Testeksempler
Eksempel 1 er et komplekst multiple-choice-item, hvor eleverne skulle svare ved at vælge så mange
check-bokse som de fandt passende.

Eksempelopgave 1

Denne opgave er et eksempel på en opgave som elever på kompetenceniveau 1 kan udføre. Opgave
krævede af eleverne, at de identificerede modtagerne af en email hvor felterne ”Fra”, ”Til” og ”Cc” var
vist. Denne opgave undersøgte elevernes kendskab til de konventioner som bruges ved emailkommunikation til visning af afsender og modtagere af emails. Det undersøgte i særlig grad hvorvidt
elever var opmærksomme på at personer i cc-feltet i en email også er tilsigtede modtagere.
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Flowet mellem eksempelopgave 1 og 2 illustrerer hvordan spørgsmål er en del af overordnet fortælling.
De to opgaver bruger den samme email-besked som eleverne skal reagere på.

Eksempelopgave 2

Email-beskeden præsenterer eleverne for ideen om, at de skal arbejde i et samarbejds- og webbaseret
arbejdsrum, og beder eleverne om at navigere hen til en hjemmeside som blev præsenteret i ren tekst.
For at navigere hen til hjemmesiden måtte eleverne indtaste teksten i programmets adressefelt, og derpå
aktivere navigationen. Dette sæt af teknisk viden og færdigheder er grunden til, at denne opgave reflekterer kompetenceniveau 2.
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I eksempel 3 er email-hilsenen fremhævet for at vise eleverne hvor de skal fokusere, og eleverne bliver
bedt om at forklare hvordan hilsenen kan være udtryk for at emailen forsøger at snyde dem.

Eksempelopgave 3

Elever som angav, at hilsenen var generel (snarere end personlig), fik point. 25 pct. af eleverne svarede
korrekt pa denne opgave. Blandt danske elever svarede 34 pct. korrekt. Eksempelopgave 3 illustrerer et
spirende kritisk perspektiv (i dette tilfælde knyttet til tryghed og sikkerhed), som elever, der befinder sig
på kompetenceniveau 3 på CIK-skalaen, bringer med ind i deres tilgang til og brug af computerbaseret
information.
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Eksempelopgave 4 kræver af eleverne, at de vurderer et andet aspekt ved den samme e-mail, som de
havde forholdt sig til i eksempelopgave 3. I eksempelopgave 4 vendes elevernes opmærksomhed mod
emailens afsenderadresse.

Eksempelopgave 4

Email-adressen blev konstrueret som om den var registreret under en gratis email-tjeneste, og roden af
adressen var anderledes end roden på den adresse som var opgivet af afsenderen i det link som fandtes
i emailens brødtekst. Elevsvar blev scoret som korrekt hvis de kunne udpege grunde til at e-mailen var
et trick, enten fordi den var afsendt fra en gratismail-konto (og ikke en virksomhedskonto), eller fordi
email-adressen ikke matchede roden af det link som de blev bedt om at trykke på. Opgaven viser hvad
der skal til på kompetenceniveau 4, det højeste niveau pa CIK-skalaen. Eleverne som kunne svare herpå udviste sofistikeret viden, og forståelse af konventionerne for email og webadresser i relation til sikker brug af nettet. På tværs af ICILS-landene svarede gennemsnitligt 16 pct. af eleverne rigtigt på eksempelopgave 4. Blandt danske elever var det 38 pct. der svarede korrekt.
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