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Hvad er ICILS 

 The International Computer and Information 
Literacy Study 2013 

 Informationskompetence er 

 ”et individs evne til at anvende computere til at 
undersøge, skabe og kommunikere med henblik 
på at deltage effektivt derhjemme, i skolen, på 
arbejdspladsen og i samfundet” 

 To kompetenceområder 

 At indsamle og håndtere information  

 At producere og udveksle information 



Eksempler fra testen 



Hovedresultaterne 



Fordeling af elevernes CIK-score 



Fire kompetenceniveauer 

1) De mindre gode (fra 407 til 491 points) 

 Kan bruge computere som redskaber. Basal 
forståelse af layout.  

2) De middelgode (fra 492 til 576 points) 

 Kan samle information, udarbejde simple 
digitale produkter og kender til hacking 

3) De dygtige (577 til 661 points) 

 Vælger oplysninger, er begyndende kritiske 
og designer flotte produkter 

4) De meget dygtige (over 661 points) 

 Vælger oplysninger de skal bruge, forholder 
sig kritisk og designer flotte produkter til 
målgruppen 

Har funktionel forståelse af computere som redskaber. 
Udviser kendskab til basale layoutkonventioner i 
digitale dokumenter. Basal forståelse af 
konsekvenserne af at computere bliver tilgået af 
flere brugere.  

Udføre basale og eksplicit opstillede 
informationsindsamlings- og -
håndteringsopgaver. Udarbejder simple digitale 
produktioner som udviser sammenhæng i design 
og opfyldelse af layoutkonventioner. Har nogen 
viden om konsekvenser for offentlig adgang til 
personlige informationer. 

Arbejder uafhængigt ved indsamling og håndtering af 
information. Vælger og henter hensigtsmæssig 
information til et givent formål. Kan følge 
eksplicitte designkonventioner. Klar over at 
troværdighed influeres af den der har skabt 
indholdet. 

Vælger relevante information til brug for kommunikative 
formål. Evaluerer anvendeligheden og 
pålideligheden af information. Skaber digitale 
produktioner som udviser overvejelser over 
målgruppe og kommunikativt formål. 
Opmærksomme på de problemer som kan opstå 
i forbindelse med brug af ophavsret. 



Drenge og piger 



Socioøkonomi gør en forskel 

 Forskel i forhold til  

 Forældres job 

 hvis man sammenligner en elev blandt de 16 procent 
lavest stillede med en der ligger i midten socioøkonomisk 
set, så kan man forvente at den anden har fået mindst 10 
point mere end den første 

 Egne forventninger til uddannelse 

 En elev der forventer lavere end gymnasial uddannelse, 
vil score 24 point mindre end en der forventer gymnasial 
uddannelse. 

 Relativt stor forskel i Danmark 



Danske skoler gør nogenlunde 
samme forskel for eleverne 



Det kan betale sig at undervise 



Hvad synes de selv? 

Piger og drenges interesse i og glæde ved computerarbejde 

Piger og drenges egenoplevede kompetencer til basal brug Piger og drenges egenoplevede kompetencer til teknisk brug 



Hardwarestatus 

 Skoleledere prioriterer flere computere, bredbånd, incitamenter 
og undervisningsmateriale 

 It-koordinatorer oplever barrierer ifht. Antal computere, 
incitamenter, computerkraft og it-kompetencer 

 Lærere mener der er manglende kompetenceudvikling og 
forberedelsestid, at der ikke er nok it-udstyr og vedligeholdelse 



Lærerne 

 Ganske positive, meget lidt negative 

 Stor tiltro til egne kompetencer 

 Anvender it meget  

 40% hver dag, yderligere 39% mindst en gang hver 
uge 



Hvilken undervisning bruges it til? 

 Traditionelle undervisningsmetoder 

 Læreren: Præsenterer information som led i din 
fremlæggelse 

 Eleverne: Arbejder individuelt med 
undervisningsmateriale i deres eget tempo 

 Undersøgelsesorienterede undervisningsmetoder 

 Læreren: Støtter undersøgende læring 

 Eleverne: Behandler og analyserer data 

 Samarbejdsorienterede og kommunikative 
undervisningsmetoder 

 Læreren: Støtter elevers samarbejde med hinanden 

 Eleverne: Kommunikerer om projekter med elever på 
andre skoler 

 Projektorienterede 

 Læreren: Igangsætter elevstyrede præsentationer og 
diskussioner på klassen 

 Eleverne: Arbejder med længerevarende projekter 
(dvs. i flere uger) 

Elevernes aktiviteter 

Lærernes aktiviteter 



Prioritering af elevernes it-kompetencer 

Lærere Skoleledere 



Rundkreds eller reform? Rækker! 

 Anvendelse af it til den traditionelle type af 
undervisning 

 som EU, OECD og regeringen gennem 
skolereformen ønsker at undervisningen bevæger 
sig væk fra 

 Danske lærere anvender i mindre omfang it til 
undersøgende og samarbejdsorienterede 
aktiviteter end deres kolleger 



Hvordan udvikles kompetencerne? 
Ifølge skoleledere Ifølge lærere 

Gennem samarbejde? 



Hvad virker? 



Opsummering 

 Samlet set går det godt med elevernes computer- og 
informationskompetencer og med integrationen af it i 
undervisningen i Danmark 

 sammenlignet med de andre deltagende lande i ICILS 2013. 

 It på dagsordnen i mere end 30 år 

 Danmark et af de lande i ICILS 2013-undersøgelsen med 
klart højest udbredelse af it 

 Ny og velfungerende hardware stadig højt på 
prioriteringslisten både blandt skoleledere, it-vejledere og 
lærere. 



Danske elever 

 Ligger i toppen 

 Ikke ret store forskelle mellem danske skoler 

 Alle har stort set uden undtagelse adgang computere derhjemme 

 Oplever den brugt meget i skolen i forhold til deres jævnaldrende 

 Ikke ret avancerede i deres anvendelse af computere 

 Danske elever har tiltro  

 Til egne evner til basale, hverdagslige aktiviteter 

 Til en vis grad ifht. tekniske aktiviteter 

 Meget stor forskel mellem de to køn – og internt i de to køn 

 Danske elever synes it er sjovt 

 Men meget stor gruppe af piger og en mindre gruppe af drenge synes det ikke 



Danske lærere 

 Meget positivt indstillede over for it i undervisningen 

 Integrerer it i den daglige undervisning i stort omfang 

 Undervisningen bevæger sig ikke i retning af den elevcentrerede, 
undersøgende og samarbejdsorienterede tilgang 

 Ønskes mere integration af it? 

 Så støt: Positiv indstilling, samarbejde og tiltro til egne kompetencer. Hardware 
gør ikke forskel. 

 Brug for støtte til kompetenceudvikling i forhold til integration af it i 
undervisningen.  

 Mere i retning af fagdidaktik og faglig integration af it i undervisningen 

 Fælles udvikling af og refleksion over professionen, samt samarbejde blandt 
lærere om integration af it i undervisningen er sjælden  



Perspektiver 

 Data-grundlag skabt 

 Udfør sekundære analyser! 

 Undersøgelse på et meget abstrakt niveau ifht. undervisningens praksis 

 Der skal (også) kontekstsensitive kvalitative studier og mere innovative didaktisk-
metodiske studier til: 

 Hvordan  udvikle elevernes CIK og øvrige 21. århundredes kompetencer 

 Hvorfor er praksis på danske skoler ikke samarbejdende... 

 … Både på lærer- og elevniveau? 

 Progressive praksisser er ikke fremherskende. Sæt ind med 
kompetenceudvikling som har vist sig at virke, fx i Ontario 

 Mange år med materielfokus 

 I høj grad  behov for fokus på udvikling af den fagdidaktiske praksis. 
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