. I: Bryderup, Inge M.; Kowalski 
Krystyna; Brinkkjær, Ulf og Krejsler, John: Integration af IT i folkeskolens undervisning. – Danmarks 
Pædagogiske Universitet, 2002. 
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• et begrebsmæssigt aspekt, der refererer til kendskab til de begreber og metoder, der 
bruges, når IT understøtter kommunikation og problemløsning. Dette skal give eleverne 
en begrebsmæssig ramme, hvori deres viden om IT kan struktureres 

• et forståelsesmæssigt aspekt, der refererer til udvikling af elevernes forståelse for 
konsekvenserne af at bruge IT i kommunikation og opgaveløsning. Eleverne skal blive 
opmærksomme på, hvordan IT kan have indflydelse på metoder og resultater.” (s. 51) 

 
DANSK IT, Bent B. Andresen og Undervisningsministeriet er tilsyneladende meget enige om 
de centrale aspekter ved IT-integrationen. DANSK IT adskiller sig imidlertid fra Bent B. 
Andresens og Undervisningsministeriets beskrivelse ved at koble beskrivelserne på konkrete 
udviklingstrin i folkeskolen. DANSK IT fremhæver dog at de tre niveauer skal kunne tilpasses 
den givne situation/klassetrinnet og den enkelte elevs niveau50. Herudover fremgår det af 
DANSK ITs skematiske opstilling over progressionen51 i kompetencemålene for hver af de 6 
moduler, at DANSK IT - i modsætning til både Bent B. Andresen og Undervisningsministeriet -
skelner mellem kendskab, forståelse og anvendelse i den nævnte rækkefølge:   
 

Målbeskrivelsesformer Eksempel på egnet udtryk 
 

Have kendskab til: Skal efter hukommelsen 
kunne gengive en meddelt information 

Beskrive, definere, genkende, nævne, tilegne 
sig 

Have forståelse af: Skal med egen 
udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt 
information og i en kendt situation kunne 
gøre brug af den efter anvisning 

Beregne, demonstrere, forklare med egne 
ord, formulere, give eksempler 

Kunne anvende: Skal kunne anvende forstået 
fakta viden i simple nye sammenhænge. 

Afprøve, afgøre, bruge, behandle, 
gennemføre, konstatere, løse, opfylde, 
tilrettelægge, udnytte, udøve, virke, vælge 

Kilde: http://www.junior-pc.dk - Målsætninger52. 
 
Junior PC-kørekort® prøverne tester færdigheder, der repræsenterer de forskellige kompetencer 
fordelt på seks moduler: 
 

• Modul 1: IT i hverdagen  
• Modul 2: PC’en 
• Modul 3: Tekst og billeder 
• Modul 4: Grafik og medier 
• Modul 5: Regneark og diagrammer 
• Modul 6: Informations netværk og databaser 

 

                                                 
50 http://www.junior-pc.dk - Målsætninger. 
51 Skematisk oversigt over progressionen: http://www.junior-pc.dk/index.asp?id=322#  
52 Lokaliseret på World Wide Web den 21. juli 2003. 

http://www.junior-pc.dk/
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DANSK IT skriver om de forskellige niveauer, at der er progression i kompetencerne på de 
forskellige niveauer baseret på de forskellige didaktiske mål, beskrevet ovenfor og, at hvert 
kompetenceniveau består af elementer fra alle seks moduler. 
 
Det, som DANSK IT kalder “Hands-on” kompetencer på Mikro® niveauet fremstår i den 
skematiske oversigt over progressionen som kendskab og forståelse – med hovedvægten lagt på 
kendskab. Kendskab, forståelse og anvendelse indgår alle i Mini® niveauet – med hovedvægten 
lagt på forståelse; og både anvendelse og forståelse dominerer Junior® niveauet. Her adskiller 
DANSK IT sig helt grundlæggende fra både Undervisningsministeriets og Bent B. Andresens 
tilgang som begge prioriterer anvendelse før forståelse. 
 
Det er ikke muligt at finde en beskrivelse af de didaktiske og pædagogiske overvejelser, som 
har dannet grundlag for at DANSK IT prioriterer de forskellige elementer på de forskellige 
niveauer, i kompetencecentermappen, på AdminWeb eller DANSK ITs hjemmeside om Junior 
PC-kørekort®53. Det er således ikke muligt at identificere hvorvidt DANSK IT mener at 
eleverne skal have kendskab til og forståelse for IT førend at de kan engagere sig i IT-
anvendelse? På baggrund af den skematiske opstilling over progressionen i kompetencemålene, 
ser det sådan ud, og det harmonerer meget godt med de to prøveformer, som DANSK IT har 
udviklet, hvor Mikrospillet® tydeligt er fokuseret på elevernes kendskab til og forståelse af IT, 
mens Mini- og Junior® prøverne er mere anvendelsesorienterede. 
 
Det er heller ikke muligt at finde DANSK ITs pædagogiske og didaktiske overvejelser over 
prioritering af de forskellige IT-kompetencemål i kompetencemålbeskrivelsen eller valg af 
metode til at evaluere elevernes IT-kompetencer. Det fremgår ikke nogen steder om DANSK IT 
fx har gennemført en undersøgelse eller analyse af elevernes IT-kompetencebehov i og efter 
folkeskolen. En uddannelseskonsulent fra DANSK IT, fortæller i et interview at selve 
udviklingen af kompetencemålene er sket både ved at inddrage pædagogisk-vidende folk og ved 
at inddrage IT-vidende folk (s. 3)… Vi har været ude at snakke - men vi har ikke været ude på 
børneplan, vi har været ude på lærerplan – og snakke med lærere (s. 21)54. Der forlyder ikke 
noget om, at DANSK IT har foretaget en systematisk gennemprøvning og afprøvning af 
konceptet i praksis inden, at de har lanceret konceptet. Konceptet blev lanceret i 2001, og 
DANSK IT har endnu ikke foretaget nogen formelle evalueringer af konceptet55.    
 
Diskussionen om hvad der kommer først – kendskab, forståelse eller anvendelse – er en 
klassisk didaktisk og pædagogisk diskussion. Det er imidlertid en væsentlig læringsteoretisk 
diskussion – ikke mindst i et land som Danmark, hvor erfarings- og projektpædagogikken har 
stærke rødder. Traditionel klasseundervisning har været baseret på en forestilling om, at viden 
kommer forud for forståelse og anvendelse, mens erfaringspædagogiske tilgange forbinder 
erfaringer med viden og teori med praksis. I SITES modul 2 undersøgelsen fremhæves 
                                                 
53 Herudover er DANSK IT ikke konsistent med deres beskrivelser. De tre elementer i taksonomien angives flere 
steder anderledes i kompetencemålbeskrivelsen i Kompetencecentermappen end i den skematiske oversigt over 
progressionen, som er tilgængelig via internettet.  
54 Interview med uddannelseskonsulent den 7. november 2002. 
55 Kilde: E-mail sendt fra uddannelseskonsulenten ma 28-04-2003 10:33 til Mikala Hansbøl. Emne: SV: Flere 
spørgsmål.... 
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bevægelsen fra uddannelse i industrisamfundet – også kaldet det traditionelle paradigme – til 
uddannelse i informationssamfundet – også kaldet det spirende paradigme - som en ønskværdig 
bevægelse, der ændrer kravene til og indholdet i læring og uddannelse…. Inge M. Bryderup56 
skriver:  
 

”Modstillingen af de to læringsparadigmer kan opsummeres som en modstilling mellem klasse-
undervisning, hvor læreren indtager en central rolle, og hvor eleverne beskæftiger sig med det 
samme på samme tid – det traditionelle læringsparadigme – og en mere individualiseret lære-
proces med vægt på undervisningsdifferentiering, hvor elevens aktive medansvar og deltagelse i 
processen betones – det spirende læringsparadigme. 
Ændringer i uddannelse kan desuden ses i lyset af en betoning af læring som en proces, der 
engagerer elever i løsning af komplekse og autentiske problemer med en tværfaglig tilgang. 
Læring bliver her opfattet som en konstruktionsproces, hvor lærere skaber rammer for, at elever 
selv udforsker og skaber viden. I dette lys kan det spirende paradigme karakteriseres som værende 
indlejret i en konstruktivistisk vision om undervisning og læring.” (Bryderup m.fl., 2002, s. 11-12) 
 

I dansk sammenhæng har SITES modul 2 forskergruppen valgt at betragte indholdet i det 
spirende paradigme som sammenfaldende med Folkeskoleloven af 1993’s mål og intentioner, 
hvor IT spiller en afgørende rolle i ændringen af uddannelsessystemet hen imod det spirende 
paradigme. Det skal dog tilføjes, at Danmarks strategi for uddannelse læring og IT (2001)57 
beskriver Danmarks strategi for udviklingen af uddannelse i ”vidensamfundet”, mens SITES 
modul 2 kalder det spirende paradigme for uddannelse i ”informationssamfundet” – en lille, 
men alligevel bemærkelsesværdig forskel. Johansen og Langager (2001) går så langt som til at 
kalde det nye samfund for det digitale samfund. 

 
IT betragtes i dansk sammenhæng som et væsentligt forandrende element i udviklingen af det 
moderne uddannelsessystem, og IT tildeles kvaliteter, som et redskab, der kan: 
 

• Appellere til forskellige læringsformer 
• Støtte den enkelte elevs mulighed for at arbejde i eget tempo og på eget niveau 
• Styrke projektpædagogiske og kollaborative læringsmåder 
• Styrke eleven som aktiv deltager i egen læring 
• Støtte op om eksplorative læringsformer 
 

I dokumentet Grundskolen og IT – indsatser nu og på kort sigt (2001) formuleres det som 
særligt væsentligt, at: 
 

 ”børn og unge kvalificeres til kreativt og kvalitativt at kunne sortere, udvælge, bearbejde og 
anvende de store mængder af information, som IT giver adgang til… IT skal medvirke til at skabe 

                                                 
56 Dansk deltagelse i et internationalt forskningsprojekt – The Second Information Technology in Education Study. 
I: Bryderup, Inge M.; Kowalski Krystyna; Brinkkjær, Ulf og Krejsler, John: Integration af IT i folkeskolens 
undervisning. – Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002. 
57 Undervisningsministeriet: Danmarks strategi for uddannelse, læring og IT, 2001: http://www.it-

strategi.uvm.dk/frameset.php3 - Lokaliseret den 21. juli 2003 på World Wide Web. 



 

 34 

større rummelighed og fleksibilitet i skolen… Undervisningen skal inddrage og tage udgangspunkt 
i elevernes IT-erfaringer…”58 

 
I ovenstående citat fra Undervisningsministeriets strategi for uddannelse, læring og IT i 
Danmark er det tydeligt, at det i høj grad forudsættes, at eleverne har og får erfaringer med IT 
gennem brug af IT i skolen, men herudover anerkendes elevernes egne IT-erfaringer som 
relevante for og væsentlige i undervisningen. I det næste afsnit vender vi opmærksomheden 
mod Lave og Wengers social konstruktivistiske teori om situeret læring for derigennem at 
karakterisere nogle af de læringstræk, der må betragtes som væsentlige at tænke med ind i et 
uddannelsessystem, der indskriver sig i det spirende paradigme. Disse træk må nødvendigvis 
også tænkes ind i de evalueringsmetoder, som anvendes i vidensamfundet.   

 
 

                                                 
58 Undervisningsministeriet: Danmarks strategi for uddannelse, læring og IT, 2001: http://www.it-
strategi.uvm.dk/frameset.php3 - Lokaliseret den 21. juli 2003 på World Wide Web. 
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3. Situeret læringsperspektiv 
Med tanke for ønsket om udviklingen af uddannelsessystemet hen imod det spirende 
paradigme, som beskrevet i forrige afsnit, har vi valgt et social konstruktivistisk og situeret 
lærings- og udviklingssyn, der betragter læring som en transformationsproces i modsætning til 
bl.a. instruktivistiske lærings- og udviklingssyn, der betragter læring som en 
informationsproces. I de følgende afsnit vil dette læringssyn kort præsenteres.  

Læring gennem deltagelse  
I 1991 skrev Jean Lave og Etienne Wenger bogen Situated Learning, hvori de beskriver læring 
som et fænomen, der foregår gennem deltagelse. Lave og Wengers læringsbegreb er værdifuldt, 
når man beskæftiger sig med læring i skolesammenhænge. Lave og Wenger tilbyder en 
rammeforståelse af læringsprocesser. De forsøger ikke at gøre krav på at sige, hvordan vi lærer 
eller hvad vi lærer, men understreger, at når vi lærer, så gør vi det altid gennem deltagelse i 
social praksis. Derfor kan læring ikke betragtes som en særskilt individuel mental eller fysisk 
aktivitet. En anden af Lave og Wengers væsentlige pointer er, at der ikke findes én universel 
måde at lære på. Mennesker lærer forskelligt og situationer tilbyder uensartede 
læringsmuligheder for forskellige mennesker. 

Legitim perifer deltagelse 
Lave og Wenger introducerede begrebet om legitim perifer deltagelse. Begrebet understreger, at 
mennesker altid er partielt deltagende i praksis. Individer er altid positionerede forskelligt i 
praksis og har dermed også forskellige perspektiver på og adgang til praksis.  
 
Ifølge Lave og Wenger engagerer individer sig typisk i multiple roller indenfor samme 
handlesammenhæng og praksisfællesskab. Hver handlesammenhæng som fx en 
undervisningssituation består af forskellige roller og hver rolle påbyder forskelligt ansvar. 
Individet deltager på forskellige og – ofte - endda modsætningsfyldte måder indenfor samme 
handlesammenhæng. 
 
Når man beskæftiger sig med IT i klasserummet bliver det hurtigt tydeligt, at IT får betydning 
for de roller, der udspiller sig i rummet. Anvendelsen af IT får betydning for de roller og 
positioner, som elever og lærere har i undervisningssituationen. Ofte ses at eleverne ved mere 
om IT end læreren. IT i klasserummet kan med andre ord være med til at give eleverne nye 
handle- og deltagelsesmuligheder.  

Situeret læring 
Ifølge Lave og Wenger er læring ikke noget, der kan begrænses til institutionaliserede 
intentionelle læringssammenhænge som fx folke- og gymnasieskolen. Læring må anerkendes 
som noget, der er en integreret del af enhver handlesammenhæng, og derfor må læring betragtes 
som situeret, hvilket betyder at læringsprocesser såvel som den viden, som er et produkt af 
læring, er forbundet med den situation, hvori læringen foregår. For Lave og Wenger er viden 
både en måde at komme til at vide noget og en måde at være i verden. Derfor eksisterer der 
heller ikke nogen form for viden (hverken abstrakt eller specifik), der kan placeres i en 



 

 36 

privilegeret position i forhold til andre former for viden. Enhver vidensform må bringes i spil i 
specifikke sammenhænge, og det at opnå viden foregår nødvendigvis i relation til en specifik 
sammenhæng. Denne forestilling om at viden og læring er forbundet med praksis medfører, at 
muligheden for at generalisere ligger i de handlemuligheder, som individet har, for at kunne 
tranformere meningen/betydning i forhold til de aktuelle handlebetingelser. Sagt med andre ord, 
det er vigtigt at undersøge på hvilken måde Junior PC-kørekort® prøverne giver eleverne 
mulighed for at bruge deres viden om og kunnen med IT og derigennem vise deres IT-
kompetencer.  

Tvær-kontekstuel læring 
Etienne Wenger (1998) fremhæver i sin bog Communities of Practice, at menneskelig 
deltagelse ikke kun knytter sig til lokale sammenhænge, men ydermere altid må betragtes som 
en bevægelse mellem multiple handlesammenhænge. Lave og Wenger fokuserer i Situated 
Learning primært på læringens situerede natur i specifikke rammer, mens Wenger i 
Communities of Practice videreudvikler teorien og viser at læring ydermere må betragtes som 
tvær-kontekstuel deltagelse, hvor individers deltagelse i forskellige praksisfællesskaber 
påvirker deres deltagelse i specifikke praksisfællesskaber. Denne pointe er særlig central, når vi 
beskæftiger os med elevernes IT-kompetencer. Forskellige undersøgelser (fx Birgitte Holm 
Sørensen og Birgitte Ravn Olesen m.fl. 2000, Birgitte Holm Sørensen, Carsten Jessen og 
Birgitte R. Olesen m.fl. 2002, Dan Pedersen, 2000) har vist, at børn stadigvæk primært får 
erfaringer med IT og medier gennem anvendelse af IT og medier udenfor skolesammenhænge.  
Det betyder at eleverne i folkeskolen vil have IT- og mediekompetencer uanset om der 
undervises i IT og medier i folkeskolen. Med denne erkendelse følger at elevernes IT-
kompetencer må betragtes som tvær-kontekstuelle, hvilket vil sige, at eleverne bruger IT på 
forskellig vis i såvel som udenfor skolen og, at elevernes anvendelse af IT udenfor skolen får 
betydning for elevernes anvendelse af IT i skolen og vice versa. Birgitte Holm Sørensen 
(2002)59 har endvidere påpeget at børns ikke-skolastiske IT-kompetencer må betragtes som en 
del af børnenes almindelige læringsforudsætninger og derfor anses som betydningsfulde i og for 
skolekonteksten. Birgitte Holm Sørensens pointe er, at de ’nye’ elevforudsætninger i dag udgør 
en ny udfordring for den didaktiske tænkning i skolen. 

Tingsliggørelse 
Wenger (1998) bruger begrebet tingsliggørelse om den naturalisering60 af forskellige handle- 
og forståelsesmåder - praksisser, som fx uddannelsesinstitutioner er fælles om at skabe. 
Wenger kalder disse fælles skabte praksisser for praksisfællesskaber.   
 

                                                 
59 Børnenes nye læringsforudsætninger – didaktiske perspektiver. I: Børn på nettet: kommunikation og læring / 
redigeret af Birgitte Holm Sørensen, Carsten Jessen og Birgitte R. Olesen; med bidrag af Kristine Andersen ... [et 
al.]. - 1. udgave. - Kbh. : Gad, 2002. 
60 I denne forbindelse skal begrebet naturalisering forstås som den proces, hvormed bestemte forståelses- og 
handlemåder samt organiseringsformer anerkendes og antager status som selvfølgeligheder. For eksempel kan 
nævnes organiseringsformer, som vi betragter som noget helt naturligt, som ikke repræsenterer en objektiv 
virkelighed, men kulturelt konstruerede indretningsmåder. Her tænkes bl.a. på folkeskolens klassetrin (bhv.-10. 
klassetrin), daginstitutionerne vuggestuer og børnehaver mm. 
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Wenger pointerer, at praksisfællesskaber er historisk og kulturelt konstituerede. Det betyder at 
praksisfællesskaber må betragtes som delvist strukturerede af bestemte fælles og anerkendte 
måder at handle, vide og forstå, og at disse forskellige praksisformer ikke bare kan sættes til 
forhandling. En af styrkerne ved IT og medier er de mange forskellige anvendelsesmuligheder 
og – ikke mindst – at forskellige mennesker kan bruge de samme programmer, funktioner osv. 
til forskellige formål, med uensartede forudsætninger. Netop denne styrke er imidlertid 
samtidig uddannelsessystemets akilleshæl. Når Frederiksberg Kommune ønsker at 
dokumentere, evaluere og i en vis udstrækning at standardisere elevernes IT-kompetencer, 
søger Frederiksberg Kommune et redskab eller en evalueringsmetode som kan støtte op 
omkring nogle almene og fælles kulturelle måder at handle med, vide om og forstå IT i 
undervisningen på. Dermed kan evaluering af elevernes IT-kompetencer betragtes som en form 
for tingsliggørelse – naturalisering – af elevernes IT-kompetencer. Junior PC-kørekort® 
konceptet kan betragtes som en bestræbelse på at skabe et praksisfællesskab om elevernes IT-
kompetencer i folkeskolen gennem et fokus på nogle fælles kulturelle måder at handle med, 
vide om og forstå IT i folkeskolen. Spørgsmålet er om denne måde at ’fastfryse’ elevernes IT-
kompetencer på repræsenterer den udvikling, som man er interesseret i i Frederiksberg 
Kommune?   
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4. IT og kompetencer  
I dette projekt er fokus på Junior PC-kørekort® som en metode til at dokumentere og evaluere 
elevernes IT-kompetencer, men hvad betyder IT og kompetencer egentlig, og hvad refererer 
henholdsvis Frederiksberg Kommune og DANSK IT til, når de bruger begreber, som IT og 
Kompetencer? I dette afsnit behandles disse spørgsmål.  

Kompetencebegrebet 
Historisk har der i Danmark i en årrække været fokus på begrebet kvalifikation. I de senere år 
ser det ud til, at kompetencebegrebet har vundet indpas. Men, hvad er kompetencer og hvordan 
kan de dokumenteres? 
 
Ifølge Per Schultz Jørgensen61 er kompetencer noget man har fordi man ved og gør noget, som 
lever op til de udfordringer og forventninger, der er i en given situation. Han understreger, at 
kompetencer både er vertikale og horisontale, hvilket vil sige at de både har en indre og en ydre 
funktion. Vertikaliteten betyder ifølge Per Schultz Jørgensen at kompetencer kan være mere 
eller mindre synlige, og færdigheder er de letteste at observere. Færdigheder kan måles, vejes 
og vurderes. Når vi taler om individets interaktion med omgivelserne har vi forladt det synlige 
niveau og bevæget os til et mere usynligt niveau. Det er her personens evne til at fortolke, 
uddrage og vurdere findes. På et tredje niveau er kompetencerne helt usynlige.  
 
Per Schultz Jørgensen argumenterer for, at kompetencebegrebet er blevet mere relevant i dag 
fordi samfundet har forandret sig. Vi fokuserer mere på individet i modsætning til tidligere 
kulturelle perioder, hvor kvalifikationer og måder at handle på blev kortlagt, prædefineret og 
prædetermineret. 
 
Ifølge Knud Illeris62 hører kvalifikationer hjemme i arbejdslivet. Vi har behov for bestemte 
kvalifikationer og færdigheder for at kunne blive legitime deltagere i forskellige områder af 
arbejdslivet. Steen Høyrup63 fremhæver, at kvalifikationsbegrebet har forbindelse til den 
tyskinspirerede Marxisme og derfor knytter sig til betydningen krav/forudsætninger. Ifølge 
Steen Høyrup har der været tradition for at betragte kvalifikationer som dokumenterbare og 
absolutte, hvorimod kompetencer betragtes som fundamentalt relative. Kvalifikationer er 
overførbare, hvorimod kompetencer er situerede.  
 
Christian Helms Jørgensen64 argumenterer at uddannelsessystemet, i sin egen selvforståelse, 
producerer dekontekstuelle kvalifikationer, som fx udtrykkes ved eksamener. Man glemmer at 
betragte eksamenssituationen som en situation, der har betydning for det, som individet måles 
på, og der eksisterer en forestilling om at det lærende individ kan gøre det, som han eller hun 
præsterer i eksamenssituationen til hver en tid og på et hvilket som helst sted. 

                                                 
61 Schultz Jørgensen, Per: Hvad er Kompetence?: og hvorfor er det nødvendigt med et nyt begreb? – In: 
Uddannelse, nr. 9, 1999, s. 4-13. 
62 Clematide, Bruno: Samtaler om kvalifikationer, kompetencer og læring. - I:Udspil om Læring i Arbejdslivet / 
red. Af Knud Illeris. - Learning Lab Denmark, Roskilde Universitetsforlag, 2002, s. 187-217.  
63 Ibid. 
64 Ibid. s. 207. 
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I Danmark har der ifølge Bruno Clematide65 hersket en tradition for at betragte kvalifikationer 
som uafhængige af konteksten, og dette kan fx ses repræsenteret ved brugen af gap analyser66. 
Junior PC-kørekort® konceptet minder meget om gap-test tankegangen. Ifølge DANSK IT kan 
lærerne bruge testresultaterne på de tre niveauer til at dokumentere de ’huller’, hvor der er 
behov for en undervisningsindsats. Junior PC-kørekort® kan ydermere betragtes som en 
kvalifikation, der kvalificerer eleverne til at få merit til et modul i PC-kørekort®. 
 
Per Schultz Jørgensens opdeling af kompetencer i henholdsvis vertikale og horisontale 
kompetencer afspejler en anden tidstypisk tendens til at opsplitte kompetencebegrebet således, 
at vi i dag taler om mange forskellige typer kompetencer fx sociale, almene, specifikke, 
personlige, faglige, matematiske og IT-kompetencer (fx Frederiksberg Kommunes fire 
kompetencerapporter – Dansk, Matematik, IT- og Personlige og sociale kompetencer; Lars 
Qvortrup – Det Lærende Samfund, 2001; Bent B. Andresen – Skolen ITiden, 1999 osv.). 
Spørgsmålet er om kompetencer kan karakteriseres som hhv. horisontale og vertikale og, om 
det er muligt i praksis at adskille fx sociale kompetencer fra IT-kompetencer? Analytisk kan det 
være hensigtsmæssigt at sætte fokus på særlige kompetencer, som i Frederiksberg Kommune, 
men netop opsplitningen af kompetencebegrebet medfører samtidig en risiko for en ny form for 
dekontekstualisering af kompetencerne, som den Christian Helms Jørgensen fremhæver.   
 
Junior PC-kørekort® kan placeres under den tilgang, som Christian Helms Jørgensen m.fl. 
betegner som den dekontekstualiserende tilgang, fordi udgangspunktet i Junior PC-kørekort® er 
en forestilling om at IT-kompetencer er noget som kan måles, vejes, standardiseres og 
overføres.  
 
Johansen og Langager67 (2001) skelner mellem begreberne Kundskaber og færdigheder. Det 
følgende eksempel illustrerer, hvori de ser forskellen:  
 

” Den side af evalueringer af elevers skriftlige færdigheder, som angår at kunne stave korrekt og 
så videre, er således nok vigtig som vurdering af elevernes evne til hurtig kombination af 
bogstaver og minimering af forkerte bogstav-sammensætninger (svarende til stavekontroller på 
tekstbehandlingssystemer) som forudsætninger for at kunne udtrykke sig korrekt, men er ikke 
færdigheder, der indfanger den egentlige udtryks-kundskab: originaliteten i formuleringen og 
overbevisningen i udtrykket. At evaluere eller standpunktsbedømme skoleelevers færdigheder og 
kundskaber i skrivning er således spundet ind i et vanskeligt dilemma: Det, der enkelt lader sig 
evaluere, er som nævnt væsentligt i forhold til nogle kulturelle konventioner (og altså identisk med 
det, vi i vor kultur ser i mere rendyrket form i færdigheden ‘Regning’), men mindre væsentligt i 
forhold til at vurdere elevens skrivekundskaber – evnen til at udtrykke sig originalt, overbevisende 
og meningsfyldt.” (Johansen og Langager, 2001, s.32) 

                                                 
65 Ibid. 
66 Gap = forskellen mellem det, du burde kunne, og det, du faktisk kan = det du skal lære. 
67 Johansen, Jens og Langager, Søren: Andre mål, nye evalueringsveje: fordringer til skolen, udfordringer for 
eleverne. - Evaluering af programmet Folkeskolen år 2000. Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere DPI), 
2001. 
 



 

 40 

 
Vi rekonstruerer begreberne for at skabe nye og mere dækkende betegnelser for de handle- og 
forståelsesmåder og -muligheder, som vi tillægger betydning på forskellige tidspunkter. Nogle 
menneskelige træk inkluderes og vurderes – evalueres – som betydningsfulde mens andre 
ekskluderes. Spørgsmålet er, hvilke forståelses- og handlemåder vi tillægger betydning, når vi 
bruger begrebet IT-kompetencer?  
 
I fjerde del retter vi fokus mod DANSK ITs og Frederiksberg Kommunes definition af IT-
kompetencer. Først vil vi imidlertid kort præcisere, hvad DANSK IT og Frederiksberg 
Kommune refererer til med forkortelsen IT. 

IT 
Både DANSK IT og Frederiksberg Kommune bruger forkortelsen IT – Informations Teknologi. 
Betragter man de to kompetencemålbeskrivelser, så er det tydeligt, at begge medtænker både 
multimedie- og kommunikationsteknologiske perspektiver. Begrebet er anvendt noget snævrere 
i Frederiksberg Kommunes kompetencemål end i Junior PC-kørekort® prøverne. I 
Frederiksberg Kommune tænkes der primært i de muligheder, som den personlige computer og 
internettet giver, og dermed er det primært (digital kamera nævnes også) computerbaserede 
medier og de informations- og kommunikationsteknologiske muligheder, som disse tilbyder, 
der er i fokus. I Junior PC-kørekort® kompetencemålene nævnes fx også DVD, digital 
videokamera, digital kamera, scanner og lydudstyr. Herudover prioriteres i begge beskrivelser: 
grundlæggende kendskab til PC’en, netværk, regneark, tekstbehandling, lyd- og 
billedbehandling, tegneprogrammer, præsentations- og multimedieprogrammer, internet og e-
mail samt ITs samfundsmæssige betydning.   
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5. IT-kompetencer  
Evaluering er tidens trend, påpeger Jens Johansen og Søren Langager (2001) i rapporten Andre 
mål, nye evalueringsveje - fordringer til skolen, udfordringer for eleverne68. Der findes mange 
forskellige evalueringsmetoder til forskellige formål og det må først og fremmest være et 
spørgsmål om at besvare de didaktiske ’hv-spørgsmål’ førend man beslutter sig for de metoder 
man vil bruge. Det er vigtigt at planlægge de mål man vil evaluere og vælge de metoder, der 
bedst giver mulighed for at evaluere de mål, man har fokus på. Herudover er det væsentligt at 
definere, hvad det er for nogle færdigheder og kompetencer, som ønskes evalueret, og hvad der 
karakteriserer dem førend man beslutter sig for hvilke(n) metode(r), der egner sig til at evaluere 
den type kompetencer. 

Frederiksberg Kommunes kompetencemål 
For at kunne dokumentere og evaluere elevernes IT-kompetencer er det nødvendigt at afgrænse, 
hvad Frederiksberg Kommune betragter som IT-kompetencer. IT-kompetencer kan defineres på 
mange måder. Måden man definerer IT-kompetencer på får betydning for de metoder man 
vælger til at dokumentere og evaluere elevernes IT-kompetencer med. Hvis man definerer IT-
kompetencer, som synlige målbare absolutte færdigheder, vil man kunne forestille sig at bruge 
en standardiseret test, som evaluerings- og dokumentationsmetode. Mener man derimod både 
færdigheder og kundskaber, når man bruger begrebet IT-kompetencer, så må IT-kompetencer 
betragtes som komplekst sammensatte af og forbundet med andre kompetencer og forskellige 
praksisformer; og herudover må IT-kompetencer betragtes som fleksible og knyttet til tid og 
rum. Hvis det er tilfældet vil det være mere hensigtsmæssigt at inddrage metoder der kan 
bidrage til en forståelse af elevernes IT-kompetencer, som knyttet til tid og rum. I det følgende 
vil vi betragte Frederiksberg Kommunes begreb om IT-kompetencer i folkeskolen. Hvilke 
kompetencer mener Frederiksberg Kommune er de vigtigste at vægte i folkeskolen på de 
forskellige klassetrin, og hvilke pædagogiske og didaktiske anbefalinger har Frederiksberg 
Kommune til integrationen af IT i undervisningen med henblik på de forskellige 
kompetencemål?  
 
Fokus på Evaluering 
I november 2000 udgav Frederiksberg Kommune pjecen 2000-2004 Frederiksberg Kommunes 
skolevæsen – en fælles folkeskole af høj kvalitet med lokal profil. Pjecen repræsenterer 
kommunens bud på og ønske om, hvordan folkeskolen skulle udvikle sig i perioden fra 2002 til 
2004. Af pjecen fremgår det, at kommunen har ti fokusområder i perioden. Evaluering og det 
pædagogiske kørekort for lærerne – Skole-IT, er to af indsatsområderne. I perioden fra 2001 – 
2003 har næsten samtlige lærere i Frederiksberg Kommune gennemført Skole-IT og fra 2002-
2004 arbejdes der bl.a. med indsatsområdet evaluering. Kommunen nedsatte evaluerings-
grupper inden for fire kompetenceområder: dansk, matematik, IT samt personlige og sociale 
kompetencer. Grupperne udarbejdede idekataloger om forskellige evalueringsredskaber og 
metoder i forhold til de specifikke kompetenceområder. Evalueringsrapporten IT-kompetencer – 

                                                 
68 Johansen, Jens og Langager Søren: Andre mål, nye evalueringsveje: fordringer til skolen, udfordringer for 
eleverne. - Evaluering af programmet Folkeskolen år 2000. Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere DPI), 
2001. 
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evalueringsmetoder og redskaber69 er et af resultaterne af IT evaluerings-gruppens afsluttede 
arbejde.  
 
I rapporten skriver evalueringsgruppen:  
 

”…at evaluering er en systematisk pædagogisk dokumentation og en vurdering af opfyldelsen af 
de opstillede mål. Evaluering skal ske på såvel skole- som kommuneniveau, hvor den på begge 
niveauer indeholder pædagogisk dokumentation af kompetencemål og indsatsområder” 
(Frederiksberg Kommune, 2001, s.3)  

 
Denne definition afspejler de muligheder og mål med evaluering og dokumentation af elevernes 
IT-kompetencer, som evalueringsgruppen har haft forventninger om. Evalueringsprojektet skal 
altså ses i lyset af følgende perspektiver: 
 

1. Frederiksberg Kommunes ønske om at dokumentere og evaluere elevernes IT-
kompetencer på både skole- og kommuneniveau. 

 
2. Evaluering betyder mulighed for at kunne vurdere opfyldelsen af Frederiksberg 

Kommunes opstillede IT-kompetencemål. 
 

3. Dokumentation betyder pædagogisk systematisk dokumentation af kompetencemål og 
indsatsområder. 

IT-kompetencer i Frederiksberg Kommune 
I pjecen om Frederiksberg Kommunes skolevæsen formulerer kommunen de overordnede mål 
for elevernes IT-kompetencer ved udgangen af 2. klasse som følger: 
 

• ”Kender til grundlæggende funktioner i computeren. 
• Kan arbejde med delfunktioner i tekstbehandling, regneark, maleprogrammer og 

billedbehandling. 
• Kender til internettet. 
• Kan anvende e-mail.”70 

   
Frederiksberg Kommune definerer de nødvendige IT-kompetencer ved udgangen af 6. klasse 
som følger: 
 

• ”Kender til sammenhængen mellem computeren og netværket. 
• Kan anvende redigerings-, design- og layoutfunktioner i tekstbehandling og regneark. 
• Kan arbejde med billed-, lyd- og multimedieprogrammer. 
• Kan søge informationer på Cd-rom, internet og i databaser og vurdere æstetiske 

virkemidler. 
• Kan deltage i chat-, nyheds- og konferencegrupper. 

                                                 
69 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001. 
70 Frederiksberg Kommune, november 2000. 
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• Er bevidste om ansvaret for anvendelse af netværk og færden på internettet”71.  
 
De nødvendige IT-kompetencer ved udgangen af 9. klassetrin er formuleret som følger: 
 

• ”Kan anvende computeren og netværket selvstændigt som redskab til løsning af 
forskellige opgaver. 

• Er fortrolig med anvendelse af tekstbehandling, regneark, præsentations- og 
multimedieprogrammer. 

• Er bevidste om IT-sikkerhed, ophavsret, netetik og ansvaret som bruger. 
• Er bevidste om den personlige og samfundsmæssige betydning af 

informationsteknologiens udbredelse”72. 
 
Disse meget bredt formulerede IT-kompetencemål for de forskellige klassetrin er forsøgt 
operationaliseret og specificeret i rapporten IT-kompetencer, hvor evalueringsgruppen skriver, 
at de for hvert trin har opstillet: 
 

 ”en række forslag til læringsmål. Disse forslag kan betragtes som et forsøg på at ’oversætte’ 
målene fra pjecen til operationelle forslag, som lærerne kan anvende i deres tilrettelæggelse af 
undervisningen. Samtidig vil læringsmålene kunne danne baggrund for den efterfølgende 
evaluering af elevernes IT-kompetencer.” (Frederiksberg Kommune, 2001, s.12) 

 
Det fremgår ikke af pjecen, hvordan Frederiksberg Kommune er nået frem til at det netop er 
disse IT-kompetencemål, og det fremgår heller ikke af rapporten, hvilke pædagogiske og 
didaktiske overvejelser, der ligger til grund for valget af de forskellige læringsmål, som 
opstilles i rapporten. 
 
De overordnede kompetencemål ved udgangen af både 2. og 6. klassetrin beskriver primært 
elevernes praktiske færdigheder i de gængse programtyper. Under læringsmålene for 7.-9. 
klasser står der:  
 

”Når eleverne på de tidligere klassetrin har opnået et grundlæggende kendskab til de gængse 
programtyper og deres muligheder og begrænsninger, vil de have forudsætninger for at arbejde 
selvstændigt og ansvarligt med computere, programmer, lokalnetværk og Internet.” (Frederiksberg 
Kommune, 2001, s. 17)  

 
Indtil 7. klasse lægger læringsmålene op til at elevernes praktiske færdigheder trænes. Det er 
først i 7. klasse at: 
 

 ”Tekstbehandling, regneark, multimedier, præsentation, Internet, e-mail og chat inddrages i 
fagene, hvor det findes relevant, således at eleverne får lejlighed til at træne og udvikle deres 
kompetencer i forskellige sammenhænge.” (Frederiksberg Kommune, 2001, s.17)  

 
                                                 
71Frederiksberg Kommune, november 2000. 
72 Frederiksberg Kommune, november 2000. 
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I rapporten bruges ordene ”IT-undervisning” og ”lærernes undervisning i IT”73. Evaluerings-
gruppen fremhæver imidlertid også at eleverne skal lære at anvende IT samtidig med, at de 
anvender IT til at lære. Dette perspektiv er dog ikke fremtrædende ved en nærmere gennem-
gang af de læringsmål, som Kulturdirektoratet anbefaler ”anvendes som inspiration til lærernes 
planlægning og undervisning af elevernes IT-kompetencer”74. Læringsmålene er evaluerings-
gruppens forslag til en operationalisering af de overordnede kompetencemål. Evaluerings-
gruppen skriver:  
 

”Projektforløb, hvor anvendelse af IT indgår som en væsentlig del af helheden, udgør den ideelle 
ramme for udviklingen af elevernes IT-kompetencer snarere end isolerede træningsforløb i brug af 
programmer og funktioner. IT-undervisningen skal tilrettelægges, således at eleverne lærer at 
anvende IT samtidig med, at de anvender IT til at lære. Anvendelse af IT som medie giver 
endvidere mulighed for at skabe nye veje for organisering og tilrettelæggelse af undervisningen og 
etablering af nye læringsmiljøer.”75  

 
På trods af disse pædagogiske overvejelser, knytter læringsmålene ved udgangen af 2. klasse76 
ikke an til nogen pædagogisk eller didaktisk sammenhæng. Listen består af en lang række IT-
funktioner, som lærerne i værste fald kan gå i gang med at træne elevernes færdigheder i. Listen 
dækker funktioner under følgende overskrifter: 

 
• Grundlæggende computerkendskab 
• Tekstbehandling 
• Regneark 
• Male-/tegneprogram 
• Internet 
• E-mail 

 
Læringsmålene ved udgangen af 6. klasse77 er listet som funktioner under følgende overskrifter: 
 

• Grundlæggende computerkendskab 
• Tekstbehandling 
• Regneark 
• Billedbehandling 
• Lydredigering 
• Multimedie- og præsentationsprogrammer 
• Internet 
• E-mail 

 
Læringsmålene ved udgangen af 9. klasse78 er beskrevet helt anderledes. Her prioriteres, som 
allerede nævnt, at eleverne bruger det de har lært til forskellige formål i forskellige faglige 
                                                 
73 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 24 
74 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 25. 
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sammenhænge, der, hvor det er relevant. De overordnede kompetencemål understreger at 
eleverne skal være bevidste om IT-sikkerhed, ophavsret, netetik, ansvaret som bruger, og den 
personlige og samfundsmæssige betydning af informationsteknologiens udbredelse. Det er 
hensigten at eleverne:  
 

”På egen hånd, i fællesskab og ved at søge hjælp i programmernes indbyggede hjælpefunktioner 
og manualer vil … kunne lære sig nye og mere avancerede funktioner i programmer, computer, 
lokalnetværk og Internet. IT anvendes som redskab for kreativitet, eksperimenter, opgaveløsning, 
informationssøgning, præsentation og kommunikation.”79  

 
Udover disse meget overordnede hensigtserklæringer, foreslår evalueringsgruppen nogle 
konkrete faglige og pædagogiske anvendelsesområder og –måder:  
 

”I sprogfagene træner eleverne tekstbehandlingsfunktioner som grammatik og stavekontrol, eller 
chat og e-mail på fremmedsprog med elever i andre lande. I samfundsfag anvendes regneark til 
bearbejdning af statistisk materiale. I historie lærer eleverne at søge information, vurdere kilder og 
billedmateriale. I dansk kan det være en del af litteraturundervisningen at arbejde med roller og 
adfærd i den virtuelle verden på Internettet. 
 
I forbindelse med den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, den selvvalgte opgave i 10. klasse 
og til afgangsprøverne vil eleverne få brug for at kunne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at 
anvende IT i forhold til en opgave. Denne valgmulighed bør eleverne også stilles overfor i den 
daglige undervisning, så vidt der er mulighed for det.”80 

 
Frederiksberg Kommunes kompetencemål, som de er repræsenteret i læringsmålene for både 2. 
og 6. klassetrin i rapporten, dækker i meget høj grad praktiske konkrete IT-færdigheder som fx 
at oprette nyt dokument, indsætte og formatere billeder, udskrive billeder osv. I rapporten 
skriver evalueringsgruppen om kompetencemålene ”at nogle er lettere at evaluere end andre. 
Elevernes færdigheder inden for tekstbehandling, regneark og informationssøgning kan 
forholdsvis let dokumenteres, mens begreber som brugeransvar, netsamarbejde og hensigts-
mæssig anvendelse af IT er vanskeligere at synliggøre, dokumentere og evaluere.”81. 
Umiddelbart falder det let for at give evalueringsgruppen ret i denne antagelse. De sidstnævnte 
– typisk kaldet de ’bløde’ – kompetencer kræver helt åbenlyst metoder, der giver eleverne 
mulighed for at vise, hvordan de forstår og vurderer anvendelsen af IT i forskellige 
sammenhænge. Dette gælder især kompetencemålene ved udgangen af 9. klasse.    
 

                                                                                                                                                            
75 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 5. 
76 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 13-14. 
77 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 14-16. 
78 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 17-18. 
79 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 17. 
80 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 17. 
81 Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 2001, s. 20. 
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Med afsæt i antagelsen om, at nogle IT-kompetencer er ’lettere’ og andre ’sværere’ at 
dokumentere anbefaler evalueringsgruppen, at man i Frederiksberg Kommune anvender en ”to-
bens-strategi”, hvor man både anvender summative og formative82 evalueringsformer. Som 
forslag til formative evalueringsformer foreslår gruppen anvendelsen af arbejdsportfolio og 
logbog, og som forslag til summative evalueringsredskaber foreslår gruppen, at skolerne 
arbejder med dokumentationsportfolio og, at Frederiksberg Kommune udarbejder et IT-
kørekort til eleverne, opdelt i trin i overensstemmelse med den trinopdeling, som er beskrevet i 
pjecen om Frederiksberg Kommunes skolevæsen: 
 

Børnehaveklasse – 2. klasse 
3. klasse – 6. klasse 
7. klasse – 9. klasse 

 
Ifølge lærere og testlærere på de to skoler, der har deltaget i forskningsprojektet, har der indtil 
videre kun været fokus på det ene ben i den strategi, som Kulturdirektoratet anbefalede – den 
summative evalueringsform repræsenteret ved kommunens udviklingsprojekt med Junior PC-
kørekort®. Ingen af de to skoler har arbejdet med logbogs- og portfoliometoderne til at 
dokumentere elevernes IT-kompetencer. Skolerne har ’kun’ arbejdet med Junior PC-kørekort® 
prøver som en del af Frederiksberg Kommunes udviklingsprojekt. De to skoler har heller ikke 
tidligere arbejdet med metoder til evaluering og dokumentation af elevernes IT-kompetencer. 
Der eksisterer således ikke noget sammenlignings- og/eller erfaringsgrundlag for arbejdet med 
Junior PC-kørekort® på skolerne.  

Junior PC-kørekort® og Frederiksberg Kommunes kompetencemål 
Overordnet ser det ud til at både DANSK IT og Frederiksberg Kommune har satset på 
standardiserede prøver, som en metode til at evaluere og dokumentere elevernes IT-
kompetencer83. Begge kompetencemålbeskrivelser indeholder imidlertid fokus på ’bløde’ 
kompetencer og spørgsmålet her er, hvordan Junior PC-kørekort® prøverne kan bruges til at 
begribe de IT-kompetencer, som DANSK IT og Frederiksberg Kommune har formuleret for de 
forskellige niveauer? Hvordan kan prøverne bruges til at begribe betjenings-, begrebs-, 
betydnings- og forståelsesaspekterne ved anvendelse af IT? I de følgende afsnit vil vi rette 
blikket mod Mikrospillet® og Mini- og Junior® prøverne, som repræsenterer to forskellige 
metoder til at dokumentere og evaluere elevernes IT-kompetencer.  
 
 

                                                 
82 ”Den summative evalueringsform indeholder en resultatvurdering af de angivne mål og anvendes ofte ved en 
ekstern evaluering… Den formative evalueringsform indeholder primært et internt perspektiv mellem fx lærer og 
elev og her er fokus ofte på processen frem for resultatet.” Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, marts 
2001, s. 20. 
83 Ifølge projektleder, Lise Witfelt, har Frederiksberg Kommune nu fravalgt at arbejde videre med Junior PC-
kørekort® konceptet. 
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6. Mikrospillet®  
I det følgende afsnit refereres til tre 3. klassers arbejde med Mikrospillet®. En 3. klasse valgte 
ikke at deltage i den ’rigtige’ køreprøve og har således kun deltaget i forberedelsesforløbet. To 
3. klasser (en fra hver af skolerne) deltog både i forberedelsesforløbet og den ’rigtige’ 
køreprøve. Vi kalder det den ’rigtige’ køreprøve fordi, at det i forhold til Mikrospillet® er 
nødvendigt at diskutere og stille kriterier op for, hvornår man definerer elevernes arbejde med 
Mikrospillet® som den ’rigtige’ køreprøve.  
 
I forbindelse med forberedelsesforløbene på de to skoler fik eleverne mulighed for at spille 
Mikrospillet® i 1-2 lektioner inden den ’rigtige’ køreprøve. Eleverne spillede sammen i par og 
lærerne valgte hvilke elever der skulle spille sammen. Eleverne havde mulighed for at stille 
spørgsmål, og de fik hjælp til at besvare spørgsmål. På Søndermarkskolen havde eleverne 
mulighed for at lytte på skift til spørgsmålene i høretelefoner. På Skolen på La Cours Vej var 
det ikke muligt for eleverne at få spørgsmålene læst højt. I forbindelse med både forberedelses-
forløbene og prøveforløbene fik eleverne imidlertid mulighed for at en lærer eller testlærer 
kunne læse spørgsmål højt, som eleverne fandt svære at læse. På Søndermarkskolen spillede 
eleverne Mikrospillet® fra netværket og på Skolen på La Cours Vej spillede eleverne 
Mikrospillet® fra Cd-rom. På begge skoler opstod en del mindre tekniske problemer (både spil- 
og computer-/netværksgenererede problemer). 
 
I forbindelse med den ’rigtige’ køreprøve deltog 12 elever fra Søndermarkskolen og fra Skolen 
på La Cours Vej deltog 19 elever. Eleverne arbejdede sammen i par og lærerne valgte hvilke 
elever der skulle spille sammen. På Søndermarkskolen havde eleverne mulighed for at lytte på 
skift til spørgsmålene i høretelefoner. På Skolen på La Cours Vej var det ikke muligt for 
eleverne at få spørgsmålene læst højt. På Søndermarkskolen spillede eleverne Mikrospillet® fra 
netværket og på Skolen på La Cours Vej spillede eleverne Mikrospillet® fra Cd-rom. Eleverne 
blev bedt om at gemme skærmdumps af de spil som de ikke gennemførte på diskette. Enkelte 
elever glemte indimellem at gemme spil i begge 3. klasser. På Søndermarkskolen gemte 
eleverne tilsammen 19 skærmdumps og på Skolen på La Cours Vej gemte eleverne tilsammen 
21 skærmdumps. I 3. klasse på Søndermarkskolen oplevedes lidt tekniske problemer 
(spilgenererede fejl) og på Skolen på La Cours Vej oplevedes en del tekniske problemer (PC, to 
versioner af spillet, spilgenererede fejl). I alt spillede eleverne på Søndermarkskolen 29 spil, 
hvoraf 10 spil blev gennemført, og eleverne på Skolen på La Cours Vej spillede 34 spil, hvoraf 
13 spil blev gennemført. 2 elever gennemførte ikke nogen spil på Søndermarkskolen og syv 
børn gennemførte ikke nogen spil på Skolen på La Cours Vej.  
 
Statusrapporternes fordeling på Søndermarkskolen og Skolen på La Cours Vej:  
 
Søndermarkskolen 
10 elevers statusrapporter 

Skolen på La Cours Vej 
12 elever statusrapport 

2 elever 1 statusrapport 
2 elever 4 statusrapporter 
2 elever 1 statusrapport 
2 elever 3 statusrapporter  
2 elever 1 statusrapport 

2 elever 1 statusrapport 
2 elever 3 statusrapporter  
2 elever 1 statusrapport 
2 elever 4 statusrapporter  
2 elever 1 statusrapport 
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(heraf synlige fejl i 3 af statusrapporterne)  2 elever 3 statusrapporter 
(heraf synlige fejl i 5 af statusrapporterne) 

 
Vi har benyttet forskellige empiriindsamlingsmetoder: 
 

1. Observation af elevernes arbejde med Mikrospillet® 
2. Videooptagelser af elevernes arbejde med Mikrospillet® 
3. Gemt skærmdumps af de spil, som eleverne ikke har gennemført på disketter 
4. Gemt statusrapporter fra elevernes gennemførte spil på disketter 
5. 10 minutters klassediskussioner 
6. Interview med elever, lærere og testlærere 

 
Empiriindsamlingsmetoderne har givet os forskellige muligheder for at analysere elevernes 
oplevelse af og erfaringer med Mikrospillet® og – ikke mindst – elevernes praktiske håndtering 
af spillet. Det har haft afgørende betydning for projektet, at vi har benyttet metoder som 
observation, videooptagelser af elevernes arbejde med Mikrospillet® og interview med lærere 
og elever. Det har også haft stor betydning, at vi har kunnet få eleverne til at gemme 
skærmdumps af de spil, som de ikke gennemførte. Empiriindsamlingsmetoderne giver os 
mulighed for at skabe et nuanceret billede af Mikrospillets® anvendelighed, som en metode til 
at evaluere og dokumentere elevernes IT-kompetencer. 

Elevernes oplevelse af spillet 
Eleverne er begejstrede for Mikrospillet®. Der er ingen tvivl om, at Dansk IT har ramt en god 
genre til at fange elevernes indledende opmærksomhed og motivation. Spillet giver mulighed 
for at få læst et spørgsmål højt, og eleverne på Søndermarkskolen benytter ofte denne 
mulighed84. Funktionen har særlig stor værdi for elever med læse- og sprogvanskeligheder, det 
mener både elever, lærere og testlærere. Eleverne udtrykker med begejstring i stemmen at de 
synes, at spillet er sjovt og at de lærer noget af spillet. Samtidig giver en del af eleverne udtryk 
for, at de hurtigt bliver trætte af spillet og begynder at kede sig. Fra elevernes perspektiv er 
spillet umiddelbart en succes, men flere af eleverne fremhæver også at spillet kunne have 
forskellige baner og sværhedsgrader. 

Sprog 
Eleverne oplever, at sproget i Mikrospillet® er for svært eller som en elev fremhæver: 
 

”Sproget er nørde-agtigt, ligesom teknisk edb-sprog” (Elev i 3. klasse) 
 
Eleverne har svært ved at svare på en del af spørgsmålene på grund af formuleringerne i 
spørgsmålene, og både lærere og testlærere fremhæver også sproget som en hindring for at 
børnene kan forstå spørgsmålene. Eleverne kan besvare de fleste af disse spørgsmål, hvis 
spørgsmålene omformuleres. Fx benytter Mikrospillet ord som ”ikon”, ”lagringsmedie”, 
”webbrowser” og ”tekstbehandlingsprogram”. Disse ord er for svære og/eller for lange for 
eleverne i 3. klasse på de to skoler. Eleverne forstår bedre ord som ”billede”, ”diskette”, 

                                                 
84 Eleverne på Skolen på La Cours Vej havde ikke muligheden. 
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”Internet” eller ”hvor skal du klikke med musen, hvis du vil åbne Words/det program, som I 
bruger til at skrive i”. Man kan selvfølgelig diskutere, om eleverne i 3. klasse burde kunne ord 
som ”ikon” og ”lagringsmedie”? Det er i hvert fald både et kompetencemål i Frederiksberg 
Kommunes og DANSK ITs kompetencemålsbeskrivelse for 3. klasse at eleverne skal kunne 
disse og andre IT-tekniske begreber.  
 
Mikrospillet® forudsætter, at eleverne kender til og forstår bestemte ord. Undersøgelsen viser 
at eleverne ofte kender menu’er og/eller ikoners funktion uden at de nødvendigvis kender og 
kan anvende de ord, som Mikrospillet® benytter. Det er nærliggende at konkludere at det, at 
eleverne ikke kender og forstår ordene er det samme som at de ikke kan bruge funktionen, men 
undersøgelsen viser, at det ikke nødvendigvis er sandt. Vi kan konstatere, at Mikrospillet® 
kræver en målrettet indsats i undervisningen med fokus på de ord som anvendes i spillet for at 
eleverne kan gennemføre spillet.   

Statusrapporten 
Statusrapporterne skal ideelt set give et overblik over de spørgsmål, som eleverne har besvaret 
korrekt eller forkert. Testresultaterne kan importeres til Excel regneark, men det åbner op for en 
del muligheder for fejlslutninger omkring elevernes IT-kompetencer. For eksempel har en af 
testlærerne i projektet sorteret elevernes testresultater fra statusrapporternes anden del således at 
spørgsmålene indenfor hvert af de 6 moduler står i rækkefølge. Denne metode fjerner imidlertid 
muligheden for at kontekstualisere resultaterne og for eksempel at se mønstre i elevens 
besvarelse af spørgsmålene. Man kunne også forestille sig, at en lærer samler alle elevernes 
besvarelser af spørgsmål i et regneark for at sortere spørgsmålene og danne sig et kvantitativt 
indtryk af de spørgsmål, som eleverne tilsammen har haft sværest ved. En sådan oversigt vil 
imidlertid skjule detaljer, som at nogle få elever kan have mødt det samme spørgsmål mange 
gange og svaret gentagne gange forkert på spørgsmålet eller at nogle elever slet ikke har mødt 
spørgsmålet. Herudover vil en sortering af spørgsmålene fjerne spørgsmålene fra den 
sammenhæng, som de indgår i, og det vil ikke længere være muligt for læreren at se den 
udvikling, der har været i elevernes besvarelse af spørgsmålene. Det betyder måske ikke noget, 
at en elev har svaret forkert på det samme spørgsmål 3 gange, hvis han/hun til sidst svarer 
rigtigt på spørgsmålet og omvendt.  
 
Statusrapporten forudsætter, at man som lærer har statistiske og matematiske kompetencer. 
Ifølge DANSK IT skal statusrapporten kunne bruges som afsæt for at vurdere elevernes IT-
kompetencer og, hvor det er nødvendigt at indsætte en indsats med IT i undervisningen. Måden 
statusrapporten er opbygget på og den måde hvorpå Mikrospillet® genererer testresultaterne, 
gør, at vi ikke føler os overbeviste om at statusrapporterne kan bruges til disse formål. Vi mener 
hverken at det er muligt at bruge statusrapporterne kvalitativt eller kvantitativt. I det følgende 
afsnit diskuteres de testresultater, som Mikrospillet® genererer og som repræsenteres i 
statusrapporten. 

Testresultaterne 
Svarmulighederne i spillet er meget begrænsede. Eleverne har mulighed for at svare ved at 
klikke med musen på skærmen eller på ”Ved ikke”. Det er ikke muligt på baggrund af 
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statusrapporten at se om en elev har svaret rigtigt eller forkert ved et tilfælde. Observationer og 
videooptagelserne af elevernes spil viser, at eleverne ofte kommer til at klikke på skærmen ved 
et uheld. Det er heller ikke muligt på baggrund af statusrapporterne at identificere om eleverne 
svarer forkert, fordi de ikke kender svaret eller, fordi de misforstår eller ikke forstår 
spørgsmålet. Undersøgelsen viser, at eleverne ofte gætter sig til svarene, misforstår 
spørgsmålene eller kommer til at dobbeltklikke og dermed svare ved et rent tilfælde.  
 
Når to eller flere elever spiller sammen er det heller ikke muligt på baggrund af statusrapporten 
at identificere, hvilken elev, der har haft problemer med hvilke spørgsmål, og både observation 
og videooptagelserne af elevernes spil indikerer at testresultaterne meget let kan dække over at 
en elev måske har haft særligt svært ved at besvare spørgsmålene (på trods af, at lærerne har 
sammensat – så vidt muligt – jævnbyrdige par) eller, at en elev måske har taget styringen og, at 
den anden elev har ’opgivet’. Set ud fra et læringsperspektiv kan det derimod være en god 
mulighed for eleverne at spille sammen, det mener både elever og lærere. Eleverne kan lære af 
hinanden og bruge hinandens viden og hukommelse. Hvis statusrapporten imidlertid skal 
bruges til at dokumentere de ’huller’ som eleverne måtte have, til at identificere 
undervisningsbehov med IT og for eksempel danne udgangspunkt for 
undervisningsdifferentiering, så bør eleverne spille Mikrospillet® alene, hvilket DANSK IT i 
øvrigt også anbefaler. Vi mener imidlertid heller ikke at Mikrospillet®, i den nuværende form, 
kan bruges på denne måde.   

Spørgsmål 
Mikrospillet er opbygget af spørgsmål indenfor Junior PC-kørekortets® seks moduler, men som 
det fremgår af nedenstående oversigt, består spillet af en yderst begrænset mængde spørgsmål 
indenfor de enkelte moduler:  
 
Modul 1: IT i hverdagen (3 spørgsmål) 
Modul 2: PC’en (11 spørgsmål) 
Modul 3: Tekst & billeder (20 spørgsmål) 
Modul 4: Grafik & medier (9 spørgsmål) 
Modul 5: Regneark & diagrammer (11 spørgsmål) 
Modul 6: Informations netværk & databaser (18 spørgsmål)85 
 
I alt er der 72 spørgsmål, og spørgsmålene dækker ikke tilnærmelsesvis de kompetencemål, 
som Dansk IT har formuleret for niveauet.  
 
Spørgsmålene i Mikrospillet optræder med en vis grad af tilfældighed. Det er tilfældigt, hvilket 
spørgsmål eleven får indenfor et modul, men eleven møder spørgsmål fra de seks moduler i 
rækkefølgen Modul 1, Modul 2, Modul 3, 4, 5, 6, 1, 2… osv. Eleverne kan møde de samme tre 
spørgsmål (bemærk, at der kun er tre spørgsmål i Modul 1) indtil flere gange, på trods af, at 
eleven har svaret rigtigt første gang spørgsmålet blev stillet. Eleverne kan også risikere at møde 
samme spørgsmål indenfor samme modul flere gange på trods af, at han/hun endnu ikke har 
mødt samtlige spørgsmål indenfor modulet. Eleven kan til gengæld ikke være sikker på at møde 
                                                 
85 Efter liste over spørgsmålene i Mikrospillet®, fremsendt af uddannelseskonsulent fra DANSK IT. 
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et forkert besvaret spørgsmål igen. Der er ikke nogen graduering af sværhedsgraden i 
spørgsmålene, og eleverne kan være heldige at få lette spørgsmål i et spil og uheldige at få 
svære spørgsmål i et andet spil.  

Mikrospillet® og elevernes IT-kompetencer 
Det, at eleverne gennemfører spillet, kan hverken betragtes som et udtryk for at eleverne har de 
IT-færdigheder, som DANSK IT eller Frederiksberg Kommune har formuleret for 3. klasses 
niveauet. DANSK IT lader det være op til den enkelte lærer at vurdere, hvornår eleverne 
kvalificerer sig til certifikat og kørekort, men vi mener ikke at elevernes testresultater fra 
Mikrospillet® kan bruges som udgangspunkt for en sådan vurdering. 
 
Dansk IT formulerer86, at det normalt kræver 25-30 spørgsmål at nå fra start til mål i spillet. 
Her tænker Dansk IT på den lige vej mellem de to punkter, start og mål. I praksis er det slet 
ikke sikkert, at eleverne gennemfører spillet, og når eleverne gennemfører Mikrospillet, har de 
ofte været igennem flere end 25-30 spørgsmål. Dette betyder at eleverne kan møde de samme 
tre spørgsmål indtil flere gange, på trods af, at eleven har svaret rigtigt første gang spørgsmålet 
blev stillet.  
 
Det er svært for læreren at forberede sig på Mikrospillet. Lærerne har hverken mulighed for at 
se alle spørgsmålene eller svarmulighederne fx som skærmdumps, hvor diverse hotspots er 
markeret. Det er heller ikke muligt at gå tilbage og se, hvorfor og hvordan eleverne svarede 
forkert, og spillet tilbyder ikke eleven det rigtige svar. Det er heller ikke sikkert at det samme 
spørgsmål stilles igen i løbet af spillet. Eleven tilbydes altså ikke mulighed for at lære af sin 
fejltagelse. 

Elevernes spil 
Mikrospillet er opbygget som en spilleplade med stier, som eleverne kan følge. Dele af stierne 
er meget smalle at komme igennem (= max to felter). I begyndelsen af spillet skal eleverne 
vælge mellem to smalle stier. En del af spillene bliver ikke gennemført fordi eleverne bliver 
spærret inde på de smalle stier, når de svarer forkert. Jf. nedenstående eksempler: 
 
Dreng1 og pige1 (midtergruppe elever):  
 
 

 
 

Dreng1, spil 1, Kl. 8.20  
 
Drengen og pigen vælger at skiftes til at spille 
spillene, men de hjælper indimellem 
hinanden.  
 
Drengen har spillet sit første spil. Han har 
svaret forkert syv gange og er omringet af 
røde felter. Han kan ikke bevæge sig og er 
nødt til at afslutte spillet. 

                                                 
86 jf. Kompetencecentermappe, Køreprøver, Afsnit V-3, version 1.1.2, Maj 2003. 
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Pige1, spil 1, Kl. 8.22 
 
Pigen har spillet sit første spil. Hun har svaret 
forkert på de to første spørgsmål og er også 
omringet af røde felter. Hun kan ikke bevæge 
sig og er nødt til at afslutte spillet. 

 

 
 

Dreng1, spil 2, Kl. 8.24 
 
Drengen spiller sit andet spil. Han bliver atter 
omringet af røde felter og kan ikke bevæge 
sig. Han er nødt til at afslutte spillet. 

 

 
 

Dreng1, spil 3, Kl. 8.39 
 
Drengen bliver enig med pigen om at han kan 
spille et spil mere. Denne gang går det meget 
bedre. Børnene opgiver imidlertid spillet, da 
drengen atter er blevet lukket inde og nu skal 
gå hele vejen tilbage. De vurderer at de ligeså 
godt kan starte et nyt spil. 
 

 

 
 

Pige1, spil 2, kl. 8.51 
 
Pigen spiller sit andet spil. Hun vælger at gå 
til venstre. Denne gang når hun længere i 
spillet, men hun bliver lukket inde og vælger 
at afslutte spillet. 
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Pige1, spil 3, Kl. 8.54  
 
Pigen bliver enig med drengen om at hun kan 
spille et spil mere. Hun starter et nyt spil, 
men går hurtigt i stå igen. Herefter opgiver 
hun og siger: ”Jeg bliver altid så træt, når jeg 
sidder foran en computer” 

 

 
 

Dreng1, spil 5, Kl. 9.19  
 
Kl. 9.15 har drengen gennemført sit første 
spil, med lidt hjælp fra Pige1.  
 
Herefter spiller han endnu et spil, som han er 
godt på vej til at gennemføre igen, men han 
bliver nødt til at afslutte spillet da timen er 
ved at være slut. 

 
 
Pige2 og pige3 (fagligt dygtige elever): 
 
 

 
 

Pige 2, spil 1, kl. 8.22 
 
Pigen spiller her sit første spil. Hun har svaret 
rigtigt på fem spørgsmål og forkert på fem. 
Hun er omringet og kan ikke komme videre. 
Hun er nødt til at afslutte spillet.  

 

 
 

Pige2 og pige3, spil 2, kl. 9.17  
 
De to piger vælger nu at arbejde sammen. De 
arbejder sig igennem spørgsmålene, og har 
tålmodigt brugt næsten en time, men de er 
uheldige at svare forkert på spørgsmålene lige 
der, hvor stierne bliver smallere, på trods af, 
at de svarer rigtigt på langt de fleste 
spørgsmål. Pigerne når ikke at spille flere 
spil. 
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Dreng2 og dreng3 (fagligt dygtige elever):  
 
 

 
 

Dreng2, spil 1, kl. 8.21 
 
Drengen spiller sit første spil. Han har svaret 
rigtigt på fem spørgsmål og forkert på fem 
spørgsmål. Han er omringet af røde felter og 
kan ikke bevæge sig. Han er nødt til at starte 
et nyt spil. 
 

 

 
 

Dreng2 og dreng3, spil1, kl. 8.28 
 
Drengene vælger at spille resten af spillene 
sammen. I dette spil bliver de hurtigt 
omringet og må starte et nyt spil. 

 

 
 

Dreng2 og dreng3, spil2, kl. 8.35 
 
Drengene når lidt længere i dette spil, men 
går i stå de steder, hvor stierne bliver 
smallere. 
 
Herefter gennemfører drengene i fællesskab 
fire spil kl. 8.52, kl. 9.00, kl. 9.07 og kl. 9.15. 

 

 
 

Dreng2 og dreng3, spil7, kl. 9.35. 
 
Drengene er godt på vej til at gennemføre et 
spil mere, men bliver bedt om at stoppe fordi 
timen er slut. 



 

 55 

Det er meget forskelligt, hvordan eleverne vælger at spille og om de gennemfører spillene. 
Fælles for spillene i de to 3. klasser er imidlertid, at eleverne til at begynde med spiller en del 
korte spil fordi de har svært ved at komme forbi de smalle stykker på stierne. Herudover ses det 
tydeligt, at eleverne går i stå i mange spil, der hvor stierne bliver smallere. Det smalle stykke på 
stierne fungerer med andre ord som ’fælder’.  

Problemer 
Der er mange forskellige problemer forbundet med Mikrospillet®. Nedenfor ses eksempler på 
nogle af de mest centrale problemer med spillet:  
 

1. Feltet bliver rødt, hvis eleverne svarer ”Ved ikke”, hvilket medfører at eleverne ikke 
længere kan bevæge sig på feltet. Eleverne burde i stedet tilbydes mulighed for at få et 
nyt spørgsmål. 

 
 
2. Nogle af spørgsmålene indeholder to aspekter eller er formuleret kryptisk således at 

ordlyden kan få eleverne til at svare på noget forkert. Fx følgende spørgsmål:  
 

Hvilken af følgende enheder kan ikke bruges til at overføre data til computeren? 
 
Mange af eleverne har svært ved at forstå eller misforstår helt spørgsmålet. 
  
Hvor skal du klikke for at tilføje den viste side til mappen tv i foretrukne? 
 
Flere af eleverne hæfter sig ved ”tv” og klikker på selve hjemmesiden, hvor der står 
TV2 med store bogstaver. Spørgsmålet ville være mere entydigt, hvis der fx i stedet for 
stod: ”Hvor skal du klikke for at føje siden til dine foretrukne?” 
 
 

3. Billederne og skærmdumpene er inaktive eller ’døde’, hvilket betyder, at eleverne ikke 
har de muligheder, som de normalt har for at finde en funktion fx ved at bruge 
hjælpefunktionen eller at flytte pilen hen foran et ikon og se, hvad der står i den 
tekstboks, som dukker frem under ikonet: 

 
Hvilket ikon laver den markerede tekst kursiv? 

 
Når eleverne møder dette spørgsmål kan de fleste udlede af spørgsmålet at de skal bruge 
en af de funktioner, som man bruger til at formattere tekst med, men de kan ikke 
identificere den rigtige funktion.  
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4. Spillet indeholder dårlige skærmdumps87, som gør det svært for eleverne at læse, hvad 
der står jf. nedenstående eksempel: 

 

 
 

En del af eleverne sidder og leder på skærmen. De forsøger bl.a. at læse sig til svaret, 
men det er meget svært at se, hvad der står. En del af skærmdumpene er ligesom dette 
eksempel fyldt med åbne vinduer, der afleder elevens opmærksomhed. Herudover er det 
ekstra svært i dette tilfælde fordi eleverne ikke bruger SkoleKom, og det er meningen at 
de skal klikke på SkoleKom ikonet ude til venstre (jf. pilen). SkoleKom ikonet kan 
ydermere se anderledes ud, hvilket også kan være årsag til at eleverne har svært ved at 
identificere ikonet (se nedenfor): 

 

SkoleKom 6.011.lnk  
 

                                                 
87 DANSK IT leverer forskellige udgaver af Mikrospillet til skolerne baseret på de programpakker, som skolerne 
benytter. Det betyder, at der kan være problemer forbundet ved de versioner af spillene, som man anvender i 
Frederiksberg Kommune, som ikke opleves som et problem på andre skoler. Det kan være, at de dårlige 
skærmdumps knytter sig særligt til den version af spillet, som benyttes i Frederiksberg Kommune. Omvendt kan 
andre skoler opleve anderledes problemer end de problemer, som opleves i Frederksberg. Kommunens netværk og 
skolernes opsætning af computerne er også betingelser, som har stor betydning for anvendelsesmulighederne ude 
på skolerne.  
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5. En del af spørgsmålene er decideret vildledende, som nedenstående eksempel, hvor 
eleven skal trække med musen for at flytte ikonet ”Denne computer”. Hvis man ser 
rigtig godt efter, så er der to ”Denne computer” på skærmen. En mappe, som er 
fremhævet, hvilket henleder elevens opmærksomhed på den. Denne mappe er ydermere 
den indgang, som man bruger på skolerne i Frederiksberg til netværksdrev. Det er altså 
mest intuitivt for eleverne at trykke på mappen ”Denne computer”, hvilket de fleste af 
eleverne også gør, indtil de finder ud af, at det er forkert. Eleverne skal trykke på ikonet 
jf. pilen: 

 

 
 
 
6. En del af spørgsmålene i Mikrospillet® retter fokus mod bestemte handlemåder med IT: 

 
I nedenstående eksempel skal eleven klikke tre gange med musen for at markere al 
teksten. Der findes mange forskellige måder at markere en tekst på: man kan fx trykke 
på funktionen ”Rediger” og herefter vælge ”Marker alt”, man kan bruge genvejstasterne 
”Ctrl + A”, man kan klikke med musen øverst i teksten og holde musen nede samtidig 
med at man trækker ned osv. Sidstnævnte er nok den mest almindeligt anvendte metode. 
I spørgsmålet ovenfor kommer det til at handle om, hvorvidt eleven lige præcist kender 
denne ene metode til at markere al teksten. Det primære bør være at eleven kan finde ud 
af at markere teksten og ikke, hvordan. 
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7. Sproget har som allerede nævnt stor betydning for elevernes mulighed for at besvare 
spørgsmålene. For eksempel kan de fleste elever godt finde ud af at markere skrift, så 
den står skråt som ”skråskrift”, men de ved ikke, at det hedder ”kursiv”. Et andet 
eksempel er følgende spørgsmål: 

Hvilken af de viste genstande er et såkaldt lagringsmedie som bruges til at gemme data 
på? 

Eleverne kan godt besvare spørgsmålet, hvis man skifter ordet ”lagringsmedie” ud med 
ordet ”diskette”. Herudover gætter en del af eleverne sig frem til, at når det handler om 
et medie til at gemme data på, at så er det nok ’harddisken’, der menes, men dette bliver 
registreret som et forkert svar fordi det er kabinettet, som er afbilledet. I dagligtale 
kalder de fleste mennesker kabinettet for harddisken.  

 
8. I andre spørgsmål kan eleven kun besvare spørgsmålet, hvis han/hun er vant til at bruge 

”menuer” eller ”ikoner”. Denne indfaldsvinkel begrænser elevernes mulighed for at vise 
deres IT-kompetencer. Det er alment kendt, at mennesker bruger IT meget forskelligt, 
og at det netop er en af styrkerne ved IT og medier, at forskellige mennesker vælger 
forskellige strategier, når de skal bruge IT. Nogen bruger primært menuerne, andre 
bruger primært ikonerne og nogen bruger begge dele og veksler imellem menuer og 
ikoner. I Mikrospillet® bliver det væsentligt, at eleven kender en bestemt mulighed. 
Ellers kan han/hun ikke besvare spørgsmålet. Se fx eksemplet nedenfor: 
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I dette eksempel ville det i princippet være ligeså korrekt at lukke programmet på 
krydset øverst til højre i vinduet. Det er den letteste og nok også den mest anvendte 
måde at lukke et program på. 
 

9. Enkelte af spørgsmålene skifter fokus fra IT-kompetencer til andre kompetencer, som fx 
følgende spørgsmål:  
  
Tre steder i teksten er markeret med rød. Hvilken af de tre markeringer er markering af 
et afsnit? 
 
Spørgsmålet tester om eleven ved, hvad et afsnit er, hvilket i høj grad er en viden, der 
knytter sig til faget dansk. 

 
10. Eleverne skal kunne læse og/eller høre spørgsmålene og identificere detaljerne i 

spørgsmålene for at kunne besvare spørgsmålene: 

På hjemmesiden her kan du læse om Anders And. Klik på det sted hvor der står hvem 
der er hans kæreste. 
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Ved dette spørgsmål er der flere elever, der klikker på ordet kæreste, hvilket registreres 
som et forkert svar. Eleverne kender det rigtige svar, men de klikker det forkerte sted. 
 

11. Det er svært at gemme spil og statusrapporter. 
 
12. Spillet indeholder ikke muligheden for at se de rigtige svar fx i form af skærmdumps, 

hvor hot spots’ene er fremhævet.  
 

13. Det er umuligt for læreren at overskue, hvad der egentlig foregår i testsituationen. Det er 
således let at forfalde til at konkludere og generalisere ud fra enkelte tilfælde.  

 
14. Det er meget sandsynligt at eleverne kan svare rigtigt på spørgsmål, men stadigvæk ikke 

være i stand til at udføre de forskellige handlinger i praksis som for eksempel at 
formatere en diskette. 

 
15. Det er et grundlæggende problem, at der er en (indtil videre) uigennemskuelig fejl i 

statusrapporterne, og spillet genererer indimellem andre uigennemskuelige fejl, som 
nedenstående eksempel, hvor det pludselig ser ud til at eleverne er ’fløjet’ ud midt på 
brættet: 

 

 
 
Udover tekniske problemer som dårlige skærmdumps og fejlfyldte statusrapporter er der helt 
grundlæggende detaljer i Mikrospillet®, som eleverne er nødt til at lære førend at de kan 
gennemføre spillet. Eleverne er nødt til at lære bestemte ord og handlemåder. Eleverne er med 
andre ord nødt til at lære spillets logik førend de kan gennemføre spillet. 
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Opsamling 
Eleverne oplever umiddelbart, at Mikrospillet® er underholdende, men erklærer hurtigt, at 
spillet keder dem. Spillet tilbyder eleverne snævre muligheder for at lære af deres fejltagelser 
og indeholder derved ringe læringsværdi. Lærerne har svært ved at bruge Mikrospillet® som et 
evaluerings- eller dokumenteringsredskab idet de rigtige svar på spørgsmålene ikke fremgår 
nogen steder, og spillet kun genererer en statusrapport, når eleverne gennemfører spillet. 
Herudover er elevernes besvarelse af spørgsmålene ikke nødvendigvis et udtryk for at de kan 
udføre IT-handlingerne i praksis. Statusrapporterne kan hverken bruges som afsæt for at 
evaluere eller dokumentere elevernes IT-kompetencer. Det, at eleverne gennemfører et 
Mikrospil® kan ikke sidestilles med at eleverne har de IT-kompetencer, som DANSK IT og 
Frederiksberg Kommune har defineret for niveauet. Det er heller ikke muligt at sammenligne 
elevernes testresultater idet eleverne ikke har mødt de samme spørgsmål i samme rækkefølge. 
Endvidere har Mikrospillet® et særligt fokus på begrebs- og forståelsesaspektet af elevernes IT-
anvendelse, som i prøven er løsrevet fra anvendelsesaspektet idet eleverne kun svarer ved at 
klikke på skærmen. Mikrospil® spørgsmålene prioriterer samtidig bestemte IT-
anvendelsesmåder. 
 
I det følgende afsnit vender vi blikket mod Mini- og Junior® prøverne.      
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7. Mini- og Junior® 
To 8. klasser og tre 6. klasser har, som allerede nævnt, deltaget i forskningsprojektet. Heraf er 
det ’kun’ de tre 6. klasser, som har deltaget i den ’rigtige’ køreprøve M4 - Lejrskole i 
Pinseskoven. I dette afsnit inddrages både 6. klasse lærernes, testlærernes og elevernes 
erfaringer med og oplevelse af Mini® forberedelses- og køreprøverne og 8. klasse lærernes, 
testlærernes og elevernes erfaringer med Junior® forberedelsesprøverne. Det har ikke været 
muligt at gennemføre prøverne fuldstændig ensartet, men prøveforløbene har overordnet været 
organiseret som følger: 
 
Forberedelsesprøven (6. og 8. klasse) på begge skoler: 
Eleverne har arbejdet enkeltvis med forberedelsesprøven. Klasserne har haft to lektioner (ca. 90 
minutter) til at arbejde med prøven. Eleverne har fået hjælp til en del af opgaverne. Efter 
prøveforløbet har testlæreren/læreren rettet prøverne og testresultaterne er tastet ind i et 
regneark, designet af IT-vejlederen fra Søndermarkskolen88. Under samtlige prøver opstod en 
del tekniske problemer (PC- og netværksgenererede) og en del problemer med prøverne 
(rettevejledningen, opgaverne mv.). 
 
Eleverne fik i samtlige forberedelsesprøver på begge klassetrin en del hjælp til 
forståelsesproblemer og tekniske problemer. Endvidere fik eleverne hjælp til en del af 
opgaverne fordi det ellers ville være meningsløs tid at bruge på prøverne. Eleverne i 8. klasse 
oplevede ikke de samme problemer som eleverne i 6. klasse med at komme i gang med 
opgaverne, men eleverne på begge klassetrin havde generelt svært ved at forstå og løse 
opgaverne. Fordi eleverne på begge klassetrin modtog meget hjælp i forbindelse med 
forberedelsesprøverne, giver det ikke mening at referere til testresultaterne. Dog er det 
tankevækkende, at eleverne, på trods af hjælp og dobbelt så meget tid til arbejdet med prøverne 
som DANSK IT anbefaler, havde utroligt svært ved at gennemføre prøverne. For eksempel 
bestod 0 elever i den ene 6. klasse forberedelsesprøven MF1 – Landsholdskampen og 2 elever i 
den ene 8. klasse og 1 elev i den anden 8. klasse bestod forberedelsesprøven JF3 – 
Biografbesøget. 
 
Køreprøven (6. klasse): 
Eleverne arbejdede enkeltvis med køreprøven. Eleverne havde 45 min. til at arbejde med 
prøven. I den ene sjette klasse var vi nødt til at hjælpe eleverne i gang med de første opgaver, 
men derudover fik eleverne kun hjælp til tekniske problemer og afklaring af 
forståelsesspørgsmål. Efterfølgende rettede testlæreren eller læreren prøverne og 
testresultaterne blev tastet ind i et regneark. Specielt i forbindelse med prøven i den ene 6. 
klasse opstod der mange tekniske problemer (PC- og netværksgenererede) og der var en del 
problemer med prøverne (rettevejledningen, opgaverne mv.) 
 
Vi har fulgt prøveforløbene på forskellig vis: 
 

1. Observation af elevernes arbejde med både forberedelsesprøver og køreprøver. 
                                                 
88 Se bilag 3. 
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2. Videooptagelser af én elevs arbejde med køreprøven. 
3. 10 minutters klassediskussioner. 
4. Interview med elever, lærere og testlærere. 
5. Indsamlet disketter med elevernes opgavebesvarelser samt opgavepapirerne. 

 
De forskellige undersøgelsesmetoder har tilsammen givet os et nuanceret indblik i Mini- og 
Junior® prøverne som en metode til at dokumentere og evaluere elevernes IT-kompetencer.  

Point og rettevejledning 
Mini- og Junior® prøverne består af 25 opgaver, og eleverne kan få max. 4 point for hver rigtig 
besvaret opgave. Det er op til lærerne at vurdere om opgaverne er helt eller delvist rigtigt 
besvaret og læreren kan tildele eleverne 0, 2 eller 4 point. Nogle af lærerne har valgt at give 
enkelte besvarelser 1 eller 3 point. Lærerne har bl.a. valgt denne løsning fordi de oplever, at en 
del af formuleringerne i prøverne er upræcise i en grad, som gør det nødvendigt for lærerne at 
vælge egne vurderingskriterier. Dette ses blandt andet illustreret ved følgende lærerkommentar:  
 

” Eleverne skal aflevere en udskrift (opg. 22), men bortset fra opfordringer til at gemme undervejs 
– som i øvrigt er en god idé – er der ikke et specifikt krav om at den gennemarbejdede artikel skal 
være på disketten (bortset fra opg. 2). Nogle elever havde udskrevet den færdige artikel, men ikke 
gemt ændringerne på disketten – er det en fejl, når man på udskriften kan se, at de har løst 
opgaverne? Jeg har ikke regnet det som fejl, hvis udskriften kunne dokumentere løsningerne.” 

 
Dette og andre eksempler viser, hvordan lærerne tager forskellige beslutninger, når de retter 
elevernes opgaver. Det fremgår af interviewene med lærerne, at de bliver opmærksomme på 
forskellige problemer med prøverne, men det er ikke alle, som opdager, at der fx er deciderede 
fejl i prøverne. Det er for eksempel ikke alle lærere, som er opmærksomme på, at DANSK IT i 
Køreprøven M4 – Lejrskole i Pinseskoven har glemt at eksplicitere at eleverne skal gemme 
tekstfilen (.txt) som en Word fil (.doc). Det må betragtes som helt essentielt for 
anvendeligheden af elevernes testresultater at prøverne er konsistente og formuleret i et klart og 
præcist sprog. Dette gør sig desværre ikke gældende for Mini- og Junior® prøverne, som er 
fyldt med både fejl og mangler og sproglige uklarheder. 

Sproglige uklarheder 
Opgaveformuleringerne er ofte uklare for eleverne. Selve formuleringen kan gøre eleverne 
forvirrede og usikre på opgaveløsningen. Fx skriver DANSK IT at dokumentet skal gemmes i 
tekstbehandlingsprogrammets eget filformat. Her ville det være langt mere logisk og 
lettilgængeligt, hvis ordlyden var fx gem dokumentet som et Word dokument. Det er tydeligt, at 
eleverne ikke er særligt bevidste om, at der eksisterer forskellige filtyper fx ”.txt” og ”.doc”, 
måske fordi eleverne bruger ikonerne, når de arbejder med forskellige filer? Eleverne er nødt til 
at lære forskellige filtypers navne for at kunne håndtere prøverne. Spørgsmålet er imidlertid om 
det er nødvendigt på de to niveauer at eleverne kan skelne mellem filtyperne og - ikke mindst - 
hæfte sig ved den detalje i prøvesituationen at det dokument som de til at begynde med 
arbejdede med ikke var et Word dokument (.doc), men et tekstdokument (.txt)?  
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Prøverne er fyldt med detaljer, som den årvågne og meget IT-kompetente elev gennemskuer, 
men som langt de fleste elever ikke fanger i situationen. Kommunikativt giver 
opgaveformuleringerne også mange forståelsesproblemer. For eksempel skriver en lærer:  
 

” En lille ting vedr. formuleringen af opg. 7. Hvis man slet ikke ryger, så ryger man hverken 
mindst eller færrest cigaretter - så ryger man slet ikke efter min mening!! Eleverne var forvirrede.” 

 
Endvidere er det i mange af opgaverne uklart fx hvor en fil præcist skal gemmes, hvor 
punktstørrelsen skal være 12, hvilken fil, der er tale om osv. Nogle af sætningerne er endog så 
snørklede eller sprogligt dårlige at opgaverne bliver uforståelige. En lærer fremhæver følgende 
eksempel:  
 
”…centrer billedet vandret på siden”. Lærerens kommentar: ”Ja, hvad ellers? Det forvirrer 
eleverne”.  
  
Et andet eksempel er: ”Opret mappen A:\elevnavn på disketten (elevnavn = dit eget navn).” 

Computere er ikke bare computere 
En af grundforudsætningerne ved en prøve må være, at eleverne har de samme redskaber til 
hjælp med arbejdet med prøven. Dette forudsætter fx at opsætningen er ens på samtlige 
computere ved begyndelsen af prøven. I Frederiksberg Kommune har man en 
standardopsætning på computerne, men kommunen har fravalgt en automatiseret 
retableringsløsning, hvor programmerne ’nulstilles’ hver gang en computer genstartes eller 
tændes. Man har bl.a. fravalgt denne mulighed for at gøre det lettere og mere fleksibelt for 
lærerne og eleverne at bruge computerne. For eksempel giver denne opsætning eleverne 
mulighed for at ændre stavekontrollen til engelsk i en engelsktime. Denne mulighed betyder 
imidlertid også, at eleverne sidder med meget forskellige redskaber, når de sætter sig ved 
computerne idet stavekontrollen ikke automatisk nulstilles, når computeren genstartes. 
Herudover forudsætter de Mini- og Junior® prøver, som man arbejder med i Frederiksberg 
Kommune, MS Office 2000 eller en nyere version, hvilket betyder, at elever der er vant til 
ældre versioner af Office pakken eller fx Macintosh kan have svært ved at navigere rundt i 
programmerne. MS Office 2000 har endvidere den funktionalitet, at programmet automatisk 
gemmer de funktioner, som ikke bruges, og beholder de funktioner i menuen, som bruges ofte. I 
MS Office 2000 skal man som bruger, i modsætning til tidligere versioner, selv hente de 
funktioner frem, som man ønsker at bruge. Det betyder at nogle elever oplever at en funktion 
som fx ”fortryd” eller ”stavekontrollen” ikke automatisk findes i menuen, som de måske er vant 
til hjemmefra.  
 
Brug af computere i forbindelse med prøver giver nogle fundamentalt anderledes rammer for en 
prøve end fx brug af papir og blyant. Papiret og blyanten er stort set ens uanset hvor man 
befinder sig i verden. Det er computere ikke. Der eksisterer et væld af forskellig hard- og 
software og herudover kan opsætningen på computerne variere utroligt meget. Eleverne 
kommenterer også dette aspekt af Mini- og Junior® prøverne. En af drengene i 6. klasse 
fortæller fx at han efter forberedelsesprøven indså at han ville få meget svært ved at 
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gennemføre prøven, fordi han bruger Macintosh derhjemme, og derfor øvede han sig lidt i at 
bruge en PC.  
 
Frederiksberg Kommune har også standardopsætninger på netværket for eksempel bruger 
skolerne, som allerede nævnt ikke ikonet ”Denne Computer”, men mappen ”Denne Computer”, 
som indgang til netværksbibliotekerne. Det betyder, at skolernes computere ikke har den 
samme brugergrænseflade, som eleverne kan være vante til hjemmefra. Eftersom eleverne i 
undersøgelsen ikke bruger skolens computere som et naturligt element i hverdagen, men 
størstedelen af tiden bruger computer og internet hjemmefra, så kan skolernes særopsætning få 
betydning for de handlemuligheder, som eleverne har med skolens computere og dermed Mini- 
og Junior® prøverne.  

IT-kompetencer? 
Det er ikke alle opgaverne i Mini- og Junior® prøverne der har fokus på elevernes IT-
kompetencer. Nogle af opgaverne flytter i stedet fokus over på elevernes læse-, stave- og 
matematikkompetencer. Fx kan det umiddelbart være svært at se, hvordan elevernes brug af 
stavekontrol viser noget om deres IT-kompetencer. Stavekontrollen på skolens computere 
håndterer da heller ikke prøverne ens. Jf. fx denne lærers kommentar: 
 

”Udover de tre stavefejl, som skal rettes, foreslår stavekontrollen ”bådplads” i stedet for 
”bålplads”, og kender ikke ordene ”forældreunderskrift” samt ”natur/teknik-lærer”.” 

 
Sprogligt kan det også undre, at DANSK IT i Mini® forberedelsesprøven MF1 – 
Landsholdskampen vælger en gammel tekst som den danske nationalsang. For eleverne i 6. 
klasse er det ikke nødvendigvis mere logisk, at der står ”salten Østerstrand” end ”slatten 
Østerstrand”, som stavekontrollen på nogle af computerne foreslog. Stavekontrollen foreslår i 
det hele taget mange flere stavefejl end de stavefejl, som DANSK IT har intenderet. 
 
Andre af opgaverne retter opmærksomheden mod elevernes matematikkompetencer. Fx skal 
eleverne i nogle af Excel regnearks opgaverne indsætte formler der beregner noget. Eleverne 
bruger forholdsvis lang tid på at komme i tanke om matematikformlerne og mange af eleverne 
går i stå. Når eleverne arbejder med disse opgaver er det tydeligt at fokus flyttes fra elevernes 
IT-kompetencer til elevernes matematiske kompetencer. Andre opgaver har slet ikke noget med 
elevernes IT-kompetencer at gøre, fx bliver eleverne i en opgave i Køreprøve M4 – Lejrskole i 
Pinseskoven bedt om følgende:  
 

”Hver elev har altså 100 kr. med i lommepenge og har brugt nogle af pengene om tirsdagen, 
onsdagen og torsdagen. Du skal i regnearkets sidste kolonne regne ud, hvor mange penge Amanda 
har tilbage om fredagen.” 

 
Denne opgave hører mere hjemme i en matematikprøve. 
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Showstopper-spørgsmål 
Nogle af opgaverne fungerer som deciderede ’showstopper-spørgsmål’, hvor eleven ikke kan 
komme videre, hvis han eller hun ikke løser opgaven. Ifølge en uddannelseskonsulent fra 
DANSK IT så er det nødvendigt med ’showstopper-spørgsmål’ fordi det er et spørgsmål om at 
eleverne som minimum skal kunne mestre bestemte færdigheder. Undersøgelsen viser 
imidlertid, at prøverne indeholder et utal af ’showstopper-elementer’, som tilsigtet eller 
utilsigtet gør det meget svært for eleverne at løse opgaverne. Hver prøve tester forskellige 
områder fx tekst- og billedbehandling og internet. Indenfor nogle af disse er eleverne nødt til at 
besvare opgaverne i den opstillede rækkefølge, idet besvarelsen af den næste opgave 
forudsætter besvarelsen af den forrige. Det betyder at eleverne kan være nødsaget til at springe 
over 6 eller måske 8 spørgsmål, hvis de går i stå ved et af de første spørgsmål indenfor et 
område.  
 
Eleverne kommenterer at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis opgaverne startede med de lette 
opgaver som fx tekstbehandling og internet og gradvist lod opgaverne blive sværere. Der er 
ikke umiddelbart nogen stringens i rækkefølgen af områderne i prøverne. I forberedelsesprøven 
JF3 – Biografbesøget starter opgaverne med tekstbehandling og herefter følger Excel regneark 
mens Køreprøve M4 – Lejrskole i Pinseskoven begynder med opgaver i billedbehandling og 
derefter følger opgaver i tekstbehandling.  

Disketter 
DANSK IT har valgt at eleverne skal arbejde med disketter. Det har i sig selv vist sig at være 
problematisk. Eleverne er ikke vante til at arbejde med disketter, men bruger fx skolens 
netværk, eller e-mail. Der er flere problemer forbundet med det at basere en prøve på et medie 
som disketten. En diskette er et skrøbeligt medie, som let går i stykker. For eksempel er der 
flere tilfælde, hvor en lærer ikke kan åbne en af elevernes disketter. Ydermere kom en elev til at 
slette en af de filer som han skulle arbejde med, hvilket betød at filen gik tabt fordi filerne ikke 
automatisk overføres til skraldespanden, når man arbejder fra diskette. Disketten er også et 
langsomt medie at arbejde med. Det tager meget lang tid at gemme, og alle 
computervejledninger fraråder i øvrigt, at man arbejder direkte fra diskette. Endvidere er 
arbejdet med disketter dyrt i både lærertid og indkøb.   

Originale filer 
I opgaverne bliver eleverne bedt om at ”flytte” de tre filer på disketten ned i en mappe på 
disketten, som eleverne har oprettet. Når eleverne ”flytter” ved hjælp af fx ’klip og klister’ 
funktionen eller ’træk og slip’ funktionen i stedet for at ”kopiere” filerne, betyder det, at 
eleverne arbejder med de originale filer og dermed ikke har mulighed for at gå tilbage til de 
originale filer, hvis de fortryder det de har arbejdet med og allerede har gemt arbejdet på 
disketten.  
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IT i skolelivet 
Prøverne retter på forskellig vis fokus mod programmer og funktioner, som hverken elever eller 
lærere bruger. Fx er der kun enkelte af projektets deltagere – både lærere og elever, der har 
anvendt funktionen ”brevfletning”, og SkoleKom bliver ikke brugt i nogen af de klasser, som 
deltager i projektet. Herudover indeholder nogle af prøverne Excel regnearksopgaver og både 
lærere og elever på alle klassetrin er enige om, at Excel nærmest ikke har været anvendt i 
klasserne og de har heller ikke arbejdet med hjemmesidedesign (som er et element i en af Junior 
forberedelsesprøverne, som ikke er indeholdt i Frederiksberg Kommunes kompetencemål). 
Både elever og lærere fremhæver, at de bruger præsentationsprogrammer og 
tekstbehandlingsprogrammer og internetsøgning meget i forbindelse med skolen. Elevernes IT-
kompetencer har forbindelse til anvendelsen af IT i såvel som udenfor skolesammenhænge. 
Elever og lærere er enige om at IT og medier ikke fylder særlig meget i faget matematik, mens 
IT og medier bruges meget i faget dansk, som følgende elevcitat illustrerer:  
 

“Vi har aldrig lektier for i matematik, hvor vi skal bruge computeren. I dansk bruger vi 
computeren hele tiden, og vi bruger PowerPoint til at præsentere projekter.” (Pige fra 6. klasse) 

 
Samtlige prøver indeholder opgaver i tekstbehandling, fem af seks prøver indeholder opgaver i 
Excel regneark, tre af seks prøver indeholder opgaver med brug af internet, én af prøverne 
indeholder opgaver i præsentationsprogram. Prøverne tester med andre ord om eleverne mestrer 
funktioner i programmer, som hverken har en fremtrædende position i elevers eller læreres 
skoleliv, og IT-anvendelsesformer, som ifølge lærere og elever anvendes jævnligt, har ikke en 
fremstående position i prøverne.  

Forberedelsesprøverne 
DANSK IT skriver:  
 

”Udover selve prøverne er der udarbejdet en række forberedelsesprøver. Disse kan anvendes i 
forbindelse med tilegnelsen af de kompetencer, der er udtrykt i Junior PC-kørekort®. 
Forberedelsesprøverne er udarbejdet så de ligner de rigtige prøver, og kan være med til at give 
læseren et overblik, over hvilke kompetencer eleverne allerede besidder, ligesom de kan være 
medvirkende til, at eleverne bliver trygge i formen.”89   

Lærerne i projektet har alle valgt at bruge forberedelsesprøverne til at forberede eleverne på 
køreprøven, men det har vist sig, at forberedelsesprøverne i meget ringe grad formår at 
forberede eleverne på køreprøven. En elev kommenterer: 
 

“Jeg følte mig ikke rigtig forberedt. Den anden test [forberedelsesprøven] testede færdigheder som 
fx internettet. Det var let. Vi bruger internettet meget. Denne test [køreprøven M4] testede 
færdigheder med Excel. Vi har haft Excel i matematik, men jeg var der ikke den dag.” (Dreng fra 
6. klasse)  

 
                                                 
89 Kompetencecentermappen, Generel information, Afsnit II, II-9, Version 1.0, Juni 2001. 
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Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem typen af opgaver i forberedelsesprøverne og i 
køreprøven. Det er altså ikke nok at bruge forberedelsesprøverne som forberedelse til 
køreprøven. Forberedelsesprøverne kan kun fungere som retningsgivende i forhold til 
opgavernes form, så eleverne kan få en fornemmelse af, hvordan de forventes at arbejde med 
prøven. Herudover er der stor forskel på indholdet i køreprøverne, for eksempel indeholder kun 
en af Junior® prøverne opgaver i hjemmesidedesign mens en anden af Junior® prøverne 
indeholder opgaver i præsentationsprogram. Endvidere er det kun nogle af prøverne, der sætter 
fokus på Excel regneark. Bl.a. indeholder Mini Køreprøven® M3 ikke opgaver i Excel mens 
Mini Køreprøven® M4 gør. Forskellen på indholdet i både forberedelsesprøverne og 
køreprøverne på de to niveauer betyder, at elever der arbejder med de forskellige køreprøver 
har vidt forskellige forudsætninger og betingelser for at gennemføre prøven. Med mindre 
klasserne arbejder med de samme forberedelsesprøver og køreprøver på tværs af klasser og 
skoler vil det ikke være muligt at skabe ensartet og sammenlignelig dokumentation af elevernes 
testresultater, sådan som Frederiksberg Kommune ønsker det.   

Rammerne 
Den lærer, der skal teste eleverne skal også selv have gennemgået prøven, og det er vigtigt, at 
det er den samme lærer, som tester eleverne, der også retter opgaverne. Herudover er læreren 
nødt til at have adgang til en computer, når prøverne skal rettes. 
 
Det er et problem at arbejde med et lærerstyret testredskab som Junior PC-kørekort® bl.a. fordi 
arbejdet lokaliseres i skolernes edb-lokaler, som i forvejen er overbookede. Det er vigtigt, at der 
er mindst to voksne til stede ved hver test, som kender svarene og kan gennemskue eventuelle 
finurligheder ved opsætningen på skolens computere, kommunens netværk osv. 

Testresultaterne 
Samtlige lærere i projektet har valgt at gennemføre en indsats i undervisningen for at gøre 
’testsituationen’ mere realistisk. Testforløbene har typisk været karakteriseret ved følgende 
faser: 1. Forberedelsesprøve, 2. Kort indsats i undervisningen, 3. Forberedelsesprøve90, 4. 
Køreprøve. De tre 6. klasser er alle blevet præsenteret for de samme forberedelsesprøver og 
Mini køreprøven M4 for at sikre et nogenlunde sammenligneligt grundlag for at vurdere 
testresultaterne. Eleverne i alle klasserne har svært ved at bestå prøverne. 45 minutter er meget 
lidt tid til at gennemføre en prøve med i alt 25 opgaver. I alt er der kun 8 elever fra de tre 6. 
klasser (heraf fem elever fra den ene klasse, tre fra den anden og nul fra den tredje klasse), der 
har bestået køreprøven, på trods af en forholdsvis målrettet indsats i undervisningen hen imod 
køreprøven. En enkelt 8. klasse gennemførte en Junior køreprøve inden sommerferien (ikke i 
tilknytning til forskningsprojektet), i denne klasse var der fem elever, der kvalificerede sig til et 
Junior PC-kørekort®. Mini- og Junior® prøverne er generelt svære at gennemføre for både 
elever, lærere og testlærere, herunder IT-vejlederne. Ikke nødvendigvis fordi prøverne skyder 
over målet eller fordi elever, lærere og testlærere ikke har nogen IT-kompetencer, men fordi 
Mini- og Junior® prøverne fokuserer på bestemte måder at anvende IT på, som ikke 
nødvendigvis har ret meget til fælles med de måder at anvende IT, som eleverne er vante til; og 
                                                 
90 Lærerne har været nødt til at bruge en køreprøve som forberedelsesprøve fordi, der pt. kun eksisterer én 
forberedelsesprøve til hvert niveau.  
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fordi prøverne er fyldt med uklare formuleringer, fejl og mangler. Herudover har undersøgelsen 
vist, at det er regelen mere end undtagelsen, at der opstår problemer med IT-udstyr eller 
netværket, som gør, at det kan være meget svært og – ikke mindst - uhensigtsmæssigt at 
opretholde en testlignende situation.  

Prøvesituationen 
Undersøgelsen har vist, at det er meget svært for både lærerne og testlærerne at huske og skabe 
overblik over alle de forskellige faktorer, som kan have haft betydning for elevernes besvarelser 
af de forskellige opgaver. Det kan både komme eleverne til gode og være årsag til direkte 
fejlslutninger om elevernes IT-kompetencer. Noget af det allervæsentligste i en eksamens- eller 
prøvesituation må være, at der i en eller anden udstrækning er mulighed for at opretholde en 
kontrolleret situation, hvor der er nogle helt overordnede fælles standardbetingelser til stede. 
 
DANSK IT udstikker nogle overordnede (for Mini® niveauet vejledende) retningslinjer: 
Eleverne har 45 minutter, eleven skal have minimum 75 point for at bestå prøven, eleverne skal 
arbejde individuelt, og de må kun søge hjælp til afklaring af forståelsesproblemer og tekniske 
problemer.  
 
Det har været lærernes ønske at opretholde en testlignende situation under 
forberedelsesprøverne for derved at kunne generere et indtryk af elevernes IT-kompetencer. 
Problemer med fejl i prøverne, tekniske og praktiske problemer, har imidlertid gjort det til en 
stort set umulig opgave. 
 
I forbindelse med køreprøverne har eleverne fået at vide at de ikke måtte samtale og samarbejde 
under prøven. Dog har skolerne ikke brugt muligheden for at opstille vægge imellem eleverne, 
så de har alligevel haft mulighed for at kigge hinanden ’lidt over skulderen’. Indimellem ses det 
også på videooptagelserne, hvordan eleverne taler sammen om opgaverne, når læreren, 
testlæreren og forskeren ikke er i nærheden. På trods af disse muligheder er der alligevel kun 
meget få elever der har gennemført prøverne med minimum 75 point. I den ene 6. klasse på 
Søndermarkskolen var læreren nødt til at hjælpe eleverne i gang med de første opgaver ellers 
ville de slet ikke være kommet i gang med prøven og i den anden klasse opstod problemer med 
det billedbehandlingsprogram, som eleverne skulle arbejde med, så en del af eleverne slet ikke 
kunne løse opgaverne. 
 
Særligt videooptagelserne af elevernes arbejde med prøverne viser, hvordan elevernes tilgang 
til at løse opgaverne i nogen udstrækning er eksplorativ og dermed ikke nødvendigvis knytter 
sig til en viden, som de besidder og kan vise frem. Hvad betyder det så at dokumentere 
elevernes IT-kompetencer? Betyder det at se, hvordan eleverne evner at udforske mulighederne 
med computeren og finde ud af, hvordan de kan løse forskellige opgaver på 45 minutter? Børn 
og unge anvender ofte en undersøgende tilgang til anvendelsen af IT og medier. Hvis dette 
imidlertid er tilfældet, hvorfor er det så vigtigt at eleverne fx kan løse opgaverne på 45 
minutter?  
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Praktiske problemer 
Et grundlæggende praktisk problem har været antallet af elever. Den ene 8. klasse består af 27 
elever. I forbindelse med forberedelsesprøven har klassen været delt op i to grupper – drenge og 
piger, og i forbindelse med den endelige køreprøve stillede IT-vejlederen 4 ekstra computere 
op, da der ikke var nok computere til en klasse på 27 elever i edb-lokalet. På begge skoler 
oplevede man problemer med at skaffe computere til hver af eleverne i klasserne. 
 
En lærer i 8. klasse skriver endvidere: ”Det er nok en god idé, at eleverne først eller tidligt i 
opgaven får besked på at skrive navn i sidehovedet, for det var noget forvirrende og lidt af en 
skattejagt, da udskrifterne begyndte at sprøjte ud - unavngivne...”.  

 Tidskrævende 
Arbejdet med Junior PC-kørekort® konceptet er meget tids- og ressourcekrævende jf. følgende 
tidsregnskab for et prøveforløb i en klasse: 
 

1. Test(-læreren) gennemfører selv prøven og retter den ca. 1 time. 
2. IT-vejlederen downloader prøven, kopierer opgaver og gemmer filer på disketter min. 1 

time. 
3. IT-vejlederen klargør computerne i edb-lokalet ca. 2 timer.91 
4. IT-vejlederen hjælper til med afviklingen af prøven min. 2 timer. 
5. Selve prøveforløbet 2 lektioner.92 
6. Test(-læreren) eller IT-vejlederen retter elevernes opgaver (ca. 10 min./opg. gange antal 

elever) 3 timer og 20 minutter ved 20 elever. 
7. Gennemgang af prøven og resultaterne med klassen min. 2 lektioner. 

 
I alt minimum ca. 9 arbejdstimer og 4 lektioner pr. prøveforløb 
 

Ovenstående skal betragtes som et overslag, der nemt kan udvides, hvis fx både testlæreren, 
klasselæreren og IT-vejlederen er til stede under prøven og, hvis læreren inddrager 
forberedelseslektioner, hvor eleverne arbejder med øvelser, som kan forberede til indholdet i 
prøverne. Hertil skal endvidere lægges diverse problemer med prøver og rettevejledninger. 
Herudover arbejdes der på hvert niveau med minimum én forberedelsesprøve og én køreprøve. 
Dvs. at der skal beregnes mindst 18 arbejdstimer og 8 lektioner pr. klasse. Heraf bruges 
minimum 8 undervisningslektioner i edb-lokalet og resten af tiden er test(-lærerens) og IT-
vejlederens forberedelsestid. En del af lærerne har valgt at arbejde med to forberedelsesprøver 
fordi de ikke oplevede at eleverne var velforberedte efter den ene prøve, og hertil skal lægges 
den indsats i undervisningen med IT, som lærerne har tilrettelagt og gennemført på baggrund af 
elevernes testresultater i den første forberedelsesprøve. Hvis man betragter dette regnskab 
virker Junior PC-kørekort® konceptet som meget arbejdsomt og utroligt tids- og 
ressourcekrævende set i forhold til at prøverne ’kun’ skal anvendes som en metode til at 

                                                 
91 I dette tilfælde har IT-vejlederen været nødt til at sikre at samtlige computeres stavekontrol var nulstillet, at 
skærmopløsningen var den samme mv. 
92 Inden klassen når hen til computerne og får tændt computerne mv. 
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dokumentere og evaluere elevernes IT-kompetencer. Især hvis man sætter det i forhold til de 
muligheder som elever og lærere pt. har for at arbejde med computerne i edb-lokalet i det hele 
taget. Undersøgelsen indikerer, at arbejdet med Mini® og Junior® prøverne kræver en målrettet 
og omfattende indsats med fokus på at eleverne lærer prøvernes logik. Herved indeholder 
arbejdet med prøverne fare for at fjerne fokus på og ressourcer fra andre betydningsfulde 
anvendelsesmåder med IT.  

Komplekst koncept 
Udviklingsprojektet i Frederiksberg Kommune antyder, at Junior PC-kørekort® konceptet er så 
komplekst at arbejde med for lærerne i en ellers travl hverdag, at det ikke efterlader meget 
overskud til at gennemskue eventuelle fejl og mangler og finurligheder i prøverne. Herudover 
er der mange lærere, som føler sig usikre med hensyn til IT og derfor måske slet ikke har 
overblikket til at kunne gennemskue eventuelle fejl og mangler. Som lærer har man heller ikke 
nødvendigvis tid til og interesse i at arbejde systematisk med testresultaterne, som en forsker 
gør i forbindelse med et forskningsprojekt. Endvidere er man som lærer nødt til at have 
grundlæggende tillid til de redskaber og metoder, som tilbydes folkeskolen.     

Hvad kan resultaterne bruges til? 
Det er ikke muligt på baggrund af denne form for prøver at konkludere at eleverne ikke har 
nogle bestemte IT-færdigheder, bl.a. fordi det i princippet ikke fremgår af testen at eleven fx 
ikke forstod spørgsmålet, aldrig nåede til spørgsmålet, gav op midtvejs eller, at computeren fx 
’stenede’.  
 
Herudover ensretter prøverne måder at bruge IT. Eleverne kan ikke bruge deres ’digitale 
kreativitet’, og pædagogiske muligheder, som undervisningsdifferentiering og fokus på 
elevernes forskellige læringsstile, forsvinder i arbejdet med Mini- og Junior® prøverne. 
 
Som en af lærerne sammenfattende skriver, da vi spørger hvorvidt han mener, at de fem elever, 
som har kvalificeret sig til Junior PC-kørekort® har de IT-kompetencer, som Frederiksberg 
Kommune har formuleret for Junior® niveauet:  
 

”- kun hvad angår tekstbehandling, regneark og til dels billedbehandling… Desuden, og det er 
måske det vigtigste, mangler denne test - og tests af denne type i det hele taget - hele vinklen vedr. 
elevens forståelse og indsigt – det, som læring for en stor del handler om! Her testes kun 
specifikke teknikker i udvalgte områder. Selvfølgelig er andet svært, men man skal jo være klar 
over det!”  

 
Med andre ord, når fokus rettes mod Junior PC-kørekort® prøverne er det med fare for, at der 
er andre væsentlige aspekter af det at kunne håndtere IT til forskellige formål, som tabes af 
syne.   
 
Prøverne repræsenterer kun et lille og meget selektivt udsnit af de kompetencemål, som 
DANSK IT beskriver i syllabussen for de forskellige niveauer. Prøverne er med andre ord ingen 
garanti for at eleverne har de nødvendige og grundlæggende IT-kompetencer, som DANSK IT 
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har formuleret. Herudover indeholder hverken Mikro-, Mini- eller Junior® prøverne elevernes 
forståelse af ITs samfundsmæssige betydning (bortset fra enkelte tekstopgaver om fx ergonomi) 
og det er ikke muligt på baggrund af prøverne at konkludere at eleverne, som læreren skriver, 
har forståelse for og indsigt i forskellige måder at anvende IT og medier til forskellige formål.  I 
princippet er det også muligt for eleverne at finde ud af at løse opgaverne mens de gennemfører 
prøven. Det er et af de måske væsentligste karakteristika ved børn og unges brug af IT og 
medier, at de er eksplorative i deres tilgang. Dette illustreres af det følgende uddrag fra et 
gruppeinterview med elever i 6. klasse: 
 

Mikala: ” Nej men, hvordan gør I, hvis I nu derhjemme tænker: nu vil jeg prøve at lave noget med 
PowerPoint for eksempel?” 
 
Christian:” Og vi aldrig har prøvet det før? [Mikala: Ja] altså da jeg gjorde det ikk’? Så havde jeg 
bare set nogle elever lave sådan en, hvor der hoppede billeder frem. Så tænkte jeg: nå okay og så 
kiggede jeg lige op i hjørnet hvor der stod, hvilket mærke det var. Så stod der så PowerPoint, og så 
gik jeg hjem, og så prøvede jeg bare, og så ja… altså jeg prøvede bare en uges tid og så fandt jeg 
så ud af hvad jeg skulle.” 

 
I forbindelse med Mini- og Junior® prøverne kan eleverne vælge at benytte programmernes 
hjælpefunktioner. Nogle af eleverne benyttede sig af denne mulighed, men i det hele taget er 
det tydeligt, at eleverne også i selve prøvesituationen vælger den eksplorative tilgang til at finde 
ud af, hvordan de kunne løse opgaverne. Elevernes besvarelser er således også et udtryk for de 
muligheder, som de forstod at udnytte i selve testsituationen. Mulighederne var imidlertid 
begrænsede i forhold til elevernes normale tilgang til arbejdet med IT, hvor eleverne typisk vil 
bruge mere tid og mulighed for at tale sammen og hjælpe hinanden med at finde løsninger. 
Spørgsmålet er om det er væsentligt og hensigtssmæssigt at tidsbegrænse elevernes arbejde med 
opgaverne og herudover fokusere på nogle frem for andre måder at nå frem til det samme mål? 
Er det vigtigt at eleverne kan finde et bestemt billede og hente det ned fra Internettet eller er det 
væsentligt, at eleverne kan finde et billede og sætte det ind i en tekst? Er det væsentligt at 
eleverne kan markere skrift med kursiv eller at eleverne ved, hvordan de kombinerer fed, kursiv 
og understreget tekst i et afsnit?  
 
Mini- og Junior® prøverne fokuserer i meget høj grad på færdigheder og bestemte handlemåder 
og mangler fokus på elevernes IT-kundskaber. Prøverne kan ikke bruges som afsæt for at 
vurdere i hvilken grad eleverne er i stand til at foretage kvalificerede valg med IT og medier til 
forskellige formål.  

Opsamling 
Mini- og Junior® prøverne dækker ikke Frederiksberg Kommunes kompetencemål for de to 
niveauer eller de kompetencemål, som DANSK IT har beskrevet for Mini- og Junior® niveauet. 
Udover de mange problemer med prøverne tydeliggør undersøgelsen, at elevernes IT-
kompetencer bl.a. har forbindelse til den brugergrænseflade, de programmer og den opsætning 
på computerne, som eleverne er vante til at arbejde med. Når prøverne ensretter måder at gøre 
ting på fratages eleverne muligheden for at bruge deres viden om og kendskab til andre måder 
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at håndtere IT til de samme formål. Måden prøverne er udformet på forudsætter kendskab til 
bestemt programmel og en bestemt opsætning af computeren, som ikke nødvendigvis er 
genkendelig for eleverne, og som kræver en introduktion til formen. Herudover knytter 
prøverne an til bestemte måder at håndtere filer på, som eleverne heller ikke er vante med. 
Dette kan undgås med mere åbne opgaver, hvor eleverne ikke nødvendigvis tvinges til at 
arbejde med filer på en diskette eller hente et bestemt billede et bestemt sted og åbne det i et 
bestemt billedbehandlingsprogram. Da eleverne normalt er eksplorative i deres tilgang til IT er 
det værd at overveje om det vil være mere relevant og hensigtsmæssigt at give eleverne 
mulighed for at arbejde med mere åbne opgaver uden nødvendigvis at stille krav til at de skal 
gennemføre 25 opgaver på 45 minutter. Endvidere kunne elevernes IT-kompetencer måske få 
bedre mulighed for at træde i karakter, hvis eleverne fik mulighed for at arbejde hjemme på 
deres egne computere. Lærerne kunne herefter engagere sig i en samtale med eleverne på 
baggrund af deres forskellige til- og fravalg i løsningen af opgaverne. I den nuværende form 
indeholder Mini- og Junior® prøverne ikke mulighed for dialog og forskellige 
løsningsmuligheder. Det er svært at se, hvilke argumenter, der kan være for at fastholde en 
eksamenslignende situation, hvor eleverne på max. 45 minutter gennemfører nogle låste 
opgaver uden at tale sammen?  
 
Herudover mener vi, at arbejdet med Mini- og Junior® prøverne medfører fare for at IT kobles 
fra undervisningen og, at træning af bestemte IT-færdigheder kommer i fokus, i stedet for at IT 
og medier bliver læringsredskaber til forskellige formål i forbindelse med undervisningen.  
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8. Sammendrag 
Fokus på IT 
Elever og lærere oplever, at det er positivt, at der bliver sat fokus på elevernes IT-kompetencer. 
Lærerne har et konkret behov for at vide, hvad eleverne skal kunne på forskellige klassetrin, og 
de oplever det som positivt at der udvikles metoder til at evaluere og dokumentere elevernes IT-
kompetencer og synliggøre, hvor der er behov for at sætte ind i undervisningen. Hverken lærere 
eller elever føler sig imidlertid overbeviste om at det kan gøres med Junior PC-kørekort® 
prøverne på de tre niveauer i den nuværende form.  

IT-kompetencer 
DANSK IT skriver at:  
 

” Junior PC-kørekort® er et IT-kompetencebevis, som beskriver en standard for de 
grundlæggende og nødvendige IT-kompetencer. Med Junior PC-kørekort® får alle danske 
skoleelever mulighed for at bevise at de har disse IT-kompetencer og dermed har forudsætninger 
for at deltage aktivt i informationssamfundet.”93 

 
Undersøgelsen har vist, at Mikro-, Mini- og Junior® prøverne ikke kan danne baggrund for at 
dokumentere at eleverne har opnået de IT-kompetencer, som er beskrevet i Frederiksberg 
Kommunes kompetencemålbeskrivelse og Junior PC-kørekort® syllabussen.  

Junior PC-kørekort kultur 
Junior PC-kørekort® kan ses som et forsøg på at standardisere IT-kompetencer i folkeskolen. 
Både testlærere, lærere og elever giver udtryk for, at de har svært ved at overføre deres IT-
kompetencer til Junior PC-kørekort® prøverne. Junior PC-kørekort® prøverne kommer altså 
ind i praksis som en særlig tilgang til IT-anvendelse, og arbejdet med prøverne kræver, at elever 
og lærere arbejder hen imod det, der testes i prøverne. I stedet for at Junior PC-kørekort® 
prøverne skulle passe ind i skolelivet forudsætter arbejdet med Junior PC-kørekort® prøverne, 
at skolelivet bevæger sig hen imod en Junior PC-kørekort® logik.  
 
Junior PC-kørekort® konceptet er et svært gennemskueligt koncept for både lærere og 
testlærere. Lærerne bruger tid på tekniske og praktiske detaljer, fejl og mangler. Det er svært at 
få et overblik over, hvad der egentlig testes, og hvordan det testes. Da der er meget lidt 
sammenhæng mellem det, der måles med prøverne og det, som elever og lærere kan og 
tillægger betydning, føles Junior PC-kørekort® prøverne overvældende. Elever og lærere 
udtrykker, at prøverne på alle niveauer skyder over målet. Undersøgelsen tyder imidlertid på, at 
Junior PC-kørekort® snarere rammer ved siden af målet.  
 
Junior PC-kørekort® er et redskab, der kræver en målrettet indsats i undervisningen for at 
eleverne kan ’lære at blive testet’, lære Junior PC-kørekort® sproget, og lære de bestemte 

                                                 
93 Lokaliseret på WWW den 25. maj 2003: http://www.junior-pc.dk/index.asp?id=11 . Siden er sidst opdateret 26. 
juli 2002. 
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handle- og forståelsesmåder, der vægtes i konceptet. Dette gælder for alle niveauer af prøven. 
Herudover kræver arbejdet med Junior PC-kørekort® prøverne som et testredskab en 
omfattende forberedende og – ikke mindst - omkostningsfuld indsats af både IT-vejledere, 
testlærere og lærere før de kan bruge Junior PC-kørekort® prøverne som et redskab til at teste 
eleverne med.  

ITs tilgængelighed og prøveresultaterne 
Arbejdet med dokumentation og evaluering af elevernes IT-kompetencer har tydeliggjort et 
grundlæggende behov for, at IT bliver mere tilgængeligt på skolerne. Lærerne giver udtryk for, 
at de begrænsede muligheder for at få adgang til IT i hverdagen har betydning for i hvilken 
udstrækning IT integreres i undervisningen. Den omstændighed, at IT muligvis ikke indtager 
den position i skolelivet, som arbejdet med Junior PC-kørekort® prøverne forudsætter, har 
selvfølgelig haft betydning for elevernes mulighed for at gennemføre prøverne. Som tidligere 
fremhævet kan elevernes håndtering af prøverne i en eller anden udstrækning betragtes som et 
udtryk for den manglende integration af IT som et naturligt element i skolelivet, men vi mener 
først og fremmest, at undersøgelsen indikerer, at Junior PC-kørekort® prøverne kræver et 
særligt fokus på IT i folkeskolen, som medfører, at man indfører fokus på et bestemt IT-sprog 
og bestemte handle- og forståelsesmåder med IT.    

Formidling 
I forbindelse med køreprøven J1 – Skolebladet, som 8. klasse på Søndermarkskolen 
gennemførte lige før sommerferien måtte projektlederen kontakte DANSK IT for at få dem til 
at opdatere opgaven. DANSK IT havde baseret en af opgaverne på at eleverne skulle kopiere 
Kræftens Bekæmpelses logo, som et billede. I mellemtiden havde Kræftens Bekæmpelse 
ændret deres hjemmeside og dermed gjort det umuligt for eleverne at kopiere logoet. DANSK 
IT ændrede opgaven og oploadede den nye version af køreprøven til AdminWeb, men de 
undlod at gøre kompetencecentrene opmærksomme på ændringen, hvilket betyder, at det kun er 
den særligt opmærksomme bruger, der lige netop er inde på AdminWeb for at lede efter nye 
prøver, og som kan huske at den version af J1, som skolen allerede har hentet ned, hedder 
version 1.1 og bemærker, at der nu ligger en version 1.2 til download på AdminWeb. DANSK 
IT har heller ikke annonceret nyheden på AdminWeb under ”Nyheder”. 
 
I det hele taget har DANSK IT nogle problemer med hensyn til formidlingen af konceptet. Flere 
steder finder man deciderede modstridende oplysninger om Junior PC-kørekort® (giver 
konceptet fx merit til modul 2 eller 3 i PC-kørekort®?), og der er for eksempel ikke 
sammenhæng mellem det vejledende materiale om bl.a. statusrapporterne, som følger med 
Mikrospillet og de statusrapporter, som Mikrospillet® genererer. 

Prøveformer 
Det er vigtigt at planlægge de mål man vil evaluere og vælge de metoder, der bedst giver 
mulighed for at evaluere de mål, man har fokus på. Herudover er det væsentligt at definere, 
hvad det er for nogle færdigheder og kompetencer, som ønskes evalueret og hvad der 
karakteriserer dem førend man beslutter sig for hvilke(n) metode(r), der egner sig til at evaluere 
den type kompetencer. Hvis vi betragter formålene og målene med Junior PC-kørekort® virker 
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det uhensigtsmæssigt, at DANSK IT har valgt de prøveformer, som de har valgt. Mikrospillet® 
kan ikke danne baggrund for en vurdering af elevernes IT-kompetencer, Mini- og Junior® 
prøverne kunne, hvis prøverne gennemgik en grundig revision, danne afsæt for at dokumentere 
bestemte IT-færdigheder, men der er ikke noget, der tyder på at de standardiserede og 
individualiserede prøver, som dem DANSK IT har udviklet, kan bruges til at begribe 
betydnings-aspektet af IT-anvendelsen. Hverken prøveformen eller indholdet i prøverne giver 
fx mulighed for at vurdere om eleverne kan anvende IT til projektarbejde som et væsentligt 
læringselement eller om eleverne får udviklet færdigheder i at analysere, udvikle og anvende 
information, samt forholde sig kritisk til "informationsbølgen" og IT generelt, som DANSK IT 
har formuleret som et af de overordnede formål og mål med Junior PC-kørekort® konceptet.  
 
På baggrund af elevernes arbejde med Mikrospillet® er det blevet tydeligt, at det er væsentligt, 
at en metode til at evaluere og dokumentere elevernes IT-kompetencer bør give eleverne 
mulighed for at vise at de forstår og kan håndtere at anvende IT på forskellige måder. 
Mikrospillet® giver ikke eleverne mulighed for at vise, hvad de kan bruge IT og medier til. Det 
ville være langt mere konstruktivt at formulere praktiske opgaver, som indeholder de elementer, 
som man i Frederiksberg Kommune vurderer som væsentlige at kunne i 3. klasse. 
Undersøgelsen indikerer desuden, at det er væsentligt at diskutere hvad der er væsentligt – at 
eleverne fx kan gøre skriften skrå eller at de ved, at det hedder kursiv? Det er værd at overveje 
om IT-viden i meget høj grad, men på særligt de mindre klassetrin, er tavs viden, som forbinder 
sig til konkrete handlinger, hvilket vil sige, at vi har lettere ved at vise, hvad vi kan, når vi har 
hænderne på tastaturet og musen? Hvis det er tilfældet bør evaluerings- og 
dokumenteringsmetoder måske i højere grad knytte an til konkrete IT-handlinger og formål og 
sekundært til den sproglige forståelse af disse? For eksempel kunne eleverne arbejde med en 
digital billedbog i tilknytning til fagene dansk og matematik og derigennem vise at de kan 
anvende grundlæggende funktioner i både tekstbehandling, billedbehandling og Excel regneark 
til forskellige formål. En sådan billedbog ville give et langt mere kvalificeret indblik i og 
overblik over elevernes IT-kompetencer end Mikrospillet® som evaluerings- og 
dokumentationsmetode kan give mulighed for.  
 
I arbejdet med Junior PC-kørekort® prøverne bruger eleverne på alle tre niveauer meget energi 
på at løse bestemte opgaver på bestemte måder.  
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9. Konklusion 
DANSK IT har udviklet Junior PC-kørekort® syllabussen - kompetencemålbeskrivelsen. Det er 
hensigten at realiseringen af Junior PC-kørekort® formålene og målene skal sikres gennem 
arbejdet med opfyldelsen af kompetencemålene i kompetencemålbeskrivelsen. Mikro-, Mini- 
og Junior® prøverne skal dokumentere, at eleverne har opnået de kompetencer, som er 
beskrevet i kompetencemålbeskrivelsen. Der er imidlertid ikke sammenhæng mellem DANSK 
ITs visioner, løfter, formål- og målbeskrivelser; og den kompetencemålbeskrivelse samt de 
prøver, gennem hvilke konceptet formidles i praksis.  
 
Der er ikke nødvendigvis nogen garanti for at en klasse, som har arbejdet med de beskrevne 
kompetencemål for et niveau, vil kunne gennemføre Junior PC-kørekort® prøverne, og det er 
ikke sikkert, at elever, som består prøverne, har de kompetencer, som er beskrevet i 
kompetencemålbeskrivelsen. Herudover er det nærliggende at forestille sig elever, der ikke kan 
gennemføre prøverne, men som faktisk har de kompetencer, som er beskrevet i 
kompetencemålbeskrivelsen; og en klasse, som har arbejdet intensivt med IT og medier til 
forskellige formål, som alligevel ikke vil kunne gennemføre prøverne.  
 
Den eneste mulighed lærerne har for at se, hvad DANSK IT helt konkret mener med de 
forskellige kompetencemål er at se på opgaverne i prøverne for de forskellige niveauer eller at 
anvende Gyldendals eller Dafolos undervisningsmateriale, som er udviklet i samarbejde med 
DANSK IT til Junior PC-kørekort® niveauerne. Beskrivelsen af de forskellige kompetencemål 
i kompetencemålbeskrivelsen er ofte abstrakt. Det er ikke muligt på baggrund af 
kompetencemålbeskrivelsen alene at se hvad DANSK IT fx mener med formuleringer som 
”Hardware/software og informationsteknologi, at kunne forstå de grundlæggende begreber 
indenfor informationsteknologi”94 eller ”Kende mulighed for læring af forskellige emner med 
programmer og film, herunder kende muligheder for manipulation”95. Det er således ikke 
overraskende hvis lærere, for at være sikre på, at der er sammenhæng mellem undervisningen 
med IT, elevernes kompetencer og indholdet i prøverne, vælger at benytte Mikrospillet® og 
Mini og Junior® forberedelsesprøverne, som et redskab til at guide fokuset på IT i 
undervisningen. Denne løsning vil imidlertid medføre, at Junior PC-kørekort® prøverne bliver 
en tingsliggørelse af elevernes IT-kompetencer, som tildeles en privilegeret position på 
skolerne. Fokus rettes mod indholdet i prøverne med fare for at Junior PC-kørekort® prøverne, 
som i virkeligheden må betragtes som en undervisnings-administrativ konstruktion, forveksles 
med et objektivt eksisterende fænomen (Jens Johansen og Søren Langager, 2001). De 
færdigheder som måles med Junior PC-kørekort® prøverne, bliver til en virkelighed i sin egen 
ret – en selvbekræftende profeti – som tillægges betydning i praksis i kraft af at de evalueres.  
 
Junior PC-kørekort® prøverne har ikke vist sig at være hensigtsmæssige som metode til at 
dokumentere eller evaluere elevernes IT-kompetencer på de to skoler med afsæt i Frederiksberg 
Kommunes kompetencemålbeskrivelse eller Junior PC-kørekort® syllabussen. Junior PC-
kørekort® prøverne kan hverken dokumentere eller evaluere elevernes IT-kompetencer på 

                                                 
94 Kompetencemål 1.2.1 for Mikro PC-kørekort®. 
95 Komptencemål 1.3.1.1 for Mikro PC-kørekort®. 
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skole- eller kommuneniveau og prøverne giver ikke mulighed for at kunne vurdere opfyldelsen 
af Frederiksberg Kommunes opstillede IT-kompetencemål.  
 
Undersøgelsen har endvidere vist at et testredskab, som Junior PC-kørekort® prøverne, fjerner 
fokus fra de aktive og kompetente elever. Prøverne giver hverken eleverne aktive 
deltagelsesmuligheder eller mulighed for at være kreative, og prøverne virker i det hele taget 
utidssvarende set i relation til et uddannelsessystem, som ønsker en bevægelse hen imod det 
spirende paradigme og, som forbereder elever på vidensamfundet – et samfund, som i høj grad 
fremhæver projektpædagogiske tilgange til undervisning og understreger kommunikations- og 
problemløsningskompetencer frem for paratviden og færdigheder som væsentlige i den 
moderne grundskole. Disse elementer er ikke indeholdt i Junior PC-kørekort® prøverne.  
 
Spørgsmålet er om det i det hele taget er hensigtsmæssigt at etablere en fælles kulturel tilgang 
til elevernes IT-kompetencer i folkeskolen? Projektet har rejst mange spørgsmål, som det vil 
være relevant at undersøge nærmere og arbejde videre med.



 

 79 

Litteratur 
Aage Jensen, Jørgen og Elstrup Rasmussen, Ole: Investigating competence and qualifications: A programmatic 

proposal. – In: Voksenuddannelse: som brobygger / red. af Lone Dirckinck-Holmfeld, Søren Ehlers, Mads 
Hermansen og Susanne V. Knudsen. – Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole. 5. årg. Nr. 7, august 
2001, s. 75-97. 

Andresen, Bent B.: Læring med IT. - I: Børn i en digital kultur / red. af Birgitte Holm Sørensen og Birgitte Ravn 
Olesen. - Gad Forlag, 2000, s. 189-209. 

Andresen, Bent B.: Skolen ITiden: Væsentlige elementer i en fortsat IT-udbygning. - Kroghs Forlag, 1999. 

Baltzer, Kirsten: Kompetenceudvikling: nødvendigt arbejde eller personligt projekt. – In: Voksenuddannelse: som 
brobygger / red. af Lone Dirckinck-Holmfeld, Søren Ehlers, Mads Hermansen og Susanne V. Knudsen. – 
Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole. 5. årg. Nr. 7, august 2001, s. 39-59. 

Bruner, Jerome: Uddannelseskulturen. - Socialpædagogisk Bibliotek, 1998. 

Bryderup, Inge M.; Kowalski Krystyna; Brinkkjær, Ulf og Krejsler, John: Integration af IT i folkeskolens 
undervisning. – Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002. 

Børn i en digital kultur : forskningsperspektiver / redigeret af Birgitte Holm Sørensen og Birgitte R. Olesen ; med 
bidrag af Bent B. Andresen ... [et al.]. - 1. udgave. - Kbh. : Gad, 2000. 

Børn på nettet: kommunikation og læring / redigeret af Birgitte Holm Sørensen, Carsten Jessen og Birgitte R. 
Olesen ; med bidrag af Kristine Andersen ... [et al.]. - 1. udgave. - Kbh. : Gad, 2002. 

Chat - leg, identitet, socialitet og læring / redigeret af Birgitte Holm Sørensen; med bidrag af Lone Audon ... [et 
al.]. - Kbh. : Gad, 2001. 

Christensen, Pia og James, Allison: Researching Children and Childhood: Cultures of communication. - I: 
Research with Children: Perspectives and practices / red. af Pia Christensen og Allison James. - Falmer Press, 
2000, s. 1-7. 

Clematide, Bruno: Samtaler om kvalifikationer, kompetencer og læring. - I:Udspil om Læring i Arbejdslivet / red. 
Af Knud Illeris. - Learning Lab Denmark, Roskilde Universitetsforlag, 2002, s. 187-217.  

Dansk-IT: Junior PC-Kørekort® Kompetencecentermappe, Afsnit IV, Version 1.0.4, juni 2001. 

Det hele kører parallelt: de nye medier i børns hverdagsliv: 14 portrætter / af: Birgitte Holm Sørensen, Lone 
Audon, Birgitte R. Olesen. - Kbh. : Gad, 2001.  

Fog, Jette: Med samtalen som udgangspunkt: Det kvalitative forskningsinterview. - 2. oplag. Akademisk Forlag, 
1995. 

Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Kommunes Skolevæsen: en fælles folkeskole af høj kvalitet med lokal 
profil: 2002-2004. Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet, 2000. 

Frederiksberg Kommune: IT-kompetencer – evalueringsmetoder og redskaber. Kulturdirektoratet, marts 2001. 

Fuglsang, Esben og Vonsild, William: Informationsteknologi og Pædagogik: Indkredsning af et nyt felt. - I: 
Pædagogik: en grundbog til et fag / red. af Bjerg, Jens. - Hans Reitzels Forlag, 1998, s. 383-411. 

Gredsted, Leif og Rasmussen, Per A.: IT- og lærerholdninger. – Danmarks Pædagogiske Universitet, 2001. 



 

 80 

Handlingsplan 1998-2003 http://www.uvm.dk/pub/1998/inform/vej2.htm - Lokaliseret den 21. juli 2003 på World 
Wide Web. 

Højholt, Charlotte og Gunnar Witt: Skolelivets Socialpsykologi — en introduktion: Nyere socialpsykologiske 
teorier og perspektiver. - I: Skolelivets Socialpsykologi: Nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver / red. 
af Charlotte Højholt & Gunnar Witt. Unge Pædagoger, 1996b, s. 11-37. 

Højholt, Charlotte: Child Development in Trajectories of Social Practice. - Paper presented at the Berlin 
Conference of the International Society for Theoretical Psychology, april 27. – may 2. 1997. Symposium: 
Theorizing in and for Social Practice, 1997. 

Illeris, Knus: Læring, udvikling og kvalificering. – Almenkvalificerings projektet, EVU-gruppen RUC, nr. 6. 1995. 

Jensen, Bente: Kompetencebegrebet og pædagogisk design: skitse til en model. – I: Voksenuddannelse: som 
brobygger / red. af Lone Dirckinck-Holmfeld, Søren Ehlers, Mads Hermansen og Susanne V. Knudsen. – 
Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole. 5. årg. Nr. 7, august 2001,sp. 25-39. 

Johansen, Jens og Langager, Søren: Andre mål, nye evalueringsveje: fordringer til skolen, udfordringer for 
eleverne. - Evaluering af programmet Folkeskolen år 2000. Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere DPI), 
2001. 

Junior PC-kørekort fra dansk dataforening http://www.junior-pc.dk/ - Lokaliseret den 21. juli 2003 på World Wide 
Web. 

Kjær, Arne og Mathiesen, Helle: Informationsteknologi: et multifunktionelt redskab i et komplekst samfunds 
uddannelsessystem. - I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2, 1999, s. 30-41. 

Kristiansen, Søren og Krogstrup, Hanne Kathrine: Deltagende observation: Introduktion til en forskningsmetodik. 
– Hans Reitzels Forlag, 1999.  

Kvale, Steinar: Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. - Hans Reitzels Forlag, 1997. 

Langager, Søren: Digitale kundskaber og færdigheder: skolen efter Gutenberg Æraen. - I: Uddannelse, læring og 
IT: 26 forskere gør status på området. – Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet, 2002, s. 167-175.  

Larsen, Inge B.: It i folkeskolens matematikundervisning. – I: Forum for Matematikkens Didaktik. - Nyhedsbrevet 
6. årgang. Nr. 2, april 2002.  

Lave, Jean & Wenger, Etienne: Situated Learning: Legitimate peripheral participation. - Cambridge University 
Press, 1991. 

Mathiasen, Helle: Findes der en IKT-pædagogik? - I: Unge Pædagoger, nr. 8/2000, s. 8-24. 

Mayall, Berry: Conversations with Children: Working with Generational Issues. In: Research with Children – 
Perspectives and practices. - Falmer Press, 2000, s. 120-135. 

Mesterlære: Læring som social praksis / red. Af Klaus Nielsen og Steinar Kvale. - Hans Reitzels Forlag, 1999. 

Mørck, Yvonne: Kulturel kompleksitet og empiri-bricolage. In: Antropologi. - Nr. 3, 1995, s.121-130. 

Nissen, Morten: Undervisning som handlesammenhæng: En kritisk psykologisk analyse. – I: Skolelivets 
Socialpsykologi: Nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver / red. Af Charlotte Højholt og Gunnar Witt. 
– Unge Pædagoger, 1996, s. 209-252. 

Pedersen, Dan: IT i folkeskolen. – Danmarks Pædagogiske Institut, DPI nr. 2000.23, 2000. 

http://www.uvm.dk/pub/1998/inform/vej2.htm
http://www.junior-pc.dk/


 

 81 

Rogoff, Barbara: Apprenticeship in thinking: Cognitive Development in Social Context. - Oxford University Press, 
1990. 

Schultz Jørgensen, Per: Hvad er Kompetence?: og hvorfor er det nødvendigt med et nyt begreb? – In: Uddannelse, 
nr. 9, 1999, s. 4-13. 

Sfard, Anna: On two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just One. – In: Educational Researcher, 
Vol. 27, No. 2, 1998, s. 4-13. 

Spradley, James P.: Det etnografiske interview. Holt, Rinehart og Winston, USA, 1979. 

Skolelivets socialpsykologi: Nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver / redigeret af Charlotte Højholt & 
Gunnar Witt. - Unge Pædagoger, 1996a. 

Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk - Lokaliseret den 21. juli 2003 på World Wide Web. 

Undervisningsministeriet: Danmarks strategi for uddannelse læring og IT, 2001: http://www.it-
strategi.uvm.dk/frameset.php3 - Lokaliseret den 21. juli 2003 på World Wide Web. 

Undervisningsministeriet: Uddannelse, læring og IT – 26 forskere og praktikere gør status på området. 
Uddannelsesstyrelsen. Undervisningsministeriet, København, 2002. Er desuden tilgængelig i online version på 
http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/hel.pdf. Lokaliseret den 21. juli 2003 på World Wide Web. 

Wenger, Etienne: Communities of practice: Learning, meaning, and identity. - Cambridge University Press, 1998. 

Videoobservation / red. af Helle Alrø og Lone Dircking-Holmfeld. - Aalborg Universitetsforlag og Institut for 
Kommunikation, 1997. 

Vonsild, William: Computere, informationsteknologi og dannelse: introduktion til temaet. - I: Dansk Pædagogisk 
Tidsskrift 2, 1999, s. 2-25. 

340 mill. til folkeskolen 2001, hvad skal de bruges til? IT, medier og folkeskolen. - Lokaliseret den 21. juli 2003 
på World Wide Web: http://www.itmf.dk/site.html .

http://www.uvm.dk/
http://www.it-strategi.uvm.dk/frameset.php3
http://www.it-strategi.uvm.dk/frameset.php3
http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/hel.pdf
http://www.itmf.dk/site.html


 

 82 

Bilag 1 – Spørgeskemaer 
 

Projektlederen 

Hvor er vi? 
I det følgende vil jeg bede dig besvare nogle spørgsmål vedr. din og skolernes baggrund for at deltage i 
forsøgsarbejdet med Junior PC-kørekortet®. Du bedes venligst downloade spørgeskemaet og udfylde det 
elektronisk (i tekstbehandlingsprogrammet Word). Når du har udfyldt skemaet vil jeg bede dig sende skemaet til 
min e-mail adresse: mikala@ruc.dk. Spørgeskemaresultaterne vil som aftalt blive anonymiseret. 
 
På forhånd tak 
 
Venlig hilsen 
 
Mikala Hansbøl 
Forskningsassistent DPU 
 
 
Dit navn:   Stilling: 
   
Din baggrund: Uddannelse, arbejde mv. 
1. Uddannelsesmæssig baggrund  
2. Hvor længe har du arbejdet som IT-koordinator?  
3. Din alder  
4. Hvordan vil du beskrive dine egne IT-kompetencer?  
5. Beskriv din funktion som IT-koordinator i Frederiksberg 
Kommune? 

 

6. Beskriv din funktion som projektleder i ITMF-projekt 
373 

 

Forudsætninger: Skolerne 
7. Beskriv skolernes og klassernes IT-tekniske 
muligheder/hvilke rammer I har for at kunne arbejde med 
IT i folkeskolen i Frederiksberg Kommune?  
(antal computere i klasselokale, edb-lokale, digitalkamera, 
scanner mv.) 
 

 

8. Har skolerne særlige IT-muligheder eller begrænsninger 
i Frederiksberg Kommune? 

 

9. Er der andre særlige forhold/omstændigheder, der 
kendetegner skolerne i Frederiksberg Kommune? 
(Elevgruppe, forældregruppe, elevtyper, tekniske 
muligheder, mv.) 

 

10. Beskriv kommunens IT-strategi  
11. Hvordan oplever du, at Frederiksberg Kommunes IT-
kompetencemål bliver tænkt ind i undervisningen på 
skolerne? 

 

12. Hvordan oplever du at IT integreres i undervisningen 
ude på skolerne? 

 

Forudsætninger: Klasserne generelt 
13. Hvordan oplever du at de forskellige klasser/klassetrin 
arbejder med IT i undervisningen? 

 

14. Hvordan vil du beskrive elevernes IT-kompetencer på 
de forskellige klassetrin? 
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15. Hvordan vil du beskrive lærernes IT-kompetencer?  
16. Hvilke særlige IT-muligheder eller begrænsninger har 
de forskellige klassetrin? 

 

17. Er der særlige forhold/omstændigheder, der 
kendetegner klassetrinene?  
(niveau, fag, tekniske muligheder mv.) 

 

Forudsætninger: De skoler, der deltager i forskningsprojektet 
18.  Er der særlige forhold/omstændigheder, der 
kendetegner de to skoler?  
(Elevgruppe, forældregruppe, niveau, fag, elevtyper, 
tekniske muligheder mv.) 

 

Support muligheder  
19. Hvilke muligheder har du for at give skolerne IT-
teknisk og IT-pædagogisk assistance? 

 

20. Hvilke muligheder har lærerne og eleverne ude på 
skolerne for at få IT-teknisk og IT-pædagogisk assistance? 

 

21. Hvordan og til hvilke formål bruger skolerne dig som 
IT-koordinator? 

 

Junior PC-kørekortet® 
22. Hvordan er din oplevelse af Junior PC-kørekort® 
prøverne? 
(Funktionalitet, opgaver, spørgsmål, niveau, relevans mv.) 

 

23. Hvordan oplever du formålet med forsøgsarbejdet - at 
anvende Junior PC-kørekort® prøverne som evaluerings- 
og dokumentationsredskab i folkeskolen i Frederiksberg 
Kommune? 

 

24. Hvilken betydning tror du, at Junior PC-kørekort® 
prøverne vil få for lærernes undervisning, for dig som IT-
koordinator, for IT-vejlederne på skoler og for eleverne? 

 

25. Hvordan oplever du sammenhængen mellem 
kommunens IT-kompetencemål, Junior PC-kørekort® 
prøverne og elever og læreres IT-kompetencer (på de 
forskellige niveauer)? 

 

26. Hvordan forestiller du dig, at testresultaterne kan 
anvendes? 

 

27. Hvilke faktorer tror du har indflydelse på elevernes 
testresultater? 

 

Organisering og planlægning 
28. Hvordan og hvornår er du kommet med i projektet?  
29. Hvilke aktiviteter har du indtil videre deltaget 
i/arrangeret i forbindelse med projektet? 
(Møder på Pædagogisk Center, møder på skolen, testet 
Junior PC-kørekortet®, undervisningsmateriale mv.) 

 

30. Hvordan oplever du organiseringen af projektet indtil 
videre? 
(Kommunen, Dansk IT - tidligere Dansk Dataforening, 
DPU, ITMF mv.) 

 

31. Hvordan er de to skoler udvalgt til forskningsprojektet?  
32. Beskriv kort, hvordan skolerne har mulighed for at 
organisere testforløbene af de forskellige 
kompetenceprøver 
(hvornår, hvordan, hvem, fag mv.) 

 

33. Fortsæt sætningen: Indtil videre har jeg manglet…  
34. Fortsæt sætningen: Jeg har været glad for at…  
35. Fortsæt sætningen: Jeg kunne godt tænke mig at…  
Andet 
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36. Skriv gerne andre tanker og overvejelser, som du 
finder særligt vigtige. 

 

 
 

Testlærere 
Din oplevelse? 
Kære testlærer, 
I det følgende vil jeg bede dig besvare nogle spørgsmål om bl.a. din oplevelse af Junior PC-kørekort® prøverne 
som metode til at dokumentere og evaluere elevernes IT-kompetencer. Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet i 
tekstbehandlingsprogrammet Word. Når du har udfyldt skemaet vil jeg bede dig sende skemaet til min e-mail 
adresse: mhan@dpu.dk. Spørgeskemaresultaterne vil blive anonymiseret. 
 
På forhånd tak for hjælpen 
 
Venlig hilsen 
 
Mikala Hansbøl 
Forskningsassistent DPU 
 
 
Dit navn:    
Skole:   
Hvilket testniveau (mikro, mini eller junior) er du testlærer på? 
Hvilke klasser har du på nuværende tidspunktet testet? 
   
Din baggrund: Uddannelse, arbejde mv. 
1. Uddannelsesmæssig baggrund  
2. Hvor længe, og hvor har du arbejdet som lærer?  
3. Din alder  
4. Hvilke fag underviser du i?  
5. Hvilke klassetrin underviser du?  
6. Hvordan vil du beskrive dine IT-kompetencer?  
7. Beskriv din funktion som testlærer  
Organisering og planlægning 
8. Hvordan og hvornår er du kommet med i projektet som 
testlærer? 

 

9. Hvilke aktiviteter har du indtil videre deltaget i i 
forbindelse med projektet? 
(Møder på Pædagogisk Center, møder på skolen, testet 
Junior PC-kørekortet®, undervisningsmaterialer mv.) 

 

10. Hvordan oplever du organiseringen af projektet indtil 
videre? 
(Kommunen, Dansk IT - tidligere Dansk Dataforening, 
DPU, ITMF mv.) 

 

11. Hvordan oplever du, at du blevet forberedt til arbejdet 
som testlærer?  

 

12. Hvordan får du tid til at teste klasserne (fx frikøbes fra 
undervisning)? 

 

13. Føler du dig ”rustet” til opgaven som testlærer?  
14. Oplever du nogle særlige fordele/ulemper ved, at du 
som testlærer ikke nødvendigvis har kendskab til klassens 
forudsætninger? 

 

15. Fortsæt sætningen: Indtil videre har jeg manglet…  
16. Fortsæt sætningen: Jeg har været glad for at…   
17. Fortsæt sætningen: Jeg kunne godt tænke mig at…  

mailto:mhan@dpu.dk


 

 85 

Testsituationen 
18. Hvordan forbereder du testen?  
19. Hvad mener du er vigtigt i selve testsituationen?  
20. Dine tanker og overvejelser i forbindelse med 
efterbehandling af elevernes testresultater 

 

Andet 
21. Skriv gerne andre tanker og overvejelser, som du 
finder særligt vigtige. 

 

 
 

Lærere 
Hvor er vi? 
I det følgende vil jeg bede dig besvare nogle spørgsmål vedr. din, klassens og skolens baggrund for at deltage i 
forsøgsarbejdet med Junior PC-kørekortet®. Du bedes venligst downloade spørgeskemaet og udfylde det 
elektronisk (i tekstbehandlingsprogrammet Word). Når du har udfyldt skemaet vil jeg bede dig sende skemaet til 
min e-mail adresse: mikala@ruc.dk. Spørgeskemaresultaterne vil som aftalt blive anonymiseret. 
 
På forhånd tak 
 
Venlig hilsen 
 
Mikala Hansbøl 
Forskningsassistent DPU 
 
 
Dit navn:    
Skole:   
Navnet på den klasse der deltager i forskningsprojektet: 
Hvilke fag underviser du klassen i? 
   
Din baggrund: Uddannelse, arbejde mv. 
1. Uddannelsesmæssig baggrund  
2. Hvor længe, og hvor har du arbejdet som lærer?  
3. Din alder  
4. Hvilke fag underviser du i?  
5. Hvilke klassetrin underviser du?  
Forudsætninger: Skolen 
6. Beskriv skolens og klassens IT-tekniske 
muligheder/hvilke rammer har I for at kunne arbejde med 
IT?  
(antal computere i klasselokale, edb-lokale, digitalkamera, 
scanner mv.) 

 

Forudsætninger: Klassen 
7. Beskriv hvordan du selv og klassen tidligere har 
arbejdet med IT i undervisningen? 

 

8. Hvilke erfaringer har I med dette arbejde med IT i 
undervisningen? 

 

9. Hvordan vil du beskrive elevernes IT-kompetencer?  
10. Hvordan vil du beskrive dine egne IT-kompetencer?  
11. Hvordan har Frederiksberg Kommunes IT-
kompetencemål været tænkt ind i undervisningen af 
klassen? 

 

12. Hvordan er kompetencemålene tænkt ind i 
undervisningen i år? 

 

13. Har klassen særlige IT-muligheder eller  
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begrænsninger? 
14. Er der særlige forhold/omstændigheder, der 
kendetegner klassen/skolen?  
(Elevgruppe, forældregruppe, niveau, fag, elevtyper, 
tekniske muligheder, undervisningssammenhæng, tidsplan 
mv.) 

 

Support muligheder  
15. Hvilke muligheder har du for at få IT-teknisk og IT-
pædagogisk assistance? 

 

16. Hvilken funktion har IT-vejlederen på skolen?  
17. Hvordan og til hvilke formål bruger du/klassen skolens 
IT-vejleder? 

 

18. Hvordan kan du bruge IT-vejlederen i forbindelse med 
forsøgsarbejdet med Junior PC-kørekortet®? 

 

Junior PC-kørekortet® 
19. Hvordan er din oplevelse af Junior PC-kørekort® 
prøverne? 
(Funktionalitet, opgaver, spørgsmål, niveau, relevans mv.) 

 

20. Hvordan oplever du formålet med forsøgsarbejdet - at 
anvende Junior PC-kørekortet® som evaluerings- og 
dokumentationsredskab i folkeskolen i Frederiksberg 
Kommune? 

 

21. Hvilken betydning tror du, at Junior PC-kørekort® 
prøverne vil få for din undervisning, for dig som lærer og 
for eleverne? 

 

22. Hvordan oplever du sammenhængen mellem 
kommunens IT-kompetencemål, Junior PC-kørekort® 
prøven og klassens IT-kompetencer? 

 

23. Hvordan forestiller du dig, at testresultaterne kan 
anvendes? 

 

  
24. Hvilke faktorer tror du har indflydelse på elevernes 
testresultater? 

 

Organisering og planlægning 
25. Hvordan og hvornår er du og din klasse kommet med i 
projektet? 

 

26. Hvilke aktiviteter har du indtil videre deltaget i i 
forbindelse med projektet? 
(Møder på Pædagogisk Center, møder på skolen, testet 
Junior PC-kørekort® prøverne, undervisningsmaterialer 
mv.) 

 

27. Hvordan oplever du organiseringen af projektet indtil 
videre? 
(Kommunen, DANSK IT - tidligere Dansk Dataforening, 
DPU, ITMF mv.) 

 

28. Beskriv kort, hvordan du vil planlægge testforløbet i 
klassen 
(hvornår, hvordan, kompetenceniveau, fag mv.) 

 

29. Fortsæt sætningen: Indtil videre har jeg manglet…  
30. Fortsæt sætningen: Jeg har været glad for at…  
31. Fortsæt sætningen: Jeg kunne godt tænke mig at…  
Andet 
32. Skriv gerne andre tanker og overvejelser, som du 
finder særligt vigtige. 
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IT-vejledere 
 
Hvor er vi? 
I det følgende vil jeg bede dig besvare nogle spørgsmål vedr. din og skolens baggrund for at deltage i 
forsøgsarbejdet med Junior PC-kørekortet®. Du bedes venligst downloade spørgeskemaet og udfylde det 
elektronisk (i tekstbehandlingsprogrammet Word). Når du har udfyldt skemaet vil jeg bede dig sende skemaet til 
min e-mail adresse: mikala@ruc.dk. Spørgeskemaresultaterne vil som aftalt blive anonymiseret. 
 
På forhånd tak 
 
Venlig hilsen 
 
Mikala Hansbøl 
Forskningsassistent DPU 
 
 
Dit navn:    
Skole:   
   
Din baggrund: Uddannelse, arbejde mv. 
1. Uddannelsesmæssig baggrund  
2. Hvor længe, og hvor har du arbejdet som IT-vejleder?  
3. Din alder  
4. Hvordan vil du beskrive dine egne IT-kompetencer?  
5. Beskriv din funktion som IT-vejleder på skolen?  
Forudsætninger: Skolen 
6. Beskriv skolens og klassernes IT-tekniske 
muligheder/hvilke rammer har I for at kunne arbejde med 
IT?  
(antal computere i klasselokale, edb-lokale, 
digitalkamera,scanner mv.) 
 

 

7. Har skolen særlige IT-muligheder eller begrænsninger?  
8. Er der særlige forhold/omstændigheder, der kendetegner 
skolen? 
(Elevgruppe, forældregruppe, niveau, fag, elevtyper, 
tekniske muligheder, mv.) 

 

9. Beskriv skolens IT-strategi  
10. Hvordan har Frederiksberg Kommunes IT-
kompetencemål været tænkt ind i undervisningen på de 
forskellige klassetrin på skolen? 

 

11. Hvordan er Frederiksberg Kommunes IT-
kompetencemål tænkt ind i undervisningen på de 
forskellige klassetrin i år? 

 

Forudsætninger: Klasserne generelt 
12. Hvordan arbejder de forskellige klasser/klassetrin med 
IT i undervisningen? 

 

13. Hvordan vil du beskrive elevernes IT-kompetencer på 
de forskellige klassetrin? 

 

14. Hvordan vil du beskrive lærernes IT-kompetencer?  
15. Har klasserne/klassetrinene særlige IT-muligheder eller 
begrænsninger? 

 

16. Er der særlige forhold/omstændigheder, der 
kendetegner klasserne?  
(Elevgruppe, forældregruppe, niveau, fag, elevtyper, 
tekniske muligheder mv.) 

 

mailto:mikala@ruc.dk
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Forudsætninger: De klasser, der deltager i projektet 
17. Hvordan arbejder de forskellige klasser/klassetrin med 
IT i undervisningen? 

 

18. Hvordan vil du beskrive elevernes IT-kompetencer på 
de forskellige klassetrin i de forskellige klasser? 

 

19. Hvordan vil du beskrive lærernes IT-kompetencer i de 
forskellige klasser? 

 

20. Har klasserne/klassetrinene særlige IT-muligheder eller 
begrænsninger? 

 

21. Er der særlige forhold/omstændigheder, der 
kendetegner klasserne?  
(Elevgruppe, forældregruppe, niveau, fag, elevtyper, 
tekniske muligheder mv.) 

 

Support muligheder  
22. Hvilke muligheder har du for at give lærerne og 
eleverne IT-teknisk og IT-pædagogisk assistance? 

 

23. Hvilke andre muligheder har lærerne og eleverne for at 
få IT-teknisk og IT-pædagogisk assistance? 

 

24. Hvordan og til hvilke formål bruger eleverne og 
lærerne dig som IT-vejleder? 

 

25. Beskriv din funktion som IT-vejleder i forbindelse med 
forsøgsarbejdet med Junior PC-kørekort® 

 

Junior PC-kørekortet® 
26. Hvordan er din oplevelse af Junior PC-kørekort® 
prøverne? 
(Funktionalitet, opgaver, spørgsmål, niveau, relevans mv.) 

 

27. Hvordan oplever du formålet med forsøgsarbejdet - at 
anvende Junior PC-kørekortet® som metode til at evaluere 
og dokumentere elevernes IT-kompetencer i folkeskolen i 
Frederiksberg Kommune? 

 

28. Hvilken betydning tror du, at Junior PC-kørekort® 
prøverne vil få for lærernes undervisning, for dig som IT-
vejleder og for eleverne? 

 

29. Hvordan oplever du sammenhængen mellem 
kommunens IT-kompetencemål, Junior PC-kørekort® 
prøven og klassernes IT-kompetencer? 

 

30. Hvordan forestiller du dig, at testresultaterne kan 
anvendes? 

 

31. Hvilke faktorer tror du har indflydelse på elevernes 
testresultater? 

 

Organisering og planlægning 
32. Hvordan og hvornår er du kommet med i projektet?  
33. Hvilke aktiviteter har du indtil videre deltaget i i 
forbindelse med projektet? 
(Møder på Pædagogisk Center, møder på skolen, testet 
Junior PC-kørekort® prøverne, undervisningsmateriale 
mv.) 

 

34. Hvordan oplever du organiseringen af projektet indtil 
videre? 
(Kommunen, DANSK IT - tidligere Dansk Dataforening, 
DPU, ITMF mv.) 

 

35. Beskriv kort, hvordan din skole vil organisere 
testforløbene på de forskellige klassetrin 
(hvornår, hvordan, hvem, fag mv.) 

 

36. Fortsæt sætningen: Indtil videre har jeg manglet…  
37. Fortsæt sætningen: Jeg har været glad for at…  
38. Fortsæt sætningen: Jeg kunne godt tænke mig at…  
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Andet 
39. Skriv gerne andre tanker og overvejelser, som du 
finder særligt vigtige. 

 

 
 

Bilag 2 – Interviewguides 
 

Klassediskussion i 3. klasse: Mikrospillet® 
Hvad synes I om Mikrospillet®? 
 
Oplevede I nogen problemer undervejs? Hvilke? 
 
Var der nogle spørgsmål, som I fandt særligt vigtige/gode/lette/svære? Hvilke og Hvorfor? 
 
Var der noget, som var skægt/kedeligt? Hvad? Hvorfor? 
 
Var der noget, som I sprang over? Hvad? Hvorfor? 
 
Hvordan arbejdede I (skiftedes eller arbejdede sammen)?  
 
Gennemførte I nogen spil? Hvor mange? Hvordan (fx arbejdede sammen)? 
 
Var der noget, som I kan finde ud af med computere, som I ikke fik lov til at vise? Hvad måler testen fx ikke? 
 
I har jo spillet Mikrospillet® før. Var der noget, som I oplevede anderledes denne gang? 
 
Var det lige så svært/let? 
 
Har I lært noget? Hvad? Hvad kan I bruge det til? 
 
Hvilke programmer bruger I ellers på skolen og derhjemme… og til hvad? 
 
Hvad synes I er særligt vigtigt at kunne med computere på skolen og derhjemme? 
 
Hvor mange har computere/internet derhjemme? 
 
Hvor meget fylder IT/computere og internet i Jeres skoleliv? Privatliv? 
 
Hvis I skulle vælge en måde at vise det I kan med computere og internet, hvordan skulle det så være? Hvad ville I 
vise? 
 
Hvordan kan man gøre testen bedre? Hvad kunne man gøre anderledes? 
 

Gruppeinterview i 3. klasse: Mikrospillet® 
Interviewguide 
Introduktionsrunde: Navn og alder og adgang til computer og internet derhjemme. Hvor meget bruger I det?  
 
Hvor gode er I til at bruge computere og internet? 
 
Kan I kort beskrive, hvordan I arbejdede med Mikrospillet® (fx alene eller sammen)? 
  
Hvad synes I om Mikrospillet®? 
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Var der noget, der var godt/dårligt? Hvad og Hvorfor? 
 
Oplevede I nogen problemer undervejs? 
 
Var der nogle spørgsmål, som I fandt særlig gode/lette/svære? Hvilke og Hvorfor? 
 
Var der noget, som var skægt/kedeligt? Hvad? Hvorfor? 
 
Hvor mange spil spillede I? 
 
Gennemførte I nogen spil? Hvordan? 
 
Var der noget, som I sprang over? Hvad? Hvorfor? 
 
Var der noget, som I kan finde ud af med computere, som I ikke fik lov til at vise? Hvad måler testen fx ikke? 
 
I har jo spillet Mikrospillet® før. Synes I, at I har lært noget? Hvad? Hvad kan I bruge det til? 
 
Var der noget, som I oplevede anderledes denne gang? Var det ligeså svært/let? 
 
Hvilke programmer bruger I ellers på skolen og derhjemme… og til hvad? 
 
Hvad synes I er særligt vigtigt at kunne med computere på skolen og derhjemme? 
 
Hvor meget fylder IT/computere og internet i Jeres skoleliv? Privatliv? 
 
Hvis I skulle vælge en måde at vise det I kan med IT, hvordan skulle det så være? Hvad ville I vise? 
 
Hvordan kan man gøre testen bedre? Hvad kunne man gøre anderledes? 
 
 

(Test-)Lærerinterview 3. klasse – Mikrospillet® 
Interviewguide  
Kort præsentere dig selv (forudsætninger og tilknytning til klassen) 
 
Klassens forudsætninger? 
 
Hvor meget fylder IT i elevernes skoleliv? 
 
Hvad kan eleverne? 
 
Læsefærdigheder og IT-færdigheder 
 
Eleverne (fladskærm:  – gruppeinterview: ”elevernes navne”?) 
 
Hvordan vurderer du, at det har påvirket den daglige undervisning, at der er formuleret (lokale) mål for elevernes 
IT-kompetencer? 
 
Hvordan indarbejdes målene i den daglige undervisning/årsplanlægning? 
 
Hvordan vil du vurdere elevernes IT-kompetencer? Hvordan evaluerer lærerteamet dem normalt? 
 
Hvad mener du er vigtigt at kunne i 3. klasse? 

 
Hvordan måler Mikrospillet® disse kompetencer? 
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Kort beskrive forløbet i klassen  
 
Forberedelse 
 
Testsituationerne 
 
Hvad kræver/forudsætter Mikrospillet®? 
 
Hvad synes du om Mikrospillet®? 
 
Hvordan synes du om denne måde at måle elevernes IT-kompetencer på (materiale og testsituation)? 
 
Hvilke kompetencer måler Mikrospillet®? 
 

 
Hvordan passer det ind i Frederiksberg Kommunes IT-kompetencemål? 
 
Hvordan oplever du, at Mikrospillet® kan bruges som metode til at dokumentere og evaluere 3. klasse elevernes 
IT-kompetencer? 
 
Hvilken betydning har din erfaring for testsituationen? 
 
Kan du beskrive den ideelle testsituation? Hvad kan gøres bedre? 
 
Hvilke faktorer mener du har indflydelse på elevernes testresultater? 
 
Hvordan mener du, at resultaterne/elevernes nuværende IT-kompetencer lever op til de lokale mål? 
 
Hvordan kan resultaterne anvendes? 
 
Hvordan har Mikrospillet® forandret undervisningen? 
 
Hvordan har Mikrospillet® forandret elevernes IT-kompetencer? 
 
Dafolos og Gyldendals materiale?  
 

Klassediskussion i 6. klasse – Mini® 
Hvad synes I om Mini® prøven? 
 
Oplevede I nogen problemer undervejs? Hvilke? 
 
Var der nogle spørgsmål, som I fandt særlig vigtige/gode/lette/svære? Hvilke og Hvorfor? 
 
Var der noget, som var skægt/kedeligt? Hvad? Hvorfor? 
 
Var der noget, som I sprang over? Hvad? Hvorfor? 
 
Var der noget, som I kan finde ud af med computere, som I ikke fik lov til at vise? Hvad måler testen fx ikke? 
 
I har jo gennemført en Mini® prøve før og forberedelsesforløbet med Jeres lærere. Hvordan følte I Jer forberedt? 
Hvorfor? 
 
Var der noget, som I oplevede anderledes denne gang? Forberedelsesprøver, køreprøver. 
 
Var det lige så svært/let? 
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Har I lært noget? Hvad? Hvad kan I bruge det til? 
 
Hvilke programmer bruger I ellers på skolen og derhjemme… og til hvad? 
 
Hvad synes I er særligt vigtigt at kunne med computere på skolen og derhjemme? 
 
Hvor meget fylder IT/computere og internet i Jeres skoleliv? Privatliv? 
 
Hvis I skulle vælge en måde at vise det I kan med computere og internet, hvordan skulle det så være? Hvad ville I 
vise? 
 
Hvordan kan man gøre testen bedre? Hvad kunne man gøre anderledes? 
 

Gruppeinterview i 6. klasse – Mini® 
Introduktionsrunde: Navn og alder og adgang til computer og internet derhjemme. Hvor meget bruger I det?  
 
Hvor gode er I til at bruge computere og internet? 
 
Kan I kort beskrive, hvordan I arbejdede med Mini® prøven? 
  
Hvad synes I om Mini® prøven? 
 
Var der noget, der var godt/dårligt? Hvad og Hvorfor? 
 
Oplevede I nogen problemer undervejs? 
 
Var der nogle spørgsmål, som I fandt særlig gode/lette/svære? Hvilke og Hvorfor? 
 
Var der noget, som var skægt/kedeligt? Hvad? Hvorfor? 
 
Var der noget, som I sprang over? Hvad? Hvorfor? 
 
Var der noget, som I kan finde ud af med computere, som I ikke fik lov til at vise? Hvad måler testen fx ikke? 
 
I har jo gennemført en Mini® prøve før: Forberedelse og køreprøver. Hvordan oplever I de forskellige prøver? 
 
Hvordan hjalp forberedelsesforløbet, i timerne med lærer XX, Jer? 
 
Synes I, at I har lært noget? Hvad? Hvad kan I bruge det til? 
 
Var der noget, som I oplevede anderledes denne gang? Var det ligeså svært/let? 
 
Hvilke programmer bruger I ellers på skolen og derhjemme… og til hvad? 
 
Hvad synes I er særligt vigtigt at kunne med computere på skolen og derhjemme? 
 
Hvor meget fylder IT/computere og internet i Jeres skoleliv? Privatliv? 
 
Hvis I skulle vælge en måde at vise det I kan med IT, hvordan skulle det så være? Hvad ville I vise? 
 
Hvordan kan man gøre testen bedre? Hvad kunne man gøre anderledes? 
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Interview med (test-)lærere i 6. klasse og 8. klasse - Mini® og Junior® 
Interviewguide 
Kort præsentere dig/Jer selv (forudsætninger og tilknytning til klassen) 
 
Klassens forudsætninger? 
 
Hvor meget fylder IT i elevernes skoleliv? 
 
Hvad kan eleverne? 
 
Elevernes læse- og IT-færdigheder set i relation til testresultaterne + video- og interviewelever 
 
Hvordan vurderer du/I, at det har påvirket den daglige undervisning, at der er formuleret (lokale) mål for elevernes 
IT-kompetencer? 
 
Hvordan indarbejdes målene i den daglige undervisning/årsplanlægning? 
 
Hvordan vil du/I vurdere elevernes IT-kompetencer? Hvordan evaluerer lærerteamet dem normalt? 
 
Hvad mener du/I er vigtigt at kunne i 6. klasse / 8. klasse? 
 

 
Hvordan måler Mini® / Junior prøven disse kompetencer? 
 
Kort beskrive forløbet  
 
Jeres forberedelse 
 
Testsituationerne 
 
Hvad kræver/forudsætter Mini® / Junior® prøven? 
 
Hvad synes du/I om Mini® / Junior® prøven: Forberedelse og køreprøver? 
 
Hvordan synes du/I om denne måde at måle elevernes IT-kompetencer på (materiale, testsituation, læreren tester i 
forhold til anden person fx testlærer)? 
 
Hvilke kompetencer måler Mini® / Junior® prøven? 

 
 

Hvordan passer det ind i Frederiksberg Kommunes IT-kompetencemål? 
 
Hvordan oplever du/I, at Mini® / Junior® prøven kan bruges som redskab til at dokumentere og evaluere 6. / 8. 
klasse elevernes IT-kompetencer? 
 
Hvilken betydning har din/Jeres erfaring for testsituationen? 
 
Kan du/I beskrive den ideelle testsituation? Hvad kan gøres bedre? 
 
Hvilke faktorer mener du/I har indflydelse på elevernes testresultater? 
 
Hvordan mener du/I, at resultaterne/elevernes nuværende IT-kompetencer lever op til de lokale mål? 
 
Hvordan kan resultaterne anvendes? 
 
Hvordan har Mini® /Junior® prøven forandret undervisningen? 
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Hvordan har Mini® / Junior® prøven forandret elevernes IT-kompetencer? 
 
Dafolos og Gyldendals materiale?  

 

Interview med uddannelseskonsulent fra DANSK IT 
Formål: 
Formålet med interviewet er at få indblik i programudviklernes ideer bag og forventninger til brugen af Junior PC-
kørekort®.   
 
Interviewguide:  
 
Kan du kort beskrive Junior PC-kørekortets® funktionalitet (fx de forskellige niveauer (Mini®, Mikro® og 
Junior®), anvendelsesmuligheder/-begrænsninger, styrker versus svagheder, målgruppe mv.)?  
 
Hvordan mener du, at JPCK kan/bør anvendes som henholdsvis et evaluerings- og et dokumentationsredskab? 
 
Hvad – hvilke kompetencer - måler JPCK? 
 
Hvilken pædagogisk grundidé repræsenterer Junior PC-kørekortet® (JPCK)? 

 
Hvad tilbyder Junior PC-kørekortet®? 
 
Hvordan vil du karakterisere forskellen på Junior PC-kørekort® versus det store PC-kørekort®? 

 
Særlige vanskeligheder ved udviklingen af JPCK?  
 
Hvordan er sammenhængen mellem JPCK syllabussen og Frederiksberg Kommunes kompetencemål? I hvilken 
sammenhæng og med/til hvilke formål er JPCK udviklet? 
 
Hvordan blev samarbejdet mellem DANSK IT og Frederiksberg Kommune etableret? 
 
Hvordan anbefaler du/I, at JPCK anvendes og til hvilke formål?  
 
Hvilke brugerforudsætninger kræves eller anbefaler I? 
 
Hvilke tekniske forudsætninger kræves eller anbefaler I? 
 

Interview med projektlederen 
Interviewguide  
Projektet og Frederiksberg Kommune: 
 
Kort præsentere dig selv: Projektleder  
 
Beskriv projektet (historik): Frederiksberg Kommune, rapport om IT-kompetencer, fokus på evaluering, ITMF? 
 
Formålet med, og dine (og forvaltningens/Kulturdirektoratets) forventninger til, udviklingsprojektet og 
forskningsprojektet?  
 
Hvad mener (mente) du, er vigtigt at have med i overvejelserne, når man ønsker at evaluere og dokumentere 
elevernes IT-kompetencer? 
 
Hvad dækker begrebet ”IT-kompetencer” (ikke)? 
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IT-status i Frederiksberg Kommune (udstyr på skolerne, kommunens netværk mv.)? 
 
Hvor meget fylder IT i elevernes skoleliv? 
 
Hvordan vurderer du elevernes og lærernes (pæd. IT-kørekort) IT-kompetencer? Hvordan evalueres IT-
kompetencer normalt? 
 
Hvad kan eleverne og lærerne (ikke)? 
 
Særlige kendetegn ved de to forskningsskoler, Søndermarkskolen og Skolen på La Cours Vej? 
 
Hvordan vurderer du, at det har påvirket den daglige undervisning, at der er formuleret (lokale) mål for elevernes 
IT-kompetencer? 
 
Hvordan indarbejdes målene i den daglige undervisning/årsplanlægning? 
 
 
Junior PC-kørekort® og IT-kompetencer: 
 
Hvad mener du er vigtigt at kunne bruge IT (computer og internet) til i 3., 6. og 8. klasse (jf. rapport om IT-
kompetencer)? 
 
Hvordan ’måler’ Mikrospillet®, Mini- og Junior® prøverne disse kompetencer? 
 
Hvad kræver/forudsætter de forskellige prøver (forberedelse og køreprøver – læse- og IT-færdigheder, 
testsituationerne, IT-udstyr)? 
 
Hvad synes du om Junior PC-kørekortet® som koncept (muligheder, begrænsninger)?  
 
Hvordan mener du at Junior PC-kørekortet® kan bruges som redskab til at dokumentere og evaluere elevernes IT-
kompetencer (materiale og testsituation)? 
 
Hvilke kompetencer måler de forskellige prøver (ikke)? 
 
Hvordan passer det ind i Frederiksberg Kommunes IT-kompetencemål? 
 
Hvilken betydning har lærernes erfaring for testsituationen? 

 
 
Kan du beskrive den ideelle testsituation? Hvad kan gøres bedre? 
 
Hvilke faktorer mener du har indflydelse på elevernes testresultater? 
 
Hvordan mener du, at resultaterne/elevernes nuværende IT-kompetencer lever op til de lokale mål? 
 
Hvordan kan resultaterne anvendes? 
 
Hvordan har Junior PC-kørekort® projektet fået betydning for undervisningen? 
 
Hvordan har (/kan) arbejdet med Junior PC-kørekortet® forandret elevernes IT-kompetencer? 
 
 
Opsamling:  
 
Hvordan er formålet med udviklingsprojektet blevet indfriet? 
 
Hvilke betingelser har haft betydning for projektet? 
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Hvad mener du er konklusionen indtil videre på spørgsmålet: Hvordan kan Junior PC-kørekort® bruges som 
redskab til at evaluere og dokumentere elevernes IT-kompetencer? 
 
 
Perspektivering: 
 
Dafolos og Gyldendals materiale?  
 
Fremtidsvisioner? 
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