Til elever i 8. klasse

ICILS 2018
International Computer
and Information Literacy
Study
ICILS 2018 er en international undersøgelse af
skoleelevers parathed til et liv i informationsalderen med fokus på 8.-klasseelevers computerog informationskompetence.
ICILS blev gennemført første gang i 2013 og
gennemføres nu for anden gang.

både de praktisk-tekniske færdigheder og de
kognitive evner til at nå de kommunikative mål.
som redskab i hverdagen
Du• er
udvalgt til at del- computer
Hvor parate er elever til at studere,
og tilarbejde
at kunneogfinde, vurdere og
leve
i informationsalderen?
tage
i en
undersøgelse anvende informationer på en hen-

Du er en af de ca. 3.000 danske sigtsmæssig måde.
• Hvilke variationer er der i elevers computer- og
8.-klasseelever, fordelt på 180 daninformationskompetencer mellem lande og inden for
ske skoler, som er med i en internalande?
tional undersøgelse af computerbetyder
ICILS
Hvilke faktorer påvirker eleversHvad
computerog
og•informationskompetence.
informationskompetencer?
Sammen
med dig er ca. 60.000 ICILS betyder International Compuelever i 20 lande over hele verden ter and Information Literacy Study
• Hvordan kan uddannelsessystemet og skoler forbedre
med i undersøgelsen. Denne un- – det er en international undersøelevers computer- og informationskompetence?
gelse af skoleelevers computer- og
dersøgelse hedder ICILS.
Det er den anden internationale informationskompetence. Underundersøgelse der sammenligner søgelsen handler om hvordan eleelevers computer- og informations- ver i 8. klasse anvender computere
til at undersøge, skabe og kommukompetencer.
Alle skoler er udvalgt tilfældigt, og nikere med henblik på at kunne
skolerne har sagt ja til at deltage i deltage kvalificeret hjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfunundersøgelsen.
det.
Det er vigtigt at alle udvalgte elever deltager, og at I hver især gør IEA er den internationale organijeres bedste. Kun på den måde kan sation der står bag undersøgelsen.
man få et rigtigt billede af danske IEA betyder International Associatielevers computer- og informati- on for the Evaluation of Educational
onskompetencer. Denne viden kan Achievement. IEA sammenligner
bruges til at finde ud af hvordan skolesystemer i forskellige lande.
man planlægger den bedste un- Man kan læse om IEA og ICILS på
dervisning der kan udvikle elevers www.edu.au.dk/iea og www.edu.
computer- og informationskompe- au.dk/icils.
tencer.
Vi håber du vil bakke op om deltagelsen og finde det spændende at
arbejde med opgaverne i ICILS.

Hvad er computer – og
informationskompetence?
Computer- og informationskompetence er evnen til at kunne bruge

Hvornår foregår det?

Du skal deltage i den såkaldte feltundersøgelsee hvor testen afprøves. Det foregår i april og maj 2017.
Til næste år gennemføres hovedundersøgelsen.
Undersøgelsen kommer til at foregå i skoletiden, og den varer i alt
tre til tre en halv time. Der vil være
et par pauser undervejs. Det giver
den testansvarlige besked om.

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 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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Spørgeskemaet til eleverne omfatter spørgsmål vedr. elevernes baggrund, deres brug af
computerteknologi og deres holdninger til
brug af computerteknologi. Besvarelsen varer
ca. 20 minutter.

