Til elever i 8. klasse

ICILS 2018
International Computer
and Literacy study
ICILS 2018 er en international undersøgelse
af 8.-klasseelevers computer- og informationskompetence. ICILS blev gennemført første
gang i 2013 og er den anden undersøgelse af
skoleelevers parathed til et liv i informationsalderen.
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Det elevers
er den computeranden internationale
Undersøgelsen handler om hvordan
undersøgelse der sammenligner
elever i 8. klasse anvender compuelevers computer- og informationstere til at undersøge, skabe og komkompetencer.
munikere mhp at kunne deltage
Alle skoler er udvalgt tilfældigt, og
kvalificeret hjemme, i skolen, på arskolerne har sagt ja til at deltage i
bejdspladsen og i samfundet.
undersøgelsen.
Det er vigtigt at alle udvalgte elever
deltager, og at I hver især gør jeres
bedste. Kun på den måde kan man
få et rigtigt billede af danske elevers
computer- og informationskompetencer. Denne viden kan bruges til
at finde ud af hvordan man planlægger den bedste undervisning
der kan udvikle elevers computerog informationskompetencer.

IEA er den internationale organisation der står bag undersøgelsen. IEA
betyder International Association
for the Evaluation of Educational
Achievement. IEA sammenligner
skolesystemer i forskellige lande.
Man kan læse om IEA og ICILS på
www.edu.au.dk/iea og www.edu.
au.dk/icils.

Vi håber du vil bakke op om deltagelsen og finde det spændende at
arbejde med opgaverne i ICILS.

Hvornår foregår det?

Hvad er computer – og
informationskompetence?
Computer- og informationskompetence er evnen til at kunne bruge
computer som redskab i hverdagen
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I Danmark gennemføres undersøgelsen mellem februar og april
2018 når det passer bedst i forhold
til skolens øvrige arrangementer.
Undersøgelsen kommer til at foregå
i skoletiden, og den varer i alt to timer. Der vil være et par pauser undervejs. Det giver den testansvarlige
besked om.
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Hvordan foregår det?
Undersøgelsen foregår online, og
du skal arbejde ved en computer
hvor du er logget ind, dvs. hvor dit
navn står på skærmen.

I spørgeskemaet bliver I også spurgt
om hvilket uddannelsesniveau I selv
forestiller jer at ville opnå, dvs. hvor
lang en uddannelse I forventer at
ville tage.
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valgmuligheder:
Inden selve testen gennemgår I
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måder
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Spørgeskema
- og undervisningspraksis
ift. anvenwww.ug.dk/Uddannelser.aspx
informationskompetence på i de forskellige
af teknologi i CIK-undervisning
uddannelsessystemer.
Derudover skal I besvare et spørres holdninger
til
og
erfaringer
med
geskema. I spørgeskemaet bliver I
ndelse af computere
bl.a. bedt om at svare på, hvilke ud-

dannelsesniveauer
forældre/
dningen af adgangen
til it på jeres
skoler
omsorgspersoner har opnået, samt

menhæng mellem elevers oplevelhvilket arbejde de har eller sidst har
f egne teknologiske
forudsætninger
haft, og hvad arbejdet består i. Det
eres præstationer
i CIK
er vigtigt
for undersøgelsens kvalitet

og brugbarhed,
I kan svare på
menhænge mellem
lande,atinden
dissegrupper
spørgsmål.
nde og mellem
af elever
I må derfor meget gerne inden testen tale med jeres forældre/omsorgspersoner om deres uddannelse, og hvordan man kan beskrive
deres arbejdes titel og indhold.
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Hvordan foregår
ICIlS 2013?
Danmark deltager i ICILS 2013 med elever
et SpørgeSkema
tIl reLærerne
svarer
Hvornår kommer
på 8. klassetrin. Testen
gennemføres
i foråretogså
Udover
at
I
skal
løse
nogle
testoplærere
2013 og omfatter i alt fem såkaldte testinstrusultaterne?
Spørgeskema til lærer ligger online og spørgaver og svare på et spørgeskementer:
Der går lidt
fra testen
er uden
genger til anvendelse
af tid
computere
i og
ma, skal jeres skoleleder og nogle
nemført,
til
alle
landene
er
for skolen og til lærernes beskrivelser afklar
egne
på skolen også udfylde
en elevteStafI lærerne
Computermed deres
resultater.
Først i efterkompetencer
til at bruge
computere.
Besvaspørgeskemaer som handler om
åretca.
2019
bliver resultaterne fra
relsen varer
30 minutter.
og InformatIonSbrugen af computere i undervisundersøgelsen
offentliggjort. OmkompetenCe
ningen på jeres skole.
trent
samtidig
vil
jeres
skole få at
et
SpørgeSkema
tIl
Hver elev skal gennemføre to testmoduler
vide hvordan I har klaret jer, samá 30 minutter (der er i alt fire testmoduler i
SkoleledelSen
menlignet
med de andre
rotation, således at alle eleverne ikke skal
Spørgeskema
til skoleledelsen,
der danske
også ligbesvare de sammeFortrolig
moduler). Modulerne
elever
der
har
deltaget
i undersøundersøgelse
ger online, spørger til skolens karakteristika,
inkluderer autentiske
og computerbaserede
gelsen.
Jeres
skoleleder kender til ICILS
computerressourcer,
politik og praksis vedr.
opgaver, f.eks. at planlægge
en skoleudstil2018 og har
givet sin tilladelse
til
anvendelse
af informationsteknologier på
ling, hvor eleverne skal indsamle informatioskolen. Besvarelsen
ca. 20 minutter.
For mere varer
information
henvises
at skolen må deltage. Undersøner på et simuleret internet, vurdere kvalitil www.edu.au.dk/icils. Kongelsen er fortrolig, og vi kan forteten af informationerne, samt præsentere
takt ICILS-sekretariatet
jerpåom
ingen individuelle
et SpørgeSkema
tIl på edem i en form, som sikre
svarer
deat
spørgsmål,
mail:
icils@edu.au.dk
resultater
eller
oplysninger
fra
test
der er stillet. Undervejs anvender eleverne
It-koordInatoren eller på
tlf.87163293
ellertilkontakt
naeller som
spørgeskemaer
vil bliveDet
of-online
forskellige programmer
tekstbehandling,
spørgeskema
skolensden
it-koorditionaleom
forskningskoordinator
Jepfentliggjort eller videregivet
an- handler
regneark, præsentationsprogrammer,
online tilnator
skolens computerfaciliteter
communities og hjemmesideprogrammer.
pe Bundsgaard
e-mail:
dre. Alle elevbesvarelser er anoog it-praksis.
Besvarelsen på
varer
ca. 15jebu@
minutter.
Testen ligger sammen
medTestresultaterne
et spørgeskemaligger på
dpu.dk
nyme.
på et USB-stik til hver
Alle besvarelser er fortrolige, og hverken eleenenkelt
serverelev.
der kan tilgås fra Danver, lærere, it-koordinatorer, ledere eller skoler
marks Pædagogiske Universitet,
vil kunne identificeres.
et SpørgeSkema
tIl
en afdeling
på Aarhus Universitet.
Her ser man på hvordan I har svaelever
ret.
Spørgeskemaet til eleverne
omfatter spørgsmål vedr. elevernes baggrund, deres brug af
computerteknologi og deres holdninger til
brug af computerteknologi. Besvarelsen varer
ca. 20 minutter.
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