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1. Sammenfatning af resultater og perspektiver 
Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de 

eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for 

voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). 

Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækning mulighederne for it-kompetenceudvikling retter 

sig mod at erhverve sig ikt-brugerfærdigheder henholdsvis ikt-skaberkompetencer. 

I forlængelse af kortlægningen undersøges, hvilke udviklingstendenser der kan iagttages i udbuddet 

af it-kompetenceudviklingskurser. 

Afslutningsvis undersøges, hvordan efterspørgselssiden konstitueres. 

Kortlægningens datagrundlag er indsamlet i efteråret 2009. Fremstillinger og analyser af rapportens 

datagrundlag referer således til kurser udbudt i efteråret 2009, jf. i øvrigt afsnit 5 om kortlægningens 

metodiske design.   

1.1.  Kortlægning af udbud 
Kortlægningen viser, at det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark tilbyder et 

omfattende udbud af ikt-kompetenceudviklingskurser på alle niveauer og i alle prisklasser med et 

meget varieret indhold.  

I kortlægningen er der i alt identificeret 384 kursusudbydere og 6.926 udbudte, unikke kurser.  

Mulighederne for it-kompetenceudvikling kan beskrives således: 

• 71% af kurserne udbydes af private udbydere. 25% udbydes inden for det frivillige område 

og 4% af de identificerede kurser udbydes inden for det offentlige regulerede område2. 

• Stort set alle kurser (98%) er kurser, hvor den teknologi, der anvendes og undervises i, er en 

pc (personlig computer). Men der findes også (få) kurser i mobile enheder (PDA, 

telefon/mobiltelefon), printere, skannere og andet digitalt udstyr. 

• Der er betydelige forskelle på indholdet af de kurser, der udbydes inden for det offentlige 

regulerede område, det private område og det frivillige område. De typiske kurser på det 

private område vedrører drift (34%), forretningsapplikationer (29%) og kontorprogrammer 

(11%). På det frivillige område vedrører de typiske kurser internettet (29%), 

kontorprogrammer (28%) og grundlæggende it (21%).   

• Halvdelen af kurserne sigter mod udvikling af ikt-brugerfærdigheder, mens den anden halvdel 

sigter mod udvikling af ikt-skaberkompetencer.  

• Der er betydelige forskelle på, hvilke ikt-kompetencer (ikt-brugerfærdigheder eller ikt-

skaberkompetencer) der udbydes i de forskellige sektorer.  

                                                 
1 Er beskrevet på: http://www.itst.dk/e-laering-og-it-faerdigheder/kortlegning-af-it-

kompetenceudviklingsmulighederne-i-danmark. 
2 De offentlige regulerede kurser er i almindelighed formelt kompetencegivende, men indgår i kortlægningen. 
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• Næsten 9 ud af 10 (86%) af kurserne udbudt inden for det frivillige område sigter således 

mod, at kursisterne skal erhverve sig ikt-brugerfærdigheder. Det gælder for godt halvdelen 

(57%) af kurserne inden for det offentlige regulerede områder og for en tredjedel (36%) af 

kurserne inden for det private område. 

• Næsten to tredjedele (64%) af kurserne udbudt inden for det private område sigter mod 

udvikling af ikt-skaberkompetencer. Inden for det offentlige regulerede område er det under 

halvdelen (43%), og inden for det frivillige område er det godt hver tiende (14%) af kurserne, 

som sigter mod ikt-skaberkompetencer. 

• Langt de fleste kurser (92%) har ingen adgangskrav i form af tidligere erhvervet ikt-

kompetence. 

• Halvdelen af kurserne er på begynderniveau, 42% på niveau ’let øvet’ og 8% på ’rutineret’ 

niveau. Kurser for rutinerede brugere udbydes stort set kun på det private område. 

• For det samlede kursusudbud er over en femtedel for ’alle’. Der er markante forskelle mellem 

områderne med hensyn til målgrupper. På det private område er 95% for professionelle. På 

det frivillige område er 70% for ’alle’, og 21% rettet mod ’seniorer’.  

• En femtedel af kurserne koster under 1.000 kroner, mens næsten halvdelen koster under 

5.000 kroner. Under en femtedel koster mere end 20.000. Kurserne inden for det private 

område er gennemsnitligt dyrere (median omkring 10.000 kroner) end inden for det frivillige 

område (median omkring 700 kroner). 

• En fjerdedel af kurserne (24%) varer en dag (eller derunder). 60% af kurserne varer tre dage 

eller mindre. De korteste kurser varer en halv time, mens de længste varer flere måneder. 

Kurserne på det private område er gennemsnitligt længere end på det frivillige område. 

• Langt de fleste kurser er tilrettelagt med tilstedeværelsesundervisning (85%) og med dansk 

som undervisningssprog (78%). 
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1.2.  Udvikling af udbudssiden 
Kortlægningen af tendenser på udbudssiden baserer sig på telefoninterview med 47 kursusudbydere 

fra henholdsvis det private område (private kursusvirksomheder og faglige organisationer), det 

frivillige område (biblioteker og oplysningsforbund) og det offentlige regulerede område (AMU-

systemet). 

• Blandt disse udbydere kan der peges på følgende tendenser: 

De private kursusvirksomheder forsøger at fastholde et prisniveau under pres: 73% af de 

adspurgte beretter om forskellige rabatordninger, prismæssige kompromisser, value-for-

money-ordninger, eller andre eksempler på, hvordan kunderne er i stand til at presse prisen 

på kurserne. Samtidig svarer 90% nej til at have planer om at ændre deres prisstruktur. 

• 68% af de adspurgte kursusvirksomheder beretter, at deres udbud i høj eller mellem grad er 

påvirket af efterspørgslen. 

• De private kursusvirksomheder beretter om anvendelse af og interesse for fjernundervisning 

og blended learning, men også om, at finanskrisen har lagt en midlertidig dæmper på denne 

tendens. 

• Kursusudbuddet hos de private kursusvirksomheder beskrives som teknologidrevet, hvor nye 

kurser udspringer af nye teknologilanceringer. Der er en tendens mod mere markedsnært og 

mere behovsrelateret udbud, eksempelvis gennem sammentænkning af tekniske kurser med 

erhvervsret, projektledelse eller IT-management. 45% af de adspurgte udbydere beretter om 

en større grad af markeds- og kundetilpassede produkter. 

• Blandt de deltagende lønmodtagerorganisationer fastholdes fokus på at give 

medlemmerne kurser i basale ikt-færdigheder. En lokalafdeling planlægger at afholde kurser 

om aftenen af hensyn til de medlemmer, som er i arbejde. Den deltagende AC-organisation 

sigter udelukkende mod at levere specifikke ikt-kompetencer til studentermedlemmer. 

• Den deltagende arbejdsgiverorganisation retter sit sigte mod konkrete og differentierede 

arbejdsfunktioner og peger på, at efterspørgslen efter grundlæggende brug af 

kontorprogrammer er slut. 

• Den deltagende arbejdsgiverorganisation beskriver et billede af en branche i tilbagegang og 

tilskriver dette finanskrisen. 

• Bibliotekernes udbud er orienteret mod en bred målgruppe, og man vil fastholde dette 

fokus. Dog peger bibliotekerne på at ville differentiere udbuddet ved at lave 

aldersdifferentierede kurser og kurser mod deltagere, som er på arbejdsmarkedet, 

eksempelvis via aftenundervisning. 

• Bibliotekernes kursusudbud er bestemt af den enkelte bibliotekars ikt-viden, og udviklingen er 

derfor bestemt heraf. 3 ud af 4 af de adspurgte biblioteker oplever, at kursisterne 

efterspørger mere specialiserede kurser, der ikke kan efterkommes. Udbuddet fokuseres på at 

undervise i grundlæggende ikt-færdigheder, eksempelvis borger.dk eller skat.dk. 
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• Blandt oplysningsforbundene tilrettelægges udbuddet dels efter den foregående sæson, 

dels ud fra en intention om at nå de ikt-svage borgere. 

• 7 ud af de 10 adspurgte oplysningsforbund beretter om stabil efterspørgsel efter kurser på 

grundlæggende niveau. 4 forbund peger på, at det faglige niveau på kurserne er steget. 

• Halvdelen af de adspurgte oplysningsforbund berettede om en indholdsmæssig specialisering 

af kurserne, eksempelvis fra ’ren edb’ til billedbehandling, samt i forhold til specifikke 

programmer. 6 ud af 10 adspurgte forbund beretter om en stor efterspørgsel efter 

billedbehandling. 

• Et oplysningsforbund beretter om brugen af generelle supporthold, som kan gribe mange 

mindre udviklinger og efterspørgsler. 

• Blandt de offentlige regulerede udbydere berettes der om en langsom markedstilpasning, 

hvor udbuddet planlægges for et kalenderår af gangen med 6 måneder fra tilpasningen, til 

planen iværksættes. 

• Et efteruddannelsesudvalg for AMU-området beretter om en opprioritering af kurser rettet 

mod faglærte. Et udvalg søger en mere teknologinær udvikling (eksempelvis via Cisco-

certificering). 

• De offentlige udbydere beretter generelt om en fastholdelse af eksisterende 

undervisningsformer og -steder. 

1.2.1. Efterspørgselssidens konstituering 

Den kvalitative undersøgelse af efterspørgselssidens konstituering omfatter to fokusgruppeinterview 

med i alt 7 informanter, der er kendetegnet ved at have ingen eller svage ikt-kompetencer. Formålet 

med disse interview var at undersøge samspillet mellem en række af de forhold, som er afgørende 

for, hvorvidt borgeren udvikler ikt-kompetencer. 

På basis af interviewene kan der opstilles 4 stiliserede, prototypiske billeder af borgere, der afspejler 

samspillet mellem oplevelse af nødvendighed af at anvende og lære at anvende ikt, oplevelse af 

barrierer i forhold til ikt, samt oplevelsen af omfanget og mobiliseringen af den fornødne indsats til at 

overvinde disse barrierer. For de adspurgte informanter blev følgende barrierer gjort til 

omdrejningspunkt for de fire skildringer: 

a) Kommunikative handikap. 

b) Manglende tid og økonomiske ressourcer.  

c) Sprogvanskeligheder og it-usikkerhed. 

d) Arbejdsmarkedsmarginaliseret og it-besvær.  

Med udgangspunkt i personskildringerne kan der peges på en række forhold, som har en positiv hhv. 

negativ indflydelse på denne særlige gruppes behov for at bruge og lære at bruge ikt, samt på 

betydningen af en række incidentale og intenderede læreprocesser i forhold til hvorvidt borgeren 

mobiliserer den fornødne indsats til at anvende og lære at anvende ikt. 
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Samlet set peges der på et behov for at skabe en oplevelse af nødvendighed omkring anvendelsen og 

udviklingen af kompetencer til anvendelsen af ikt i en grad, som overstiger de personlige 

omkostninger eller barrierer, som er forbundet med at anvende eller udvikle ikt-kompetencer.   

1.3. Undersøgelsens perspektiver  
Kortlægningen dokumenterer et bredt og differentieret udbud af ikt-kompetenceudviklingskurser. 

Der er markante forskelle på, hvem der er målgruppen for de forskellige udbydere. Inden for det 

private område er kurserne rettet mod ’professionelle’ altså mod deltagere, som anvender 

kompetencen i forhold til deres arbejdssituation. Inden for det frivillige område (og det offentlige 

regulerede område) er kursernes målgruppe i overvejende grad ’alle’. 

Kurserne på det private område – der udgør omkring tre fjerdele af det samlede udbud – retter sig 

således mod deltagere, som er på arbejdsmarkedet. Tilsvarende ligger langt den væsentligste 

del af udviklingen af ikt-skaberkompetencer i det private område (95%). Tilknytningen til 

arbejdsmarkedet forøger således mulighederne for ikt-kompetenceudvikling i almindelighed og ikt-

skaberkompetence i særdeleshed i betydelig grad. 

Kurserne på det frivillige område giver et mere differentieret udbud i forhold til en bredere 
målgruppe og især i forhold til ’svage’ brugergruppers behov for ikt-kompetence. En femtedel af 

udbuddet retter sig som nævnt mod ’seniorer’, og 6% af det samlede udbud inden for dette felt retter 

sig mod henholdsvis ’personer med behov for særlige hensyn’ (3%) og ’personer med svage 

brugerfærdigheder’ (3%). Set i et mobiliseringsperspektiv er uddannelsestilbuddene inden for dette 

område i højere grad rettet mod en bredere brugerflade end kurserne på det private område. 

De forskellige områder retter sig således mod forskellige segmenter af befolkningen. Det er et 

perspektiv i at opretholde variationen af udbydere i forhold til at nå differentierede behov i 

brugergrupperne.  

I forbindelse med krisen kan der konstateres en afmatning af efterspørgslen efter kurser rettet mod 

arbejdspladsen. De private kursusudbydere beretter om en delvis afmatning i efterspørgslen. Dette 

har ført til større markedsretning og mere behovsorienteret produktudvikling. Samtidig sigter 

man mod opdyrkelse af nye offentlige-private samarbejder, bl.a. i samarbejde med a-kasser i forhold 

til ledige. Som sidegevinst synes markedstilpasningen at bidrage til større behovsorientering og 

fokusering på de oplevede barrierer, idet denne tilpasning indebærer en dialog med kursuskunden. 

I forhold til at mobilisere den fornødne indsats til at overvinde de barrierer, som den enkelte måtte 

opleve i forhold til at udvikle ikt-færdigheder, kan der konstateres et forventningspres til at kunne 

anvende ikt i forhold til en række specifikke ikt-systemer (eksempelvis skat.dk, borger.dk, digital a-

kasse eller jobnet.dk).  

Den påkrævede indsats for at overvinde de oplevede barrierer synes større for borgere uden 

tilknytning til arbejdsmarkedet i forhold til at udvikle ikt-kompetencer. Barrieren synes særlig stor i 

forbindelse med kurser i udviklingen af ikt-skaberkompetencer, der hovedsagelig er tilgængelige via 

private udbydere og rettet mod ’professionelle’.  

Udvikling af udbuddet går som nævnt i retning af at fokusere på differentierede behov. Dels 

differentierede behov for kompetenceudvikling i arbejdslivet, dels differentierede behov rettet mod 

bredere brugergrupper. 
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Med henblik på arbejdslivet og anvendelse betyder behovsrelateringen større fokus på 

anvendelsesaspektet og som en konsekvens heraf større fokus på transfer mellem det, der læres i 

kursussammenhængene, og den udvikling og forandring/forbedring, som sker på arbejdspladsen.  

Undersøgelsen af efterspørgselens konstituering peger på differentierede behov hos forskellige 

brugergrupper og tilsvarende på differentierede barrierer mod deltagelse. Den konstaterede 

behovsorientering i udviklingen af udbud vil kunne orientere sig mod denne differentiering.  

Brugerkompetence udvikles såvel gennem incidental læring (hverdagslæring) som gennem 

intenderet læring i ikke-formel og formel undervisning og uddannelse. Udviklingen af ikt-kurser vil 

med fordel kunne ske med henblik på en bedre kobling mellem disse former for læring. En sådan 

kobling kan skabes såvel i den arbejdsrelaterede som i den ikke-arbejdsrelaterede 

kompetenceudvikling. Kortlægningen har ikke lokaliseret en sådan – systematisk og eksplicit – 

kobling. 

Et udviklingsperspektiv, som ligger i forlængelse af behovene for differentierede udbud og for en mere 

systematisk kobling af incidental og intenderet læring, er udviklingen af mere fleksible 
tilrettelæggelsesformer, hvor forskellige læringsformer indgår. Der er et fokus især blandt de 

private kursusvirksomheder på dette forhold. 
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2. Baggrunden for kortlægningen 
Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de 

eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for 

voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 5). 

Kortlægningen, der er et led i regeringens fortsatte arbejde med at styrke danske borgeres it-

færdigheder, er bestilt af Videnskabsministeriet, Kulturministeriet, Beskæftigelsesministeriet og 

Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

I dette afsnit redegøres der for baggrunden for kortlægningen af it-kompetenceudviklingsmuligheder 

for voksne i Danmark. Først redegøres der således (i afsnit 2.1) for, hvorfor det er relevant og 

interessant at undersøge, hvilke muligheder danskerne har for at udvikle deres ikt-kompetencer. 

Dernæst redegøres der (i afsnit 2.2) for, hvorfor fokus i denne kortlægning er på de 

kompetenceudviklingsmuligheder, der tilbydes af det ikke-formelle it-undervisningssystem i Danmark. 

Bemærk, at begreberne it (informationsteknologi) og ikt (informations- og kommunikationsteknologi) 

herefter i rapporten anvendes synonymt. Tilsvarende anvendes ikt-færdigheder og ikt-kompetencer 

synonymt. 

2.1.  Danskernes ikt-kompetencer 
I dette afsnit redegøres der for, hvorfor det er relevant og interessant at undersøge, hvilke muligheder 

danskerne har for at udvikle deres ikt-kompetencer. 

2.1.1. Nødvendigheden af og fordelene ved brug af ikt 

I nationale såvel som internationale ’policy papers’ fremhæves nødvendigheden af og fordelene ved 

øget adgang til og brug af forskellige former for ikt i det moderne vidensamfund. 

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling (VTU) skriver således: 

”For at få glæde af vidensamfundet er det væsentligt, at borgerne har adgang til og er fortrolige med 

informations- og kommunikationsteknologi. Danmark skal drage nytte af de digitale muligheder. Det 

kræver, at borgerne har de nødvendige kompetencer og færdigheder til at anvende den digitale 

teknologi og begå sig i vidensamfundet.”1 

”IKT er afgørende for, at Danmark kan drage nytte af de muligheder, som globaliseringen bringer. 

Avanceret og udbredt anvendelse af IKT giver konkurrencefordele, skaber innovation og er med til at 

sikre en øget vækst og velstand.”2 

”Én af Danmarks væsentligste udfordringer er fortsat at udvikle de kompetencer, der er nødvendige 

for at sikre vores velfærdssamfund. IT- og Telestyrelsen arbejder på flere områder for at imødegå 

denne udfordring. E-læring er et af dem, og udvikling af danskernes it-færdigheder er et andet.”3 

                                                 
1 Kilde: http://vtu.dk/it-og-telekommunikation/den-digitale-borger. 
2 Kilde: http://www.itst.dk/regeringens-it-og-telepolitik. 
3 Kilde: http://www.itst.dk/e-laering-og-it-faerdigheder. 

7 

http://vtu.dk/it-og-telekommunikation/den-digitale-borger
http://www.itst.dk/regeringens-it-og-telepolitik
http://www.itst.dk/e-laering-og-it-faerdigheder


 

 

Tilsvarende fastslår EU-kommissionen under overskriften ”An information society for all”, at: 

“Information and communication technologies (ICTs) are central to modern life. They are increasingly 

used at work, in day-to-day relationships, to access everything from public services to culture and 

entertainment, and for community and political participation.”1 

Både nationalt og internationalt er der således en forestilling om, at adgang til og brug af ikt er en 

nødvendighed i det moderne vidensamfund. 

Inden for forskningsfeltet it og læring fremfører litteraturen tilsvarende potentialet ved og 

nødvendigheden af brugen af ikt for at realisere den livslange læring: 

”There is little doubt that Internet-based computer-mediated communication (CMC) technologies are 

shaping the future of higher education. Communication technologies that are free from time/place 

constrains and support many-to-many communication […] provide new options on how education can 

be designed and delivered to students […] whole new educational environments can be developed on-

line […]” (Brandon & Hollingshead, 1999, p. 109). 

”For many educators and indeed many learning, ICT appears to hold the key to the successful 

implementation of Lifelong Learning” (Dowling, 2004, p. 123). 

Der kan derfor peges på, at mange ser et stort potentiale forbundet med brug af ikt. Konkret 

dokumenterer en undersøgelse fra 2009 i forlængelse heraf, at der er større sandsynlighed for at blive 

arbejdsløs uden end med de nødvendige ’digital skills’, ligesom der er en sammenhæng mellem digital 

skills og lønniveau (Codagnone, 2009, p. 19). Samme undersøgelse fastslår, at ”ICT can relatively 

worsen the condition of low-skilled workers and can push older workers out of employment” 

(Codagnone, 2009, p. 34). 

Ikt må derfor betragtes som havende en betydelig rolle for vores samtid og fremtid. 

2.1.2. Mange danskere har ingen eller ringe ikt-kompetencer 

I forlængelse heraf bliver det derfor vigtigt at få klarlagt, hvad status er i Danmark med hensyn til 

kompetencer til brug af forskellige former for ikt. 

På den ene side kan det iagttages, at Danmark er blandt de bedste i Europa, når det gælder e-

Readiness, på den anden side viser undersøgelser, at en stor del af den danske befolkning fortsat har 

ingen eller kun ringe ikt-kompetencer. 

I ”The 2007 e-readiness rankings”, der illustrerer: ”[…] the ”state of play” of a country’s information 

and communication technology (ICT) infrastructure and the ability of its consumers, businesses and 

governments to use ICT to their benefit”(p. 1, 5, 24) scorer Danmark 8,88 (ud af en maksimal score 

på 10,00), hvilket placerer Danmark som nummer et på ranglisten med hensyn til e-readiness. 

Tilsvarende fastslår undersøgelsen ”Europe’s Digital Competitiveness Report Main achievements of the 

i2010 strategy 2005-2009,” at ”Denmark is among the top nations for most i2010 indicators and is a 

clear frontrunner in the development of the information society” (Europe’s Digital Competitiveness 
Report Main achievements of the i2010 strategy 2005-2009, 2009, p. 150). 

                                                 
1 Kilde: http://ec.europa.eu/information_society/tl/soccul/eincl/index_en.htm. 
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Men det danske it-barometer fra 2009 viser imidlertid samtidig, at en femtedel (19%) af danskerne 

aldrig har brugt en computer1. 

Tabellen nedenfor viser danskernes brug af computer fordelt på alder og køn. Tabellen viser, at den 

del af danskerne, der ikke bruger computer, stiger med alderen. Næsten 9 ud af 10 unge (på mellem 

16 og 24 år) bruger således computer dagligt, mens 20% af de 55-64-årige, 51% af de 65-74-årige 

og hele 81% af de 75-89-årige aldrig har brugt en computer. 

Tabel 1. Danskernes brug af computer – fordelt på alder og køn (angivelser i procent) 

 I alt Alder Køn 

 
16-24 

år
25-34 

år
35-44 

år
45-54 

år
55-64 

år 
65-74 

år 
75-89 

år Kvinder Mænd

 Angivelser i procent 

Anvende computer – hyppighed   
1) Dagligt 67 89 88 82 74 60 31 9 65 69
2) Mindst en gang om ugen (men ikke hver dag) 11 9 10 10 10 15 13 8 10 11
3) Mindst en gang om måneden (men ikke hver uge) 2 1 1 1 1 3 4 2 2 2
4) Sjældnere (mindre end en gang om måneden) 1 1 1 0 2 3 1 1 2 1
5) Bruger ikke/har aldrig brugt 19 0 1 6 14 20 51 81 21 17
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kilde: Baggrundsdata (it-barometeret 20092) 

Tabellen peger således på, at en del voksne danskere har et behov for at udvikle deres ikt-

kompetencer. Tabellen peger desuden på, at andelen, der ikke bruger computer, er højere blandt 

kvinder end blandt mænd. 

Tilsvarende viser en rapport fra 2007 fra Teknologisk Institut, at næsten 40% af den danske 

befolkning ”[…] enten slet ingen ikt-færdigheder har, eller […] kun har svage ikt-færdigheder” 

(Teknologisk_Institut, 2007, p. 3). 

I rapporten fra Teknologisk Institut fremføres det i tråd med ovenstående, at en stor del af de 

borgere, der har ingen eller ringe ikt-færdigheder (ikt-kompetencer), er ældre og/uden for 

arbejdsmarkedet (ibid., p. 4). 

                                                 
1 Kilde: Baggrundsdata (it-barometeret), se evt. mere her: http://www.it-borger.dk/it-barometer. 
2 Se evt. mere om it-barometeret her: http://www.it-borger.dk/it-barometer. 
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Af tabellen nedenfor fremgår det tilsvarende af it-barometret 2009, at halvdelen af de borgere, der er 

uden for arbejdsmarkedet, aldrig har brugt en computer. 

Tabel 2. Danskernes brug af computer – fordelt på socioøkonomisk status (angivelser i procent) 

 Socioøkonomisk status 

 Under uddannelse Selvstændige Lønmodtagere Arbejdsløse/uden 
for 

arbejdsstyrken 

 Angivelser i procent 
Anvende computer – hyppighed     

1) Dagligt 90 68 80 36 

2) Mindst en gang om ugen (men ikke hver dag) 8 16 11 11 

3) Mindst en gang om måneden (men ikke hver uge) 0 1 2 3 

4) Sjældnere (mindre end en gang om måneden) 1 0 2 1 

5) Bruger ikke/har aldrig brugt 1 14 6 49 

I alt 100 100 100 100 

Kilde: Baggrundsdata (it-barometeret1) 

2.2. Voksnes kompetenceudvikling: Formel, ikke-formel og uformel 
læring 
Voksne lærer sig mangt og meget af mange forskellige grunde i mange forskellige sammenhænge, 

både i egentlige uddannelses- og i andre sammenhænge (jf fx Jarvis, 1992, 1999; Merriam & 

Caffarella, 1991). 

I dette afsnit redegøres der for, hvorfor kortlægningen har fokus på netop de kompetence-

udviklingsmuligheder, der tilbydes af det ikke-formelle it-undervisningssystem i Danmark. 

Helt overordnet kan man skelne mellem den læring, der er intenderet, og den læring, der er 

incidental. Den incidentale læring er ikke-intenderet, ikke-tilsigtet, tilfældig, den er et biprodukt af 

noget andet, eksempelvis det at arbejde eller se tv. Termen incidental læring er hentet fra Roth 

(1995, p. 79). 

Figur 2. Intenderet versus incidental læring 

Intenderet læring Incidental læring 

 

Den intenderede læring kan være formelt kompetencegivende, eller den kan være ikke-formelt 

kompetencegivende: 

Figur 3. Intenderet læring: Formelt hhv. ikke-formelt kompetencegivende 

Intenderet læring Incidental læring 

Formelt 

kompetencegivende 

Ikke-formelt 

kompetencegivende 

 

                                                 
1 Se evt. mere om it-barometeret her: http://www.it-borger.dk/it-barometer. 
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Voksne uddanner og efteruddanner sig således i vid udstrækning via formelt kompetencegivende 

uddannelse i det formelt kompetencegivende uddannelsessystem. Disse formelle uddannelsestilbud er 

velkendte1. 

Det formelle uddannelsessystem omfatter for det første det ordinære uddannelsessystem (grundskole, 

gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige uddannelser, korte videregående uddannelser, 

professionsbacheloruddannelser, bachelor-, kandidat og ph.d.-uddannelser). For det andet omfatter 

det formelle uddannelsessystem et voksen- og efteruddannelsessystem (almen voksenuddannelse 

(AVU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), diplomuddannelser, forberedende voksenundervisning 

(FVU) højere forberedelseseksamen (hf), masteruddannelser, videregående voksenuddannelser 

(VVU)). 

Men voksne lærer sig også meget i andre sammenhænge, eksempelvis på arbejdspladsen: ”I de 

senere år er arbejdspladslæring blevet lanceret som måden at løse det presserende behov for 

kompetenceudviklingen i det moderne videnssamfund” (Andersen, Clematide, & Høyrup, 2004, p. 9). 

Læring på arbejdspladsen har den store fordel, at det, der læres, skal bruges i den sammenhæng, 

hvor det læres. 

”Et af de klassiske problemer i forbindelse med al læring er, hvordan man skaber sammenhæng 

mellem det, der læres, og den situation, hvor det lærte skal anvendes: det såkaldte transferproblem.” 

(Wahlgren, Høyrup, Pedersen, & Rattleff, 2002, p. 65) 

Med sidemandsoplæring på arbejdspladsen kommer læringen så at sige uden om dette 

transferproblem. Desuden sigter den formelle uddannelse – i modsætning til læring på 

arbejdspladsen, der er nært knyttet til en arbejdspraksis – ofte mod at give de studerende nogle 

almene og generelle kompetencer, samtidig med at ”[d]en teknologiske og organisatoriske udvikling i 

samfundet og på arbejdspladser foregår så hurtigt, at det ikke altid er muligt for uddannelsessystemet 

at følge med.” (Andersen, et al., 2004, p. 9) 

Læring på arbejdspladsen har således nogle fordele i forhold til formelle uddannelsestilbud. Læring på 

arbejdspladsen betegnes i nogle sammenhænge som uformel læring. 

Men ud over den formelle uddannelse og den incidentale læring (herunder den uformelle læring på 

arbejdspladsen) uddanner voksne sig også via de uddannelsestilbud, der tilbydes i det danske ikke-
formelle undervisningssystem. 

Figur 4. Kortlægningens fokus på ikke-formelt kompetencegivende undervisningstilbud 

Intenderet læring Incidental læring 

– herunder (uformel) læring på arbejdspladsen 

Formelt 

kompetencegivende 

Ikke-formelt 

kompetencegivende 

 

 

                                                 
1 Overblik over de formelle uddannelsestilbud i Danmark kan findes på Undervisningsministeriets 

UddannelsesGuiden på www.ug.dk. 
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I afsnit 2.1.2 ovenfor blev det understreget, at en stor del af de danskere, der har ingen eller ringe 

ikt-kompetencer, er ældre og/eller uden for arbejdsmarkedet. Halvdelen af de danske borgere, der er 

arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken, har således aldrig brugt en computer. 

Disse borgere udvikler selvsagt ikke deres ikt-kompetencer via læring på arbejdspladsen, men kan 

udmærket tænkes at udvikle deres ikt-kompetencer (og/eller andre kompetencer) ved at gøre brug af 

de kursustilbud, som det ikke-formelle it-undervisningssystem i Danmark udbyder. Forud for denne 

kortlægning var dette udbud – i modsætning til det formelle undervisningsudbud – imidlertid ikke 

beskrevet samlet. 

En nærmere definition og afgrænsning af det ikke-formelle undervisningssystem i Danmark 

fastlægges i nærværende rapports afsnit om ’Kortlægningens undersøgelsesspørgsmål’. 
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3. Kortlægningens undersøgelsesspørgsmål 
I dette afsnit redegøres der for kortlægningens undersøgelsesspørgsmål, det vil sige spørgsmålet om: 

Hvad er kortlagt i kortlægningen? 

3.1. Undersøgelsesspørgsmål: Hvad er kortlagt i kortlægningen? 
Formålet med denne kortlægning er, jf. udbudsmaterialet (p. 5), ”at tilvejebringe et retvisende og 

fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle 

it-undervisningssystem for voksne i Danmark.”  

I forlængelse heraf ønskede VTU/ITST en undersøgelse af, hvilke udviklingstendenser der kan 

iagttages inden for udbud af it-kompetenceudviklingskurser. 

Ydermere ønskede VTU/ITST en fordeling af kursusudbuddene på, om kurserne sigtede mod, at 

brugerne skulle erhverve sig ikt-brugerfærdigheder hhv. ikt-skaberkompetencer. 

Afslutningsvis ønskede VTU/ITST en undersøgelse af, hvordan efterspørgselssiden konstitueres. 

3.2. Definitioner og afgrænsninger 
For at kunne gennemføre en dækkende og retvisende kortlægning af, hvilke 

kompetenceudviklingsmuligheder der p.t. udbydes i det ikke-formelle it-undervisningssystem i 

Danmark, kræves en række definitioner af: 

• it-kompetenceudviklingsstilbud for voksne i Danmark 

• det ikke-formelle undervisningssystem i Danmark 

• ikt-brugerfærdigheder hhv. ikt-skaberkompetencer. 

I de herefter følgende afsnit redegøres der for, hvordan disse begreber er fastlagt i denne 

kortlægning. 

3.2.1. It-kompetenceudviklingstilbud for voksne i Danmark 

Ved voksenundervisning forstås i denne sammenhæng undervisning, der tilbydes personer, som er 

fyldt 18 år (Undervisningsministeriet, 2008, § 2). 

I kortlægningen kortlægges således de it-kompetenceudviklingsudbud, der tilbydes personer, der er 

fyldt 18 år. 

For at et kursus betragtes som et egentligt kursustilbud (til voksne i Danmark), har vi i kortlægningen 

desuden opereret med, at følgende skulle være opfyldt: 

Kurset markedsføres i Danmark og er rettet mod danske deltagere, dog behøver kursussproget ikke at 

være dansk. Fremmedsprogede kurser markedsført i fremmedsprogede medier, herunder via 

internettet, er således ikke medtaget i kortlægningen, selv om disse kurser kan have danske 

deltagere. 

Undervisningen på kurset foregår i Danmark, eller undervisningen er, i medieret form, tilgængelig fra 

en dansk arbejdsplads/institution/hjem. 
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Kurset tilbydes (eventuelt med en form for adgangsbegrænsning1) offentligt. I kortlægningen er 

således ikke medtaget virksomhedsinterne kurser, kurser udbudt som sekundær ydelse i forbindelse 

med køb af produkter, privatundervisning, der ikke annonceres i lokale, regionale eller nationale 

medier (eksempelvis nyhedsbrev, medlemsblad, katalog, avis, radio, tv eller internet). 

3.2.2. Det formelle, det uformelle og det ikke-formelle undervisningssystem i 
Danmark 

Der er følgende karakteristika for det formelle, det uformelle og det ikke-formelle undervisningssystem 

i Danmark: 

Det formelle undervisningssystem er organiseret og systematiseret, dvs. beskrevet i love og 

bekendtgørelser og foregår på særlige uddannelsesinstitutioner med særligt uddannet lærerkorps, og 

afsluttes med en kompetencegivende eksamen2. 

Det uformelle undervisningssystem er karakteriseret ved, at disse træk er fraværende. Det er 

institutionsuafhængigt og foregår i frivillig form, dvs. indeholder ikke en kompetencegivende 

eksamen3. 

Det ikke-formelle undervisningssystem er karakteriseret ved at være organiseret og systematiseret, 

men afsluttes ikke med eksamen og er således ikke kompetencegivende.4 

Kortlægningens fokus er som nævnt det ikke-formelle it-undervisningssystem i Danmark. Dog indgår 

der i kortlægningen dele fra det formelle undervisningssystem, som beskrevet nedenfor. 

Det ikke-formelle undervisningssystem er kendetegnet ved at være: 

• inkluderende i forhold til arbejdsmarkedet og til social og demokratisk inddragelse i det 

moderne samfund 

• opsamlende og supplerende i forhold til såvel det formelle system som den uformelle 

læring 

• henvendt til en stor og varieret målgruppe 

• fleksibel, da den ikke-formelle undervisning giver mulighed for individuelle og tilpassede 

it-undervisningsforløb. 

I kortlægningen har vi medtaget de ikke-formelle ikt-kursustilbud, der udbydes inden for det offentlige 

regulerede område, inden for det private og inden for det frivillige område i den udstrækning, de 

pågældende kurser er ikke-formelt kompetencegivende. 

                                                 
1 Adgangsbegrænsning kan vedrøre forkundskaber, geografi eller medlemskab af en organisation. 
2 Thyge Winther-Jensen, Voksenpædagogik – grundlag og ideer, 1996, Akademisk Forlag. 
3 Samme. 
4 Samme. 
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3.2.2.1. Karakteristik af områderne og udbyderne 

Fra det offentlige regulerede område er følgende typer af kurser medtaget i kortlægningen: 

• Forberedende Voksenundervisning (FVU) 

• Almen Voksenuddannelse (AVU) 

• Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

• Enkeltfag under åben uddannelse og hf-enkeltfag.  

Inden for dette udbud udgør AMU-kurserne langt den største gruppe af de kortlagte kurser (66%), og 

formålet med disse kurser følger af § 1 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser og er bl.a. at bidrage til 

at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med 

arbejdsmarkedets behov, bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling og medvirke til at 

afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet. Da denne kortlægning er 

begrænset til det ikke-formelle udbudte it-undervisningssystem, er de formelle uddannelser som fx 

datalogi, datamatiker eller it-teknologi ikke omfattet af kortlægningen. 

De valgte kurser er formelt kompetencegivende og er således på trods af kortlægningens afgrænsning 

fra det formelle system medtaget i kortlægningen, da de til dels har samme karakteristika som 

tilbuddene i det ikke-formelle system, nemlig ved at være: 

• Inkluderende i forhold til arbejdsmarkedet og/eller til social og demokratisk inddragelse i 

et moderne samfund (”den digitale borger”) 

• Henvendt til en stor og varieret målgruppe 

• Fleksible, idet de giver mulighed for individuelle og tilpassede it-undervisningsforløb. 

De medtagne voksen- og efteruddannelsestilbud er endvidere karakteriseret ved generelt ikke at 

kræve særlige forudsætninger ud over ni års skolegang. Det vil sige, at indgangsbarrierer for at blive 

optaget på disse kurser generelt er lav. Det offentlige udbud er desuden karakteriseret ved høj grad af 

geografisk spredning over hele landet. 

I kortlægningen er udbyderne registreret således, at der for AMU- og EUD-områderne er valgt at 

registrere udbyderne som værende de myndigheder/udvalg, der har defineret indholdet i kurserne. 

For det øvrige kursusudbud er det uddannelsesinstitutionen, der står som udbyder.  

Der findes ca. 130 skoler, som udbyder AMU-uddannelsen. Det er bl.a. AMU-centre, tekniske skoler, 

handelsskoler, professionshøjskoler og private udbydere1. Dermed findes 130 potentielle udbydere af 

ikt-kurser på AMU-området. I kortlægningen anno efteråret 2009 er der identificeret 33 

uddannelsesinstitutioner/lokationer, hvor der udbydes ikt-kurser.  

Inden for EUD-området blev der tilsvarende i kortlægningsperioden identificeret 3 

uddannelsesinstitutioner/lokationer, som udbyder ikt-enkeltfagskurser 2.  

                                                 
1 Beskrevet på: http://www.uvm.dk/uddannelse. 
2 Se Bilag 9, 9.1. Redaktionelle beslutninger i forbindelse med afgrænsning af opgaven.  
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Fra det frivillige område er medtaget kortlagte udbydere, såfremt det har været muligt at 

identificere et minimum af struktur i forhold til kursusafvikling og -indhold. Det drejer sig om 

netcaféinitiativer, samtlige oplysningsforbund, biblioteker og interesseorganisationer, som fx 

Ældresagen, Ældremobiliseringen og OK-klubberne1. 

Oplysningsforbundene er reguleret efter folkeoplysningsloven, og deres formål er at øge den enkeltes 

almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til 

at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Øvrige frivillige udbyderes formål med udbud af ikt-

kompetencegivende kurser kan være som en del af et samlet tilbud til medlemmerne, der også kan 

omfatte andre typer kurser, fx regnskabskurser hos Ældresagen. 

Udbuddet på det frivillige område er karakteriseret ved at være ikke formelt kompetencegivende og 

ved at være geografisk spredt ud over hele landet. 

En del af opkvalificeringen af den danske befolknings ikt-kompetencer finder sted via ikke-formelt 

kompetencegivende undervisning i den frivillige sektor. Det er den type undervisning, hvor man som 

borger tilhørende en bestemt målgruppe (eksempelvis indvandrer, senior eller medlem af en 

forening), kan modtage it-undervisning eller vejledning på netcaféer, i datastuer og lignende. Denne 

type udbud er karakteriseret ved manglende struktur i form af undervisningsplan, indholdsbeskrivelse, 

læringsmål og tilmelding. Disse tilbud er ikke medtaget i kortlægningen. 

I kortlægningen er udbyderne på det frivillige område registreret således, at det for oplysningsforbund 

og interesseorganisationer er den afdeling, der tilrettelægger udbuddet, der er udbyder. Inden for 

biblioteksområdet er hovedbibliotekerne registrerede som udbydere.  

Fra det private område er medtaget kursusudbud, der kan opdeles i 4 kategorier: 

• Virksomheder, hvis kerneydelse eller eneste ydelse er kurser2 

• Virksomheder med egne produkter og systemer, som tilbyder kurser i disse produkter og 

systemer3 

• Virksomheder der forhandler forskellige typer af produkter og tilbyder åbne kurser i disse 

produkter4 

• Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationers kurser rettet mod medlemmerne.  

                                                 
1 Der findes et lokalt udbud i kommunale aktivitetshuse, som ikke har været muligt at kortlægge. Der er ikke 

nogen struktureret indgang til informationerne, fx via de kommunale hjemmesider, men enkelte aktiviteter vil 

kunne findes på http://www.kultunaut.dk. 
2 Microworld, Global Knowledge, Bitspot, m.fl. 
3 IBM, SAP, m.fl. 
4 Fx Concept Data A/S, der er C5 Servicepartner, og EG 
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De private kursusudbydere består dels af private virksomheder og dels af faglige organisationer. 

Private virksomheder udbyder ikt-kurser af to hovedårsager: 

1) Som kommerciel kerneforretning, hvor virksomheden udbyder ikt-kurser for at skabe et 

selvstændigt økonomisk overskud på denne aktivitet. Her finder man fx professionelle 

kursusudbydere, hvor udbuddet af ikt-kurser kan være en delmængde af et større 

kursusudbud fra virksomhedens side. 

2) Som supplement til en it-kerneforretning, hvor virksomheden udvikler eller sælger ikt-

produkter og servicer og udbyder ikt-kurser for at tilfredsstille brugerens behov for at kunne 

lære at anvende disse. Her finder man professionelle it-virksomheder. 

Faglige organisationer udbyder ikt-kurser som en del af et samlet medlemstilbud, der typisk også 

omfatter andre typer kurser, fx tillidsmandskurser eller bestyrelseskurser. 

Kurserne i de private virksomheder er overvejende rettet mod enkeltindivider og grupper af 

medarbejdere i virksomheder og institutioner og falder i 2 grupper: 

• Udbudte kurser, hvor der samtidig er fastsat hold for en given periode 

• Udbudte kurser som kun afholdes, hvis der fx kan samles et tilstrækkeligt antal 

deltagere. 

Geografisk er hovedparten af udbydere og kurser koncentreret i det storkøbenhavnske område, i 

Århus-området samt en række større provinsbyer, hvor der findes kundeunderlag i form af 

virksomheder og offentlige institutioner. 

For de private virksomheder er en udbyder lig med en juridisk enhed. Som udbyder hos 

organisationerne er det de afdelinger, der har tilrettelagt kurserne, der er registrerede som udbydere.  

Figur 5. Intenderet (formelt hhv. ikke-formelt kompetencegivende) versus incidental læring 
(kortlægningens fokus er gråt nedenfor) 

Intenderet læring Incidental læring 

– herunder læring på arbejdspladsen 

Formelt kompetencegivende Ikke-formelt kompetencegivende  

 Det offentlige 

regulerede 

område 

Det private 

område 

Det frivillige 

område 
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3.2.3. Udbytte af uddannelsesaktiviteter 

I uddannelsessammenhæng skelnes ofte mellem forskellige former for udbytte af 

uddannelsesaktiviteter. Formelt såvel som ikke-formelt kompetencegivende uddannelsesaktiviteter 

sigter således typisk mod, at de studerende/kursisterne skal erhverve sig en bestemt viden eller 

kunnen ved at tage del i den pågældende uddannelsesaktivitet. 

I grundskolesammenhæng tales om trinmål1, mens der i andre sammenhænge skelnes mellem viden, 

færdigheder og holdninger eller mellem viden, færdigheder og kompetencer2. 

Fælles for disse distinktioner er ønsket om at kunne kategorisere – gerne hierarkisk ordnet – hvad 

eleverne/de studerende/kursisterne får ud af – eller gerne skal have ud af – det pågældende 

uddannelsestilbud. 

Et af de tidligste forsøg på at udvikle en sådan taksonomi (Blooms taksonomi) er udviklet af 

Benjamin Bloom m.fl. i 1956. I Blooms taksonomi skelnes hierarkisk mellem (Bloom, Engelhart, Furst, 

Hill, & Krathwohl, 1956): 

• Viden 

• Forståelse 

• Anvendelse 

• Analyse 

• Syntese 

• Vurdering. 

I nærværende kortlægning har vi på den ene side kategoriseret de identificerede kurser ved at 

beskrive dem med hensyn til indhold, teknologi, pris, varighed, adgangskrav, målgrupper, niveau, 

undervisningsform sprog og den sektor3, de udbydes af. 

På den anden side har vi, i overensstemmelse med ovenstående taksonomitradition, kategoriseret de 

identificerede kurser ud fra, hvad kursisterne får ud af – eller gerne skal have ud af – det pågældende 

kursustilbud. 

3.2.4. Ikt-brugerfærdigheder og ikt-skaberkompetencer 

I nærværende kortlægning har Schultz, DPU og RUC med udgangspunkt i udbudsudbudsmaterialet 

således valgt at skelne mellem, om et givent kursus sigtede mod, at kursisten skulle udvikle ikt-
brugerfærdigheder eller ikt-skaberkompetencer. 

                                                 
1 Jf. 

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Fag%20proever%20og%20evaluering/Faelles%20Maal%202009/

Alfabetisk.aspx. 
2 Som i den nye danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse – jf. 

http://www.uvm.dk/Uddannelse/De%20videregaaende%20uddannelser/Om%20de%20videregaaende%20udd

annelser/Nyheder/Videregaaende%20uddannelser/Udd/Videre/2008/Nov/Jul/080717%20Ny%20dansk%20kval

ifikationsramme.aspx. 
3 Med sektorer menes det offentlige regulerede område, det private område henholdsvis det frivillige område. 
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Denne skelnen er anlagt, fordi den er givtig i forhold til en analyse af udbyttet af de udbudte kurser. 

3.2.4.1. Ikt-brugerfærdigheder 

I det udbudsmateriale, der ligger til grund for gennemførelsen af nærværende kortlægning, 

fastlægges ikt-brugerfærdigheder som ”[…] evnen til at kunne bruge almindelige it-værktøjer 

(programmer, tjenester, offentlige selvbetjeningsløsninger) både privat og på arbejdsmarkedet, søge 

information, navigere på internettet, interagere med andre (mail, sociale tjenester, blogs), samt 

videreudvikle sin brug af it ved at tilegne sig nye færdigheder og benytte nye tjenester.”1 

’Ikt-brugerfærdigheder’ omfatter i denne sammenhæng de mange forskelligartede færdigheder, der er 

nødvendige for at kunne bruge eksisterende ikt-tjenester, -værktøjer eller -indhold enten privat eller 

på arbejdsmarkedet. Begrebet dækker evnen til at bruge ikt i praksis.  

Målet med undervisningen på kurser, der sigter mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-

brugerfærdigheder, er således at give kursisten en indsigt og/eller et niveau af færdigheder, der gør 

det muligt for vedkommende at forstå, tilgå og anvende eksisterende ikt-tjenester, -værktøjer eller -

indhold via den givne brugergrænseflade og den givne funktionalitet.   

Ikt-brugerfærdigheder inkluderer at søge, indsamle, give og dele information (via hjemmesider, 

databaser, søgetjenester og digitale blanketter), navigere på internettet (via en browser mv.), agere 

’fornuftigt’ på nettet (ved forståelse af netetikette, sikkerhed og ’privacy’), kommunikere og interagere 

(via e-mail, chat, blogindlæg, sociale tjenester og offentlige selvbetjeningsløsninger) og 

tekstbehandling (skrive en tekst, fremstille en PowerPoint og redigere digitale fotos).  

Det er værd at bemærke, at begrebet ikt-brugerfærdigheder ikke refererer til et bestemt (lavt) 

færdighedsniveau. Ikt-brugerfærdigheder kan omfatte alt fra det mest grundlæggende og 

forudsætningsvise begynderniveau til den mest avancerede brug af samme ikt-tjeneste, -værktøj eller 

-indhold. 

Hvis ikt-brugerfærdigheder skal indplaceres i forhold til Blooms taksonomi, synes det dog fortsat at 

give mest mening, at udvikling af ikt-brugerfærdigheder (det at kunne bruge ikt) først og fremmest 

omfatter kategorierne viden, forståelse og anvendelse. 

3.2.4.2. Ikt-skaberkompetencer 

I modsætning hertil er ikt-skaberkompetencer” […] evnen til at kunne skabe med it, herunder skabe 

digitale redskaber, software og infrastruktur, udvikle organisationer og arbejdsgange og skabe 

forretning ved hjælp af it. Under begrebet it-skaberkompetencer ligger ligeledes det at benytte eller 

videreformidle professionel indsigt i it-systemer af betydning for produktion og udvikling af 

virksomheder.” 2 

Det er således tydeligt, at ikt-skaberkompetencer i Bloomske termer i højere grad har fokus på 

analyse, syntese og vurdering frem for viden om, forståelse for og brug af ikt. 

’Ikt-skaberkompetencer’ omfatter i denne sammenhæng de kompetencer, der er nødvendige for 

direkte at skabe ikt eller skabe via ikt, herunder implementere, tilpasse eller videreudvikle 

                                                 
1 Kilde: Definition i udbudsmaterialet. 
2 Kilde: Definition i udbudsmaterialet. 
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eksisterende ikt-tjenester, -værktøjer eller -indhold og implementere eller udvikle nye ikt-tjenester, -

værktøjer eller -indhold. 

Målet med undervisningen på kurser, der sigter mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-

skaberkompetencer, er at sætte kursisten i stand til at implementere, udvikle eller videreudvikle 

fagligt eller personligt relevante ikt-tjenester, -værktøjer eller -indhold.  

Eksempler på ikt-skaberkompetencer er implementering, udvikling og/eller tilpasning af: kode 

(eksempelvis kodning, makroer og udformning af skabeloner), makroer og skabeloner i eksisterende 

programmer, programmer/software (spil mv.), systemer (selvbetjeningsløsninger, digitale blanketter 

mv.), hjemmesider (CMS, webkommunikation mv.), applikationer, datainfrastruktur og -arkitektur og 

kommunikationsprodukter (chat, sociale tjenester mv.). 

Ikt-skaberkompetencer indeholder mere analyse, syntese og vurdering end ikt-færdigheder. 

I forhold til Blooms taksonomi kan ikt-færdigheder og ikt-skaberkompetencer, som disse begreber er 

defineret i denne kortlægning, således indplaceres på følgende vis: 

Figur 6. Blooms taksonomi: Ikt-brugerfærdigheder og ikt-skaberkompetencer 

Vurdering  

Syntese  

Analyse  

Anvendelse 

Forståelse 

Viden 

Ikt-brugerfærdigheder 

Ikt-skaberkompetencer 

Kilde: Bloom et al. (1956). 

Når ikt-skaberkompetencer også dækker kategorierne anvendelse, forståelse og viden, skyldes det, at 

analyse, syntese og vurdering (og det at skabe med ikt) ikke giver mening, og i praksis ikke kan lade 

gøre, uden at man også har viden, forståelse og kan anvende den pågældende teknologi. 

En kategorisering af de udbudte kurser på, om kurserne sigter mod, at kursisterne skal erhverve sig 

ikt-brugerfærdigheder eller ikt-skaberkompetencer, er således gennemført i kortlægningen, fordi 

denne distinktion er frugtbar til en analyse af kursusudbuddet i forhold til sammenhæng mellem på 

den ene side udbydende sektorer (det offentlige regulerede område, det private område eller det 

frivillige områder) og udbyttemål (ikt-brugerfærdigheder eller ikt-skaberkompetencer) og på den 

anden side målgrupper, prisniveau og behov. 

3.2.4.3. Andre internationale og nationale definitioner 

Det problematiske ved ethvert ønske om at kategorisere uddannelsesaktiviteter på baggrund af, hvad 

nogle (studerende) forventes at få ud af et givent uddannelsestilbud, er imidlertid, at der findes 

mange forskellige, typisk svært forenelige, definitioner af udbytte af uddannelsesaktiviteter, således 

også af ikt-kompetenceudviklingskurser. 
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Nedenfor følger en præsentation af et uddrag af de internationale og nationale definitioner af udbytte 

af ikt-kompetenceudviklingskurser og (mere bredt) af forskellige former for ikt-kompetencer. Det 

fremgår, at der ikke er enighed om, hvordan begreberne defineres og afgrænses. 

I et forsøg på at give en beskrivelse af, hvordan de forskellige definitioner forholder sig til hinanden, 

søges definitionerne – på linje med indplaceringen af ikt-brugerfærdigheder og ikt-kompetencer 

ovenfor – indplaceret i forhold til Blooms taksonomi. 

Internationale definitioner 

I international sammenhæng tales således om eksempelvis både information literacy, digital literacy 

og media literacy, idet digital literacy (i visse sammenhænge også kaldet computer literacy) har at 

gøre med det at bruge ikt eller, mere specifikt, computeren, (Williams, 2006, p. 8,12) i nogle 

sammenhænge dog betegnet som et aspekt af det bredere information literacy (der har at gøre med 

at træffe informerede valg). 

“The terms information literacy, digital literacy and computer literacy, whilst being defined in a 

number of different ways, and applied to various situations and competencies, generally refer to a set 

of what may be termed higher-order skills.” (Williams, 2006, p. 2) 

I forhold til Blooms taksonomi kan man imidlertid sige, at digital (computer) literacy vedrører det at 

bruge ikt (særligt computeren), mens information literacy vedrører det at bruge ikt til at analysere, 

syntetisere og vurdere, at træffe informerede valg, idet information literacy forudsætter digital 

literacy. 

Figur 7. Blooms taksonomi: Digital literacy og information literacy 
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Herudover anvender EU-kommissionen begrebet media literacy. EU-kommissionen fremfører således 

eksempelvis, at: 

Mediekendskab (fastlagt som ”evnen til at anvende medier, til at forstå og kritisk vurdere forskellige 

aspekter af medierne og medieindholdet og til at skabe kommunikation i forskellige sammenhænge” 

(p. 3)) ”bliver en stadig vigtigere del af europæiske og nationale politiske dagsordener […]” (p. 2). 

”A higher degree of media literacy would significantly help to approaching the objectives set for the 

European Union […] in particular regarding a more competitive  knowledge economy, while 

contributing to a more inclusive information society.”1 

                                                 
1 Kilde: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/recom/c_2009_6464_en.pdf, p. 3. 
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Media literacy is a matter of inclusion and citizenship in today’s information society. […] Media literacy 

is today regarded as one of the key pre-requisites for an active and full citizenship in order to prevent 

and diminish risks of exclusion from community life.”1 

Media literacy vedrører spørgsmålet om medborgerskab, om at kunne begå sig som oplyst og 

deltagende borger i det moderne vidensamfund. Derfor er media literacy ikke medtaget og indplaceret 

i forhold til Blooms taksonomi. 

I både international og national sammenhæng tales desuden om, hvad man kan gøre med brug af ikt. 

I europæisk sammenhæng skelnes således mellem ICT practitioner skills, ICT user skills og e-Business 

skills2: 

ICT practitioner skills: “The capabilities required for researching, developing, designing, strategic 

planning, managing, producing, consulting, marketing, selling, integrating, installing, administering, 

maintaining, supporting and servicing ICT systems.” 

ICT user skills: “The capabilities required for the effective application of ICT systems and devices by 

the individual. ICT users apply systems as tools in support of their own work. User skills cover the use 

of common software tools and of specialised tools supporting business functions within industry. At 

the general level, they cover “digital literacy”.” 

e-Business skills: “The capabilities needed to exploit opportunities provided by ICT, notably the 

Internet, to ensure more efficient and effective performance of different types of organisations; to 

explore possibilities for new ways of conducting business/administrative and organisational processes; 

and/or to establish new businesses.” 

Det bemærkes, at ICT practitioner skills synes at forudsætte ICT user skills, hvilket også understøttes 

af det forhold, at ICT user skills (i ovenstående definition) mere eller mindre svarer til det tidligere 

nævnte digital literacy. 

Hvilket, igen, gør det tydeligt, at de forskellige definitioner på sin vis er lidt skæve i forhold til 

hinanden. Det må således igen understreges, at der p.t. ikke er enighed om, hvorledes man mest 

hensigtsmæssigt kan beskrive borgernes ikt-kompetencer og udbytte af ikt-

kompetenceudviklingstilbud.  

Figur 8. Blooms taksonomi: ICT practitioner skills, ICT user skills og e-Business skills 
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1 Kilde: Ibid, p. 3f. 
2 Kilde: http://www.ecdl.org/files/cepis/20090930113354_e-Skills%20Supply20and%20Demand.pdf (p. 12). 
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Nationale definitioner 

I national sammenhæng skelnes der tilsvarende (i de såkaldte ’e-Borger kompetencemål’) mellem 

grundlæggende færdigheder, informationssøgning og e-Deltagelse1; 

Grundlæggende færdigheder (fastlagt som at besidde de nødvendige færdigheder og viden inden 

for grundlæggende computer- og internetbrug, kende til hard- og software, håndtere filer og mapper, 

arbejde med ikoner og vinduer, oprette dokumenter, søge på internettet og bruge e-mail). 

Informationssøgning (fastlagt som: kende til indhold og omfang af oplysninger på internettet inden 

for områderne nyheder, det offentlige, forbrug, rejser, uddannelse, beskæftigelse, sundhed, 

interesseorganisationer og erhvervsliv, kunne søge og gemme oplysninger samt vurdere de risici, der 

er forbundet med internettet, herunder pålideligheden af oplysninger, virus, uønskede e-mails samt 

forældres mulighed for at sætte restriktioner for børns færden på internettet). 

e-Deltagelse (fastlagt som: overbevisende at kunne udføre hverdagsopgaver (som indkøb, brug af 

netbank og foretage en rejsereservation) via internettet, udfylde selvangivelse, sende en 

jobansøgning, tilmelde sig et kursus via internettet og kende til og kunne tage forholdsregler overfor 

risici forbundet med kreditkort-transaktioner via internettet og skruppelløse udbydere af online-

tjenester). 

En indplacering af disse kompetencemål i forhold til Blooms taksonomi giver følgende billede: 

Figur 9. Blooms taksonomi: Grundlæggende færdigheder, informationssøgning og e-Deltagelse 
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Den digitale tænketank CIO Innovation Forum (2007, p. 3-4) skelner ligeledes, om end på en anden 

måde, mellem forskellige former for brug af ikt qua begreberne digitale bruger- henholdsvis digitale 

skaberkompetencer: 

”Digitale brugerfærdigheder handler om at kunne bruge it-værktøj, få fat i information og 

forskningsresultater, selv at kunne publicere og følge med i og forhold sig til teknologien. Dette er 

kompetencer, der gør det muligt at håndtere og dele forestillinger.” 

”Digitale skaberkompetencer handler om at kunne skabe værktøjer, ressourcer, forske i it, udvikle 

organisationer og skabe forretninger med it og sikre bæredygtig it-udvikling. Dette er kompetencer, 

der gør det muligt at skabe og dele forestillinger.” 

                                                 
1 Kilde: http://www.dansk-it.dk/upload/e-borger_kompetencemaal.pdf. 
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I distinktionen mellem it-skaberskompetencer og it-brugerfærdigheder er det imidlertid ikke klart, om 

’Analyse’-kategorien i Blooms taksonomi hører til udviklingen af brugerfærdigheder eller 

skaberkompetencer, hvorfor analyse i figuren nedenfor indgår som element i udviklingen af både it-

bruger- og -skaberkompetencer. 

 

Figur 10. Blooms taksonomi: Oversigt over definitioner 
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Sammenfattende findes der på den ene side (med eksempelvis media literacy) beskrivelser af, hvilke 

ikt-kompetencer samfundet vurderer, at borgere gerne skal have for at kunne fungere som oplyste og 

deltagende borgere i det moderne vidensamfund. 

På den anden side findes der forskellige definitioner af, hvilket udbytte forskellige former for ikt-

kompetenceudviklingskurser sigter mod, at kursisterne skal erhverve sig. 

I nærværende kortlægning skelnes som nævnt mellem udvikling af ikt-brugerfærdigheder (med 

hovedvægt på at erhverve sig viden om, forståelse for og kunne anvende ikt) og ikt-

skaberkompetencer (der har hovedvægt på at kunne anvende ikt til at skabe med baseret på analyse, 

syntetisering og vurdering). 

Jf. gennemgangen i dette afsnit er denne distinktion i overensstemmelse med grunddistinktionen i 

Blooms taksonomi (mellem på den ene side viden, forståelse og anvendelse og på den anden side 

analyse, syntese og vurdering). Dette fremgår af figur 10, hvoraf det også fremgår, at de forskellige 

definitioner af ikt-kompetencer på mange måder er skæve i forhold til hinanden. 
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4. Kortlægningens metodiske design 
I kortlægningen har Schultz, DPU og RUC anvendt en kombination af kvalitative og kvantitative 

dataindsamlingsmetoder. 

I dette afsnit redegøres der kort for de dataindsamlingsmetoder, der er anvendt til kortlægningens 

indsamling af såvel kvantitative som kvalitative data. 

Som nævnt, er der i projektet for det første blevet gennemført en komplet kortlægning af, hvilke 

kurser der anno efteråret 2009 udbydes i det ikke-formelle it-undervisningssystem (inden for det 

offentlige regulerede område, det private område og det frivillige) i Danmark med henblik på, at 

voksne kan udvikle deres ikt-kompetencer. 

For det andet er det, via telefoninterview, undersøgt hvilke udviklingstendenser, der kan iagttages 

med hensyn til det fremtidige udbud af ikt-kompetenceudviklingskurser. 

For det tredje er der blevet udformet en teoretisk model for at forklare, hvordan efterspørgslen efter 

ikt-kompetenceudviklingskurser konstitueres. Denne model er blevet undersøgt empirisk ved 

gennemførelse af to fokusgruppeinterview, hvorfra der er blevet uddraget nogle eksempler (via 

konstruktion af personaer) til illustration af voksnes motivation og indsats i forhold til udvikling af 

deres ikt-kompetencer. 

4.1. Den komplette kortlægning 
Målet med den komplette kortlægning af, hvilke kurser der anno efteråret 2009 udbydes i Danmark 

med henblik, på at voksne kan udvikle deres ikt-kompetencer, har selvsagt været, at kortlægningen 

netop skal være komplet. 

Dette har været målet, men sandsynligvis er kortlægningen ikke komplet, idet der meget vel kan 

være ikt-kompetenceudviklingskurser, som projektet ikke har fået kendskab til. Man kan således 

eksempelvis forestille sig, at lokale foreninger tilbyder og gennemfører ikt-

kompetenceudviklingskurser, der udelukkende annonceres ved opslag lokalt og ikke via internettet. 

Indsamling af data i forbindelse med den komplette kortlægning har overordnet gjort brug af såvel 

kvantitative som kvalitative metoder. Konkret er der blevet anvendt hele spektret fra automatisk 

høstning af kursusbeskrivelser på internettet til telefonresearch med opkald til eksempelvis 

lokalformanden i Ældresagens afdeling i Brønshøj. Desuden har det været muligt for kursusudbud at 

indberette deres kursusudbud direkte til Schultz. Orientering om denne indberetningsmulighed har 

været offentliggjort på VTU’s hjemmeside. 

I den komplette kortlægning er det tilstræbt at identificere samtlige af de kursusudbydere, der 

udbyder kurser i de tre sektorer, hvis udbud af ikke-formel ikt-undervisning kortlægningen har til 

formål at afdække: det offentligt regulerede område, det private og det frivillige område.  

I forbindelse med kurser udbudt inden for det offentlige regulerede område har kilden først og 

fremmest være Undervisningsministeriets portal, UddannelsesGuiden.dk, hvor alle oplysninger om det 

offentlige regulerede område findes. Efterspørgsel på kurser udbudt inden for AMU-uddannelserne 

udmønter sig dels som tilmelding til kurser som annoncerede på UG.dk dels som henvendelser til 
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godkendte udbydere af uddannelserne, som løbende samler op. Når der er tilstrækkelige 

interesserede til et kursus annonceres kurset på UG.dk. 

Inden for det private område har kildetyperne hovedsagelig været selvstændige portaler og 

hjemmesider for store kursusudbydere som eksempelvis Teknologisk Institut, men også mindre dele 

af hjemmesider for eksempelvis en arbejdsgiverforenings vedkommende. Enkelte udbydere som 

eksempelvis en fagforenings afdelinger udbyder ikke nødvendigvis it-kurser på internettet. Her har 

kildetypen været kursuskataloger, nyhedsbreve og lignende. 

Konkret er der i projektet blevet gennemsøgt kursusudbuddet via kontakt til de store 

brancheforeninger (Dansk IT og IT-branchen), arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer (som DA og 

DI), lønmodtagerorganisationer (fx FOA og Dansk Magisterforening). Disse store aktører på markedet 

har formidlet deres overblik og viden om deres medlemsorganisationers udbud af it-kurser.   

I de tilfælde, hvor adgangen til at se kursusudbuddet er knyttet til medlemskab, og der kræves log-in 

for at se de forskellige udbud (som eksempelvis i en dimittendforening), er udbyderen blevet 

kontaktet per telefon eller e-mail, og kildetypen er som konsekvens heraf enten et udskrift af 

kursusudbuddet eller et notat af de oplysninger, der er fremkommet telefonisk. 

Kildetyperne på det frivillige område er meget forskelligartede. Kilderne omfatter hjemmesider, 

kursuskataloger, foldere mv. Oplysningsforbundenes, hovedbibliotekernes og Ældresagens 

kursusudbud findes eksempelvis på internettet, hvorimod man på bibliotekerne finder kursusudbud i 

kataloger og/eller foldere. De oplysninger fra kildetyper, der ikke foreligger elektronisk eller i 

katalogform, er indhentet telefonisk, og kildetypen er derfor udskrift af kursusudbud eller notat af de 

oplysninger, der er fremkommet ved denne telefoniske kontakt. 

Konkret har projektet kontaktet hovedorganisationer/hovedafdelinger i oplysningsforbund som AOF og 

FOF, bibliotekerne, Ældresagen og andre relevante organisationer og offentlige institutioner, fx 

kommunerne. 

Konkret er kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus vurderet af en forsker i forbindelse med 

dataindsamlingen, og kurset er derefter kategoriseret som sigtende mod, at kursisten skal erhverve 

sig enten ikt-brugerfærdigheder eller ikt-skaberkompetencer. 

4.2. Den kvalitative undersøgelse af udviklingstendenser 
De udviklingstendenser, der kan iagttages med hensyn til det fremtidige udbud af ikt-

kompetenceudviklingskurser, er i projektet søgt undersøgt via gennemførelse af en række 

telefoninterview. 

I alt er der således i projektet blevet gennemført 44 telefoninterview. 

Spørgerammen for disse telefoninterview findes i bilag, afsnit 7.4. 

Styrken ved denne form for dataindsamling er, at det har været muligt for projektets 

telefoninterviewere at komme i tæt dialog med (udvalgte) udbydere om forestillinger om og konkrete 

planer for den fremtidige udvikling af ikt-kompetenceudviklingskurser. Men denne 

dataindsamlingsmetode giver ikke et komplet billede, heller ikke nødvendigvis en repræsentativ 

fremstilling, lige som det ikke er givet, at udbydernes forestillinger og planer nødvendigvis realiseres. 
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4.3. Teoretisk og kvalitativ, empirisk undersøgelse af forhold af 
betydning for efterspørgselssiden af det ikke-formelle it-
undervisningssystem for voksne 
Baseret på lærings- og motivationsteori er der opstillet en teoretisk model for at forklare, hvilke 

forhold der har betydning for efterspørgselssiden af det ikke-formelle ikt-undervisningssystem for 

voksne i Danmark. 

For at undersøge denne model empirisk er der blevet gennemført to fokusgruppeinterview med 

repræsentanter for de grupper af borgere, der ifølge undersøgelser har ingen eller svage ikt-

kompetencer, dvs. ældre og/eller personer, der er uden for arbejdsmarkedet. 

Spørgerammen for disse fokusgruppeinterview findes i bilag, afsnit 8.6.1 

Fra de to fokusgruppeinterview er der blevet uddraget nogle eksempler (via konstruktion af 

personaer) til illustration af, hvordan voksne motiveres i forhold til udvikling af deres ikt-kompetencer. 

Det er givet, at dette netop kun er eksempler/personaer og ikke er et empirisk materiale, der kan 

generaliseres ud fra. 
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5. Kortlægningens resultater 
I dette afsnit præsenteres kortlægningens hovedresultater. Undersøgelsens kortlægning af udbuddet 

præsenteres under afsnit 5.1, udviklingstendenserne i udbuddet præsenteres under afsnit 5.2, og 

undersøgelsen af de forhold, som konstituerer efterspørgselssiden, præsenteres under afsnit 5.3. De 

enkelte delundersøgelsers metoder og resultater præsenteres særskilt under hver delundersøgelse. 

5.1. Kvantitativ kortlægning af det eksisterende landsdækkende 
udbud af ikt-kompetenceudviklingsmuligheder for voksne i det ikke-
formelle it-undervisningssystem i Danmark 
I dette afsnit præsenteres resultaterne af kortlægningen af det ikke-formelle undervisningssystems 

udbud af kurser, der sigter mod udvikling af kursistens ikt-kompetencer. 

Indledningsvis skal det bemærkes, at der som nævnt kan være andre udbydere (og andre kurser) end 

de i denne kortlægning identificerede, idet sigtet som nævnt har været, at kortlægningen skulle være 

komplet, uden at der dog – jf. kapitel 5 om kortlægningens metodiske design – har kunnet sikres, at 

dette er tilfældet. 

5.1.1. 384 kursusudbydere og 6.926 kurser 

I kortlægningen er der i alt identificeret 384 kursusudbydere og 6.926 udbudte, unikke kurser. 

For flere kursers vedkommende udbydes det pågældende kursus på forskellige adresser. Sådanne 

kurser, der udbydes på forskellige adresser, men med samme indhold, tæller som ét (unikt) kursus. 

Der er registreret udbud af kurser på 921 adresser (lokationer).  

På det private område udbydes et kursus oftest på udbyderens adresse(r), som er én maks. to 

lokationer. Det samme gør sig gældende for det frivillige område. Den struktur, der er valgt til 

registrering af udbydere på det offentlige regulerede område, jf. afsnit 4.2.2 (p. 35), betyder, at der i 

kortlægningen optræder færre udbydere, end der reelt findes på området1. 

Et ”kursus” er i kortlægningen et udbud af ikke-formel ikt-undervisning og karakteriseret ved at være:  

• struktureret, dvs. at der i kursusbeskrivelsen er redegjort for indhold og læringsmål  

• stedfæstet, dvs. at der findes en udbyder, selvom undervisningen ikke nødvendigvis 

foregår på et bestemt sted eller tidspunkt.  

Kortlægningen viser, at der er to måder, hvorpå kurser udbydes. Enten i form af et konkret 

kursusprogram dækkende en nærmere bestemt periode (fx 4. kvartal 2009), eller i form af kurser 

hvor afvikling programsættes løbende eller afhænger af, at der kan opnås et bestemt deltagerantal.  

De indsamlede data er således udtryk for de unikke kurser, der er udbudt anno efteråret 2009, men 

viser ikke noget om, hvilke kurser eller hold, der er afviklet.  

                                                 
1 På AMU-området ville en registrering af uddannelsesinstitutioner og AMU-centre som udbydere medføre, at det 

samme kursus ville optræde i datasættet flere gange.  
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Jf. figuren nedenfor hører 6% af de identificerede udbydere til det offentlige regulerede område, 22% 

til det private område og de resterende 72% til det frivillige område. 

Jf. figuren nedenfor udbydes kun 4% af de identificerede kurser inden for det offentlige regulerede 

område, mens hele 74% udbydes inden for det private område og de resterende 22% inden for det 

frivillige område. 

Selvom udbyderne inden for det private område således kun udgør 21% (det vil sige godt en 

femtedel) af de i alt 384 udbydere, der er identificeret i kortlægningen, står disse for 74% (det vil sige 

næsten tre fjerdedele) af de udbudte kurser. 
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5.1.2. Kurserne fordelt på teknologi, indhold og producent 

Kortlægningen viser, at over 98% af de udbudte kurser er kurser, hvori den teknologi, der anvendes 

og undervises i, er en pc (personlig computer). Men der findes også (få) kurser i mobile enheder 

(PDA, telefon/mobiltelefon), printere, scannere og andet digitalt udstyr. 

Der udbydes således 66 kurser i mobile enheder. Halvdelen af disse udbydes inden for den frivillige 

sektor, 15% inden for det offentlige regulerede område, mens de resterende 35% udbydes inden for 

det private område. De identificerede kurser fordeler sig på følgende vis på de 12 hovedindholdskate-

gorier, som Schultz, DPU og RUC har anvendt i kortlægningen1 som vist i nedenstående tabel, der 

også viser fordelingen af kursernes indhold i forhold til den sektor, der udbyder kurset. 

Tabel 3. Kurser (absolut og i procent) fordelt på kursusindhold og sektorer 

 

Kursustype (indhold) 

 

Det offentlige 

reg. område 

Det private 

område

Det frivillige 

område 

 

 

I alt 

11 13 31 64 Andet 

4% 0% 2% 1% 

8 51 0 59 Databaseadministration 

3% 1% 0% 1% 

54 1.752 26 1.832 Drift 

19% 34% 2% 27% 

22 1.500 8 1.530 Forretningsapplikation 

8% 29% 1% 22% 

49 186 232 467 Grafisk 

18% 4% 15% 7% 

30 30 310 370 Grundlæggende it 

11% 1% 21% 5% 

0 8 0 8 It management 

0% 0% 0% 0% 

14 339 2 355 It-udvikling 

5% 6% 0% 5% 

4 426 1 431 Infrastruktur 

1% 8% 0% 6% 

7 36 437 480 Internet 

2% 1% 29% 7% 

47 575 420 1.042 Kontorprogrammer 

17% 11% 28% 15% 

33 238 28 299 Programmering 

12% 5% 2% 4% 

279 5.163 1.495 6.937 I alt 

100% 100% 100% 100% 

                                                 
1 Bemærk, at de kurser, der ikke hører til i de 11 største indholdskategorier, er placeret under ”Andet”. 

Tilsvarende med kurser, hvor indholdet ikke er angivet. Bemærk i øvrigt, at et kursus kan have indhold (og 

derved tælle med) i 2 eller flere indholdskategorier. Dette er grunden til, at der i alt optræder 6.937 kurser til 

trods for, at der kun er identificeret 6.926 kurser. 
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Med hensyn til kursusudbuddet inden for det frivillige område, så består dette af udbud først og 

fremmest af kurser i grundlæggende it (21%) kontorprogrammer (28%), internettet (29%) og grafisk 

(15%). Hele 93% af de kurser, der udbydes inden for det frivillige område, falder inden for disse 4 

indholdskategorier. 

Udbuddet inden for det frivillige område fremgår af nedenstående figur 13. 

I modsætning til udbuddet inden for den frivillige sektor består næsten tre fjerdedele (73%) af 

kursusudbuddet inden for det private område først og fremmest af kurser i nogle helt andre 

indholdskategorier, nemlig: Drift (34%), forretningsapplikationer (29%), it-udvikling (6%), 

infrastruktur (8%) og programmering (5%). Kurser i kontorprogrammer udgør 11% af kurserne i den 

private sektor1. 

                                                 
1 Angivelsen af 0% i figuren betyder, at antallet af kurser udgør mindre end 1% af det samlede antal.  
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Udbuddet inden for det private område fremgår af nedenstående figur 14. 

  

Der undervises med andre ord både i kontorprogrammer inden for det frivillige og det private område. 

Men ellers er de to områders udbud markant forskellige med hensyn til indhold. 

Kurserne udbudt inden for det offentlige område kan karakteriseres som en blanding af de distinkte 

kategorier, der udbydes kurser i inden for det private henholdsvis det frivillige område. 

Kurser udbudt inden for det offentlige regulerede område består således både af kurser i drift (19%), 

forretningsapplikationer (8%), it-udvikling (5%) og programmering (12%) – som kurserne inden for 

det private områder – og af kurser i grundlæggende it (11%) og grafisk (18%) – som kurserne inden 

for det frivillige område. Desuden er 17% af de kurser, der udbydes inden for det offentlige område, 

kurser i kontorprogrammer. Der udbydes således kurser i kontorprogrammer inden for alle 3 områder. 
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Udbuddet inden for det offentlige regulerede område fremgår af nedenstående figur 15. 

Knap en tredjedel af de identificerede kurser har ikke angivet, hvilken platform kursernes undervisning 

er i (eller undervisningen er ikke platform-afhængig), men i kortlægningen er der derudover 

identificeret ikke færre end 67 producenter. 

De største er: Microsoft (35%), IBM (16%), SAP (13%) og Sun Microsystems (8%). 

5.1.3. Ikt-brugerfærdigheder hhv. ikt-skaberkompetencer 

For hvert enkelt kursus’ vedkommende er det som nævnt vurderet, om kurset sigter mod, at kursisten 

skal udvikle ikt-brugerfærdigheder eller ikt-skaberkompetencer1: 

Af de i alt 6.926 identificerede kurser sigtede 49% (svarende til 3.396 kurser) mod, at kursisten skulle 

udvikle ikt-brugerfærdigheder, mens de resterende 49,6% (svarende til 3.436 kurser) sigtede mod, at 

kursisten skulle udvikle ikt-skaberkompetencer. De resterende 94 kurser er ikke kategoriseret på 

denne variabel. 

Om et kursus sigter mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-brugerfærdigheder eller ikt-

skaberkompetencer, afhænger i høj grad af, hvad kurset er et kursus i. 

Alle kurser i grundlæggende it sigter således mod, at kursisten skal udvikle ikt-brugerfærdigheder. 

Hele 98% af kurserne i internet og 95% af kurserne i kategorien grafisk sigter tilsvarende mod, at 

kursisterne skal udvikle deres ikt-brugerfærdigheder. 

Næsten 9 ud af 10 (87%) kurser i kontorprogrammer sigter mod, at kursisterne skal udvikle deres ikt-

brugerfærdigheder, mens de resterende 13% sigter mod, at kursisterne skal udvikle ikt-

skaberkompetencer. 

                                                 
1 Disse begreber er defineret og afgrænset på denne rapports side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.ff. 
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Tilsvarende med kurser i forretningsapplikationer. Her sigter 56% af kurserne mod, at kursisterne skal 

udvikle deres ikt-brugerfærdigheder, mens de resterende 44% sigter mod, at kursisterne skal udvikle 

ikt-skaberkompetencer. 

Hele 97% af kurserne i programmering sigter omvendt mod, at kursisterne skal udvikle ikt-

skaberkompetencer. Tilsvarende sigter langt hovedparten af kurserne i databaseadministration (92%), 

it-udvikling (90%), drift (88%) og infrastruktur (87%) mod, at kursisterne skal udvikle ikt-

skaberkompetencer. 

I tabellen nedenfor er kurserne fordelt på sektorer og på ikt-færdigheder henholdsvis ikt-

skaberkompetencer. 

Tabel 4. Kurser (absolut og i procent) fordelt på sektorer og på ikt-brugerfærdigheder henholdsvis 
ikt-skaberkompetencer 

Kursussigte Det offentlige 

regulerede 

område

Det private område Det frivillige 

område 

I alt

158 1.821 1.417 3.396Ikt-brugerfærdigheder 

57% 36% 86% 50%

120 3.253 63 3.436Ikt-skaberkompetencer 

43% 64% 14% 50%

278 5.074 1.480 6.832I alt 

100% 100% 100% 100%

Af tabellen fremgår det, at der er betydelig forskel på, hvilke ikt-kompetencer (ikt-brugerfærdigheder 

henholdsvis ikt-skaberkompetencer) de kurser, der udbydes i de forskellige sektorer (det offentlige 

regulerede område, det private område og det frivillige område) sigter mod, at kursisterne skal 

erhverve sig. 

Hele 86% af kurser udbudt inden for det frivillige område sigter således mod, at kursisterne skal 

erhverve sig ikt-brugerfærdigheder. Dette tal er knap 57% for kurser udbudt inden for det offentlige 

regulerede områder, og kun 36% for kurser udbudt inden for det private område. 

Omvendt sigter hele 64% af kurserne udbudt inden for det private område mod, at kursisterne skal 

udvikle ikt-skaberkompetencer. Dette tal er 43% for kurser udbudt inden for det offentlige regulerede 

områder og 14% for kurser udbudt inden for det frivillige område. 

Som beskrevet indledningsvis i dette afsnit er denne forskel dog først og fremmest et resultat af, at 

indholdet i de kurser, der udbydes inden for de 3 områder, er forskelligt. 
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5.1.4. Adgangskrav, niveau og målgruppe 

Langt de fleste kurser (92% svarende til 6.364 kurser) har ingen adgangskrav. Med adgangskrav 

menes, at kurset forudsætter, at kursisten har gennemført et andet kursus (eksempelvis et 

introducerende kursus) forud for det pågældende kursus, der eksempelvis kan være på videregående 

niveau. 

Alle kurserne fordeler sig på niveau (begynder, let øvet, rutineret og ikke-angivet), som vist i figur 16 

nedenfor. 

 

Igen er der forskel på kursernes niveau afhængig af, hvilke sektorer kurserne udbydes inden for. Af 

de følgende 3 figurer fremgår det således, at der kun inden for det private område udbydes kurser for 

rutinerede brugere. 
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Af figuren fremgår det, at næsten ni ud af ti kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede 

områder, er på begynderniveau. 

 

Kun godt en tredjedel af kurser udbudt inden for det private område er på begynderniveau, mens 

knap halvdelen er for let øvede, og 10% er for rutinerede kursister. 

 

Godt en femtedel (23%) af de kurser, der udbydes inden for det frivillige område, har ikke angivet et 

niveau, mens 63% er på begynderniveau, og 13% er for let øvede. Kun 1% af kurserne, der udbydes 

inden for det frivillige område, er for rutinerede brugere. 
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Kurserne fordeler sig på de angivne målgrupper som vist i tabellen nedenfor. Det fremgår, at den 

største del (71% af kurserne) er henvendt til professionelle, godt en femtedel er for alle, 5% er for 

seniorer. Men der er også (få) kurser, der særligt henvender sig til kvinder, til medlemmer af 

bestemte fagforbund og til personer med meget meget svage ikt-brugerfærdigheder. 

Tabel 5. Kurserne (absolut og i procent) fordelt på målgrupper og på sektorer 

 

Målgrupper 

Det offentlige 

regulerede område

Det private 

område

Det frivillige 

område 

I alt

278 218 1.048 1.544Alle 

100% 4% 70% 22%

0 30 1 31Ikke angivet 

0% 1% 0% 0%

0 0 6 6Kvinder 

0% 0% 0% 0%

0 18 0 18Ledige 

0% 0% 0% 0%

0 3 0 3Medlemmer af 3F 

0% 0% 0% 0%

0 1 0 1Pensionister 

0% 0% 0% 0%

0 0 39 39Personer med behov for særlige 

hensyn 0% 0% 3% 1%

0 5 38 43Personer med meget svage ikt-

brugerfærdigheder 

0% 0% 3% 1%

0 4.877 41 4.918Professionelle 

0% 95% 2% 71%

0 8 315 323Seniorer 

0% 0% 21% 5%

278 5.160 1.488 6.926I alt 

100% 100% 100% 100%

Af tabellen fremgår det, at mens alle de 278 kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede 

område, er for alle, er næsten alle (95%) af de kurser, der udbydes inden for det private område, for 

professionelle. 
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Det fremgår videre – jf. også figuren nedenfor – at kurserne udbudt inden for det frivillige område har 

langt størst variation med hensyn til kursusmålgrupperne. Det fremgår, at 70% af de kurser, der 

udbydes inden for det frivillige område, er for alle, mens hele 21% er for seniorer. 

 

5.1.5. Kursernes priser og varighed 

Fordelingen af de kurser, der er identificeret i kortlægningen, på pris og sektor fremgår af 

nedenstående tabel. 

Tabel 6. Kursernes fordeling på pris og sektor 

 

Offentlige 
regulerede 

område

Private 
område

Frivillige 
område

I alt I alt 
(bemærk, 
angivelse i 

procent)

Gratis 0 90 197 287 4%

Op til 500 kr. 0 35 324 359 5%

Fra og med 500 kr. op til 1.000 kr. 47 85 592 724 10%

Fra og med 1.000 op til 5.000 kr. 40 1.043 181 1.264 18%

Fra og med 5.000 op til 10.000 kr. 23 990 18 1.031 15%

Fra og med 10.000 op til 20.000 kr. 9 1.148 2 1.159 17%

Mere end 20.000 kr. 1 944  945 14%

Ikke angivet 158 826 173 1.157 17%

I alt 278 5.161 1.487 6.926 100%

 

38 



 

Af tabellen fremgår det, at der i kortlægningen er identificeret 287 gratis kurser (svarende til 4% af 

det samlede antal udbudte kurser)1. 

Desuden koster 5% (359 kurser) op til 500 kroner. Yderligere 10% af kurserne koster mellem 500 og 

1.000 kroner. 

En femtedel af kurserne koster således under og op til 1.000 kroner. 

Lidt over halvdelen af kurserne (53%) koster under 5.000 kroner. De dyreste kurser koster op til 

65.000 kroner. 

Af de 3 figurer nedenfor fremgår det, hvordan de kurser, der udbydes inden for det offentlige 

regulerede område, det private og det frivillige område er fordelt på prisniveau. 

Af figuren fremgår det, at langt den største del (91%) af de ikt-kompetenceudviklingskurser, der 

udbydes inden for det offentlige regulerede områder, koster mellem 500 og 10.000 kroner.2 

                                                 
1 Gratis kurser inden for det private område er enten private virksomheders udbud af seminarer med et 

identificeret læringsmål eller lønmodtagerorganisationers kurser for medlemmer.  
2 Et enkelt kursus koster over 20.000 kroner. Det er Technology College Aalborg, som udbyder Cisco Certificering 

CCNA til 36.000 kroner.  
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Ikke overraskende er de kurser, der udbydes inden for det private område, generelt dyrere end de 

kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede områder. Af figuren fremgår det således, at 

95% af kurserne, der udbydes inden for det private område, koster mere end 1.000 kroner. 
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Med hensyn til de ikt-kompetenceudviklingskurser, der udbydes inden for det frivillige område, 

fremgår det af figuren, at 15% af disse er gratis. En fjerdedel koster op 500 kr., hele 45% koster 

mellem 500 og 1.000 kr., mens 14% koster mellem 1.000 og 5.000 kroner. Kun 1% af de kurser, der 

udbydes inden for det frivillige område, koster mere end 5.000 kroner1. 

De korteste kurser varer en halv time, mens de længste varer flere måneder. 

Kursernes fordeling på varighed og sektor fremgår af nedenstående tabel2. 

Tabel 7. Kursernes fordeling på varighed og sektor 

 

Offentlige 
regulerede 

område

Private 
område

Frivillige 
område

I alt I alt 
(bemærk, 

angivelse er 
i procent)

[0-1] dag 38 1.217 411 1.666 24%

]1-2] dage 66 1.179 276 1.521 22%

]2-3] dage 55 846 439 1.340 19%

]3-4] dage 4 342 129 475 7%

]4-5] dage  2 48 50 1%

]1-2] uger 56 876 68 1.000 15%

Mere end 2 uger 46 81 24 151 2%

Ikke angivet 13 617 93 723 10%

I alt 278 5.160 1.488 6.926 100%

Af tabellen fremgår det, at næsten en fjerdedel (24%) af kurserne varer 1 dag (eller derunder). Det 

fremgår desuden, at 22% varer mellem 1 og 2 dage, mens 19% varer mellem 2 og 3 dage. 

Godt halvdelen (53%) af kurserne varer op til en uge, kun 2% varer over 2 uger, mens 15% af 

kurserne varer i mellem 1 og op til og med 2 uger. 

                                                 
1 Inden for det frivillige område er dyrere kurser fx pc-kørekort basis og pc-kørekort udbudt af PC-skolen (FORA 

1748) til hhv. 11.970 og 19.950 kroner.  

 
2 Varighed er hos udbyderne typisk angivet i enten timer eller dage. For at kunne sammenligne data er en 

kursusdag sat til at vare 7,4 timer. Hvis et online-kursus eller et enkeltfag er angivet til at vare 10 uger fra 

start til slut, er varigheden registreret som 10 uger, uanset kursisten ikke er fuldtidsbeskæftiget med 

uddannelsen.  
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I de 3 figurer nedenfor er kurserne fordelt på varighed og områder. Bemærk, at ”Ikke angivet” er 

fjernet i disse figurer. 

 

Af figuren fremgår det, at de kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede områder, både er 

af kortere og af længere varighed. Der er således både kurser (14%) af op til 1 dags varighed, men 

også kurser af flere dages og af flere ugers varighed. Hele 17% af disse kurser varer således mere 

end 2 uger. 

 

De kurser, der udbydes inden for det private område, er af kortere varighed end de kurser, der 

udbydes inden for det offentlige regulerede område. Inden for det private område udbydes således en 

del kurser (27%) af op til 1 dags varighed. Men – jf. figuren – også en del kurser af op til en uges 

varighed og flere (19%) af 1-2 ugers varighed. 
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Kurserne, der udbydes inden for det frivillige område, er både korte kurser og lange kurser. Hele 29% 

er således kurser af op til og med 1 dags varighed. Men mange kurser (hele 64%) er af flere dages 

(1-5 dages) varighed. Det fremgår, at 5% af kurserne, der udbydes inden for det frivillige område, er 

af 1-2 ugers varighed, mens 2% varer mere end 2 uger.  

5.1.6. Undervisningsform og undervisningssprog 

Langt de fleste kurser (85%) er tilrettelagt med tilstedeværelsesundervisning. Kortlægningen viser, at 

13% er online-kurser, mens de resterende 2% er tilrettelagt med en blanding af tilstedeværelses- og 

online-undervisning. 

Hele 78% af kurserne har angivet dansk som undervisningssprog, 5% har ikke angivet kursussproget, 

mens de resterende 16% af kurserne foregår på engelsk. 

5.1.7. Sammenfattende beskrivelse af ikt-kompetenceudviklingskurser udbudt 
inden for det offentlige regulerede område, det private område og det frivillige 
område 

I kortlægningen er der i alt identificeret 384 kursusudbydere og 6.926 udbudte, unikke kurser. Af de i 

alt 384 identificerede udbydere hører 6% til det offentlige regulerede område, 21% til det private 

område og de resterende 73% til for det frivillige område. Af de i alt 6.926 identificerede udbudte 

kurser udbydes 4% af de identificerede kurser inden for det offentlige regulerede område, 74% 

udbydes inden for det private område og de resterende 22% udbydes inden for det frivillige område. 

I de 3 herefter følgende afsnit følger en kort, sammenfattende beskrivelse af udbuddet inden for det 

offentlige regulerede, det private henholdsvis det frivillige område. 

Da de kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede område, betegnes som en blanding 

mellem de kurser, der udbydes inden for det private henholdsvis det frivillige område, beskrives først 

udbuddet inden for det private område, derefter det frivillige område og afslutningsvis 

kursusudbuddet inden for det offentlige regulerede område. 
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5.1.8. Sammenfattende beskrivelse af ikt-kompetenceudviklingskurser udbudt 
inden for det private område 

Både inden for det frivillige og inden for det private område udbydes en del kurser i 

kontorprogrammer. Men ellers er de kurser, der udbydes inden for det private område, først og 

fremmest kurser i drift, forretningsapplikationer, it-udvikling, infrastruktur og programmering.  

De kurser, der udbydes inden for det private område, sigter for 64% af kursernes vedkommende 

mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-skaberkompetencer. De resterende 36% af kurserne, der 

udbydes inden for det private område, sigter i modsætning hertil mod, at kursisten skal erhverve sig 

ikt-brugerfærdigheder. 

Med hensyn til niveau er godt en tredjedel af kurser udbudt inden for det private område på 

begynderniveau, mens knap halvdelen er for let øvede, og 10% er for rutinerede kursister. 

Næsten alle kurser (95%), der udbydes inden for det private område, er for professionelle, 1% er ikke 

angivet, mens de resterende 4% er for alle. 

De kurser, der udbydes inden for det private område, er både af kortere og af længere varighed. En 

stor del af disse kurser (63%) er således korte (af op til 3 dages varighed), mens en anden relativt 

stor del (17%) af kurserne er længere kurser (af 1-2 ugers varighed). 

De kurser, der udbydes inden for det private områder, er – ikke overraskende – de relativt dyreste; 

80% af kurserne koster over 1.000 kroner. 

Sammenfattende er de kurser, der udbydes inden for det private område: 

• Målrettet mod professionelle på alle niveauer, det vil sige både begyndere, let øvede og 

rutinerede brugere. 

• Kurser, der sigter mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-skaberkompetencer. 

• Kurser inden for kontorprogrammer, drift, forretningsapplikationer, it-udvikling, 

infrastruktur og programmering. 

• Både af kortere og af længere varighed – 63% er således korte kurser (af op til 3 dages) 

varighed, mens 17% er længere kurser (af 1-2 ugers varighed). 

• Relativt dyrere end kurser, der udbydes inden for både det frivillige og det offentlige 

regulerede område. 

5.1.9. Sammenfattende beskrivelse af ikt-kompetenceudviklingskurser udbudt 
inden for det frivillige område 

Både inden for det frivillige og inden for det private område udbydes som nævnt en del kurser i 

kontorprogrammer. Men ellers er de kurser, der udbydes inden for det frivillige område, først og 

fremmest kurser i grundlæggende it, internettet og grafisk.  

De kurser, der udbydes inden for det frivillige område, sigter langt de fleste (86% af kurserne) mod, 

at kursisten skal erhverve sig ikt-brugerfærdigheder. De resterende 14% af kurserne, der udbydes 

inden for det frivillige område, sigter i modsætning hertil mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-

skaberkompetencer. 
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Langt størstedelen (63%) af kurserne udbudt inden for det frivillige område er på begynderniveau, 

mens 13% er for let øvede, og 1% er for rutinerede kursister. For de resterende 23% af kurserne er 

niveauet ikke angivet. 

Størstedelen (70%) af de kurser, der udbydes inden for det frivillige område er for alle. Hele 21% er 

for seniorer, mens de resterende 9% af kurserne er for særlige målgrupper. 

De kurser, der udbydes inden for det frivillige område, er overvejende af kortere varighed. Tre fjerdele 

af kurserne er således korte (af op til 3 dages varighed). 

De kurser, der udbydes inden for det frivillige område, er de relativt billigste, idet tre fjerdele af disse 

kurser koster op til 1.000 kr. 

Sammenfattende er de kurser, der udbydes inden for det frivillige område: 

• Kurser for alle, herunder seniorer, først og fremmest på begynderniveau. 

• Kurser inden for internet, kontorprogrammer, grundlæggende it og grafisk. 

• Kurser, der sigter mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-brugerfærdigheder. 

• Af kortere varighed – tre fjerdedele er således korte kurser (af op til 3 dages) varighed. 

• Relativt billigere end kurser, der udbydes inden for både det offentlige regulerede 

område og det private område. 

5.1.10. Sammenfattende beskrivelse af ikt-kompetenceudviklingskurser udbudt 
inden for det offentlige regulerede område 

Som nævnt kan de kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede område, betegnes som en 

mellemting mellem de kurser, der udbydes inden for det private henholdsvis det frivillige område. 

Kurser udbudt inden for det offentlige regulerede område består således både af kurser i drift, 

forretningsapplikationer, it-udvikling og programmering – som kurserne inden for det private område 

– og af kurser i grundlæggende it og grafisk – som kurserne inden for det frivillige område. Desuden 

er 17% af de kurser, der udbydes inden for det offentlige område, kurser i kontorprogrammer, der 

således udbydes kurser i inden for alle 3 områder. 

De kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede område, sigter overvejende (for 57% af 

kursernes vedkommende) mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-brugerfærdigheder. De resterende 

43% af kurserne, der udbydes inden for det offentlige regulerede område, sigter i modsætning hertil 

mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-skaberkompetencer. 

Langt størstedelen (87%) af kurserne udbudt inden for det offentlige regulerede område er på 

begynderniveau, mens 13% er for let øvede. 

Samtlige kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede område, er for alle. 

De kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede område, er (i endnu højere grad end det er 

tilfældet med de kurser, der udbydes inden for det private område) af både kortere og af længere 

varighed. En stor del af disse kurser (57%) er således korte (af op til 3 dages varighed), mens en 

anden relativt stor del af kurserne er længere kurser, idet 20% af kurserne således er af 1-2 ugers 

varighed, mens 17% er af mere end 2 ugers varighed. 
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De kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede områder, er – ikke overraskende – relativt 

dyrere end de kurser, der udbydes inden for det frivillige område, men billigere end de kurser, der 

udbydes inden for det private område. Størstedelen (31%) af de kurser, der udbydes inden for det 

offentlige regulerede område og har angivet en pris, koster således mellem 500 og op til 5.000 kroner. 

Sammenfattende er de kurser, der udbydes inden for det offentlige regulerede område: 

• Kurser for alle, først og fremmest på begynderniveau. 

• Kurser inden for (stort set) alle indholdsområder. 

• Fordelt på kurser, der sigter mod, at kursisten skal erhverve sig ikt-brugerfærdigheder 

(57%) og ikt-skaberkompetencer (43%). 

• Både af kortere og af længere varighed – 57% er således korte kurser (af op til 3 dages 

varighed), mens en anden relativt stor del af kurserne er længere kurser, idet 20% af 

kurserne således er af 1-2 ugers varighed, mens 17% er af mere end 2 ugers varighed. 

• Relativt billigere end kurser, der udbydes inden for både det private område, men dyrere 

end kurser, der udbydes inden for det frivillige område. 

5.1.11. Sammenfattende beskrivelse af den kvantitative kortlægning af det 
eksisterende landsdækkende udbud af ikt-kompetenceudviklingsmuligheder for 
voksne i det ikke-formelle it-undervisningssystem i Danmark 

I kortlægningen er der i alt identificeret 384 kursusudbydere og 6.926 udbudte, unikke kurser. 

Mens kun 4% af de identificerede kurser udbydes inden for det offentlige regulerede område, udbydes 

hele 71% inden for det private område. De resterende 25% udbydes inden for det frivillige område. 

Stort set alle kurser (98%) er kurser, hvor den teknologi, der anvendes og undervises i, er en pc 

(personlig computer). Men der findes også (få) kurser i mobile enheder (PDA, telefon/mobiltelefon), 

printere, scannere og andet digitalt udstyr 

Hele 26% af de udbudte kurser vedrører drift, 22% vedrører forretningsapplikationer, mens 15% 

vedrører kontorprogrammer. Der er betydelige forskelle på indholdet af de kurser, der udbydes inden 

for de forskellige sektorer, det vil sige det offentlige regulerede områder, det private område 

henholdsvis det frivillige område. 

Halvdelen af kurserne sigter mod, at kursisten skal udvikle ikt-brugerfærdigheder, mens den anden 

halvdel af kurserne sigter mod, at kursisten skal udvikle ikt-skaberkompetencer. Der er dog betydelige 

forskelle på, hvilke ikt-kompetencer (ikt-brugerfærdigheder henholdsvis ikt-skaberkompetencer) de 

kurser, der udbydes i de forskellige sektorer, sigter mod, at kursisterne skal erhverve sig. Næsten ni 

ud af ti (85%) af kurserne udbudt inden for det frivillige område sigter således mod, at kursisterne 

skal erhverve sig ikt-brugerfærdigheder, mens dette kun gælder for 57% af kurserne udbudt inden for 

det offentlige regulerede områder, og kun for 36% for kurser udbudt inden for det private område. 

Omvendt sigter hele 64% af kurserne udbudt inden for det private område mod, at kursisterne skal 

udvikle ikt-skaberkompetencer. Dette tal er 43% for kurser udbudt inden for det offentlige regulerede 

områder og 14% for kurser udbudt inden for det frivillige område. 

Langt de fleste kurser (hele 96%) har ingen adgangskrav. 
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Knap halvdelen af kurserne (46%) er på begynderniveau. Kun inden for det private område udbydes 

kurser for rutinerede brugere. Disse kurser udgør 10% af de kurser, der udbydes inden for dette 

område. 

For det samlede kursusudbud gælder, at over en femtedel af alle kurser er for alle – dog er 95% af de 

kurser, der udbydes i den private sektor, for professionelle. Næsten en femtedel af de kurser, der 

udbydes inden for den frivillige sektorer, er for seniorer, mens 61% er af denne sektors kurser er for 

alle. 

En femtedel af kurser kosterne under 1.000 kroner, mens næsten halvdelen koster under 5.000 

kroner. De dyreste kurser koster op til 65.000 kroner. 

De korteste kurser varer en halv time, mens de længste varer flere måneder.  

Langt de fleste kurser er tilrettelagt med tilstedeværelsesundervisning (85%) og med dansk som 

undervisningssprog (78%). 

5.2. Kvalitativ kortlægning af udviklingstendenser på udbudssiden 
I tilknytning til den kvantitative kortlægning af det eksisterende udbud af ikt-

kompetenceudviklingsmuligheder i Danmark har Schultz, DPU og RUC gennemført i alt 44 

telefoninterview med kursusudbydere for at afdække de fremtidige udviklingstendenser på markedet 

for ikt-kompetenceudviklingsmuligheder.  

Formålet med denne del af undersøgelsen har været at forsøge at supplere det øjebliksbillede af 

udbuddet, som den kvantitative afdækning skaber, med en kvalitativt baseret forståelse for, hvilken 

vej markedet udvikler sig, samt hvilke tendenser denne udvikling følger.  

Spørgerammen til disse telefoninterview kan findes i bilag (afsnit 8.4). 

Da denne del af undersøgelsen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse, skal det bemærkes, at 

det er de forskellige udbyderes bud på udviklingen, som de ser den, og at deres tilbagemeldinger 

derfor skal forstås som sådan. Samtidig afspejler tilbagemeldingerne udbydernes hensigter og må 

derfor ikke læses som en forudsigelse af, hvordan udbuddet udvikler sig, men derimod på de enkelte 

aktørers bud på, hvordan netop deres udbud forventes at udvikle sig. 

Ca. 150 udbydere blev kontaktet. En del ønskede ikke at medvirke, andre havde ikke tid. Generelt 

krævede hvert interview flere opkald. For at sikre medvirken af et repræsentativt udsnit af udbyderne, 

er der foretaget en prioritering. Der er fokuseret på udbydergrupper, som repræsenterer en relativt 

stor kursusvolumen. Fx står bibliotekerne for 22% af kurserne på det frivillige område og 

oplysningsforbundene for 65%. På det private område er der søgt at få spredning over udbydertyper, 

jf. 4.2.2.  

5.2.1. Overordnede udviklingstendenser på udbudssiden 

Ud fra de gennemførte telefoninterview kan visse overordnede udviklingstendenser ses på 

udbudssiden. Generelt er tendenserne få og svage, og da de er baseret på data fra kvalitative 

interview, skal det bemærkes at udviklingstendenserne er beskrevet ud fra respondenternes oplevelse 

af udviklingen, og derved på hvad de giver udtryk for at ville, men ikke nødvendigvis hvad de vælger 

at gøre. 
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5.2.1.1. Udviklingstendenser på det private marked: Virksomhederne 

Den kvalitative kortlægning af det private marked er baseret på i alt 22 gennemførte telefoninterview. 

Der var mange virksomheder, som afslog at deltage i undersøgelsen, ligesom virksomhederne 

gennemgående var tilbageholdende med at give information om overordnede visioner og mål for 

udviklingen af deres kursusvirksomhed. 

Følgende overordnede udviklingstendenser kan iagttages på det private marked: 

• Finanskrisen har betydet en nedgang for store dele af det private marked, både i forhold til 

den egentlige efterspørgsel efter kurser, og som et pres på prisen. Kun enkelte udbydere 

fastholder deres hidtidige aktivitetsniveau. 

• Mange kurser er teknologiafhængige, og kurserne udvikles i takt med, at nye produkter og 

versionsopdateringer bliver introduceret. Der synes at være en tendens mod, at der udbydes 

færre teknologibaserede kurser og flere projektledelses- og it-managementkurser. 

• Nedgangen har forårsaget, at der tænkes i nye baner. Mange udbydere har haft et meget 

teknologiafhængigt udbud, hvor kurserne har handlet om bestemte produkter eller 

teknologier. Mange udbydere har tilsyneladende forladt deres hidtidige, og ofte meget 

produktorienterede strategi, og søger i stedet mere markedsorienterede tilgange med 

udgangspunkt i deres kunders umiddelbare behov. Dette udtrykkes bl.a. gennem højere grad 

af skræddersyede kurser, hvilket kan afspejle en mere kortsigtet strategi. På prissiden ser 

man forsøg på at opretholde prisen ved at tilbyde mere indhold for samme pris eller sænke 

prisen ved eksempelvis at ændre internatkurser til eksternatkurser. 

• Nedgangen har forårsaget udvikling på markeds- og produktniveau. Udbydere forsøger at 

tilbyde nye kurser til deres kunder, samtidig med at man forsøger at opdyrke strategiske, 

privat-offentlige partnerskaber, eksempelvis med jobcentre og a-kasser, og derigennem 

målrette deres kurser mod ledige. 

• Brugen af fjernundervisning synes både i fremgang og i modgang. Generelt berettes der om 

en tendens mod mere brug af fjernundervisning og særlig i kombination med 

tilstedeværelsesundervisning, men også om at finanskrisen får efterspørgselen efter 

fjernundervisning til at falde. 

5.2.1.2. Udviklingstendenser på det private marked: Organisationerne 

To LO-forbund, et AC-forbund, en arbejdsgiverorganisation, samt et antal underafdelinger deltog i 

undersøgelsen. På samme måde som blandt virksomhederne var der her en tendens til at være 

tilbageholdende med deres viden og særligt i forhold til udviklingen. Der tegnes derfor et overordnet 

billede af et udbud uden den store udvikling. I stedet synes udviklingen i udbuddet at fastholde 

nedenstående tendenser: 

• De deltagende lønmodtagerorganisationer fastholder et forholdsvist snævert fokus for deres 

kursusvirksomhed. LO-forbundene sigter primært mod at give deres medlemmer basale ikt-

kundskaber. Der udtrykkes et ønske om på sigt af udbyde mere avancerede kurser, 

eksempelvis i forhold til billedbehandling eller præsentation. 

• AC-forbundets kurser er udelukkende rettet mod studerende og ønsker at fastholde et udbud, 

som er til gavn for deres studerende. 
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• En enkelt LO-lokalafdeling ønsker at kunne udbyde kurser om aftenen for medlemmer.  

• Arbejdsgiverorganisationens beretter at deres udbud er rettet mod konkrete arbejdsfunktioner 

i branchen, og at de vil fastholde dette fokus. 

• Arbejdsgiverorganisationen oplever en nedgang i antallet af kursister og tilskriver denne 

nedgang, at finanskrisen presser branchen. 

5.2.1.3. Generelle udviklingstendenser i det private udbud 

Følgende generelle tendenser kan iagttages i det private udbud: 

• Finanskrisen har forårsaget omvæltninger i forhold til udbudsstrategier, prispolitik, kursusform 

og målgrupper. 

• Udviklingen synes at bevæge sig fra teknologi- og produktdrevne kurser mod mere 

markedsdrevne behov. 

5.2.1.4. Udviklingstendenser på det frivillige område: Bibliotekerne 

I undersøgelsen deltog 3 hovedbiblioteker og et storbybibliotek. På dette grundlag kan der peges på 

følgende udviklingstendenser:  

• Bibliotekernes kurser er orienteret mod en bred målgruppe og beretter at fastholde dette 

fokus. Dog påtænker et enkelt hovedbibliotek at indgå samarbejde med et oplysningsforbund 

for at etablere kurser med fokus på de 40-50-årige**. 

• Kursusudbuddet er bestemt af den enkelte bibliotekars ikt-viden, og udviklingen på 

indholdssiden er derfor bestemt heraf. 

• Nedskæringer har medført en indskrænkning af udbuddet og fokuseret undervisningen mod 

kerneområder som borger.dk, skat.dk og søgemaskiner, samt evt. sociale fora som twitter og 

facebook. 

• Bibliotekerne beretter, at deres kursister har ingen eller få ikt-kompetencer, og at der fortsat 

er et behov for at fokusere undervisningen her. Bibliotekerne vil på sigt gerne undervise i 

videregående kurser, men sender p.t. denne type efterspørgsler videre til 

oplysningsforbundene, eksempelvis i forhold til digital fotobehandling. 

• Kurserne er som udgangspunkt gratis, men flere steder påtænker man et mindre 

deltagergebyr for at sikre fremmøde.  

• Hos bibliotekerne ser man ikke samme tendens til en markedsretning, som man ser blandt de 

private udbydere, idet der er tendens til at fastholde et produktionsorienteret udbud, som er 

betinget af, hvilke kurser og hvilken undervisning biblioteket er i stand til at udbyde. 

5.2.1.5. Udviklingstendenser på det frivillige område: Oplysningsforbund 

I undersøgelsen deltog i alt 10 oplysningsforbund. På dette grundlag kan der peges på følgende 

udviklingstendenser: 

• Kursusprisen og kursusformen er bestemt af tilskudsmuligheden og derved fastholdt af ydre 

forhold. 
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• Udviklingen i udbuddet er dels bestemt ud fra efterspørgslen i den foregående sæson, og dels 

ud fra et hensyn til de ikt-svage borgere, som oplysningsforbundene betragter som deres 

primære målgruppe og derfor retter deres aktiviteter mod. 

• Kursusudbuddet er bredt og på mange niveauer. Man oplever en stor efterspørgsel efter 

grundlæggende ikt-kurser, men også en gradvis bevægelse mod mere specialiserede kurser 

og efter kurser med undervisning i bestemte produkter. Mange kursister har først taget de 

grundlæggende kurser, og er efterfølgende fortsat med mere avancerede kurser. 

• Kurserne er blevet gradvist mere specialiserede fra tidligere at handle om ’ren edb’, til i stedet 

at undervise i specifikke emner som eksempelvis digital fotobehandling. Tilsvarende er mail og 

internet gået fra at være et særskilt kursus til i dag at være en integreret del af andre kurser. 

• Et oplysningsforbund oplyser, at de har planer om at indføre et kursus, som fører til et ’e-

borger certifikat’ i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. 

• Fremmødeundervisning er udbredt og efterspurgt og derfor en fastholdelse af 

lokalundervisning frem for fjern- og videoundervisning. 

• Oplysningsforbundene griber mange mindre udviklinger (eksempelvis en efterspørgsel efter 

kurser i facebook) ved at udbyde generelle supporthold. 

Hos oplysningsforbundene er udviklingen i udbuddet efterspørgselsdreven, idet kurserne er tilrettelagt 

efter, hvad markedet efterspørger. Flere oplysningsforbund orienterer deres udbud mod at undervise i 

grundlæggende ikt-færdigheder som e-mail og internet, men at deres kernekursister nu er kommet 

skridtet videre og vil lære om mere specifikke emner som billedredigering, Windows 7 og sociale fora. 

Samlet set peger kursusudbyderne på, at de ældres lyst til at lære ikt toppede for 3-4 år siden, og at 

det påvirker udbydernes forventninger i forhold til det fremtidige kursusudbud. 

5.2.1.6. Generelle udviklingstendenser for det frivillige område 

Generelt kan følgende udviklingstendenser spores: 

Generelt oplever oplysningsforbundene en stadig efterspørgsel efter kurser i grundlæggende ikt-

færdigheder, men også en bevægelse mod mere specialiserede og avancerede ikt-færdigheder. 

Der er generelt ingen planer om større ændringer i udbuddet. 

5.2.1.7. Generelle udviklingstendenser for det offentlige regulerede område 

Fra arbejdsmarkedsuddannelsessystemet for faglærte og ufaglærte (AMU) deltog i alt tre 

efteruddannelsesudvalg. På dette grundlag kan der peges på følgende udviklingstendenser: 

• Udbuddet af kompetenceudvikling via AMU er kendetegnet ved stabilitet. Der berettes om en 

høj grad af markedstilpasning. Udviklingen af uddannelser i AMU varetages af 

efteruddannelsesudvalg, som er paritetisk sammensatte. Behovet for en 

arbejdsmarkedsuddannelse opsamles af efteruddannelsesudvalgene på baggrund af 

henvendelser fra brancher og jobområder, de udbydende institutioner eller 

efteruddannelsesudvalgenes egne analyser af udviklingen indenfor de respektive jobområder. 

Undervisningsministeriet godkender uddannelserne, hvilket kan ske indenfor 6 uger, hvis 

ministeriet ikke har bemærkninger til ansøgningen om godkendelse af en uddannelse. Med 

godkendelse af uddannelsen, kan uddannelsen udbydes af de udbydere, som er godkendte til 
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den kompetencebeskrivelse (uddannelsesstruktur), som den pågældende godkendte 

uddannelse indgår i. Der er således tale om et fleksibelt og hurtigt ageren uddannelsessystem 

i forhold til at stille uddannelser til rådighed. Det konkrete udbud af uddannelserne varetages 

af de godkendte udbydere. Denne tilpasning sker i forhold til et helt kalenderår, og 

tilpasningen tilrettelægges seks måneder inden planen træder i kraft. Udbuddet er derfor 

præget af en træg markedstilpasning.   

• Prismæssigt er AMU-kurser offentligt reguleret, hvilket bidrager til at stabilisere udbuddet. 

• Udbuddet er i høj grad tilrettelagt ud fra kursisters tilmelding til kurser, og der kan ikke 

berettes om kurser, der bliver udbudt på foranledning af kursisters forespørgsler. 

• Der udbydes en række kurser, som er beskrevne i forhold til det af UVM godkendte kursus-

formål, og der oprettes et kursushold, når der er nok tilmeldinger. 

• AMU-kurser er udviklet til jobfunktioner på jobområder for ufaglærte og faglærte, men alle 

har adgang til deltagelse i AMU-kurser. Der berettes om en pletvis opprioritering af kurser 

rettet mod faglærte, dog uden at dette har en ekskluderende effekt overfor ufaglærte 

(eksempelvis via adgangsbetingelser). 

• Der berettes pletvis om en udvidelse af det eksisterende kursusudbud. 

• Der berettes pletvis om en mere teknologinær udvikling af ikt-kurser (eksempelvis via Cisco 

certificering). 

• Der berettes om en fastholdelse af undervisningsformen, samt i hvor undervisningen udbydes. 

Generelt set er det offentlige regulerede område for ikke-formel ikt-kompetenceudvikling præget af 

stabilitet, både i forhold til pris, udbud og undervisningsform. 

5.3.  Teoretisk og kvalitativ tilgang til efterspørgselssiden 
I dette afsnit beskrives en række af de forhold, som gør sig gældende, når voksne (særligt fra udsatte 

grupper) skal tilegne sig nye ikt-færdigheder. Først introduceres en teoretisk tilgang til en række af de 

mekanismer, som påvirker voksnes læringsprocesser. Dernæst præsenteres erfaringerne fra en række 

fokusgruppeinterview foretaget med respondenter fra de grupper af danske borgere, som har ingen 

eller svage ikt-kompetencer. Målet er at skabe et blik for de mekanismer, som har indflydelse på en 

borgers ikt-kompetenceudvikling. Dette skabes gennem konstruktionen af en række prototypiske, 

stiliserede personfremstillinger ud fra det indsamlede data. Formålet med disse personfremstillinger, 

eller personaer, er at agere omdrejningspunkt for en efterfølgende analyse af, hvordan der kan 

skabes en oplevelse af barrierer og nødvendighed hos den enkelte, som fordrer, at borgeren 

mobiliserer den fornødne indsats. Sigtet er at skabe et blik for, hvordan borgeren kan komme til at 

opleve barriererne som tilstrækkelig overkommelige til, at den fornødne indsats mobiliseres, og en 

egentlig ikt-kompetenceudvikling påbegyndes. 

5.3.1. Teoretisk model om voksnes læring og motivation 

For at forstå hvordan man kan fremme en bestemt voksengruppes brug af kompetenceudvikling er 

det nødvendigt at tage udgangspunkt i, hvordan denne gruppe, og hvordan voksne generelt, lærer. I 

dette afsnit introduceres en række teoretiske tilgange til at forstå de processer, som har betydning for 

voksnes læreprocesser. 
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5.3.1.1. Voksenlæring som meningsdannelse 

Når voksne skal lære sig noget, det vil sige erhverver sig ny viden eller nye kompetencer, kræver det 

(jf. eksempelvis Illeris, 1999, p. 172ff) begrundelser og meningsfuldhed. Teorier om voksnes læring 

(eksempelvis Jarvis, 1992) peger således på, at voksne med en forholdsvis sikker identitetsdannelse 

(det vil sige fra omkring 17-18 år og opefter) i langt højere grad end børn og unge skal kunne se 

meningen med og opleve et behov for at lære sig noget nyt. 

En voksengruppe vil derfor i højere grad have brug for at forstå et formål med at opnå ikt-

kompetencer end elever i en folkeskoleklasse. Læringsprocessen må derfor orienteres mod a) at 

etablere det at udvikle ikt-kompetencer som meningsfulde for målgruppen, og b) orienteres mod at 

udvikle de ikt-kompetencer, som målgruppen finder meningsfulde. 

5.3.1.2. Voksenlæring og motivation 

Motivation udgør et centralt omdrejningspunkt i læringsteorier og handler om at forstå de faktorer 

eller forhold, som skaber en hensigtsmæssig deltagelse i en læreproces. I motivationsteorier (Deci, 

1985) skelnes ofte mellem de ydre og de indre motiverende faktorer. I forhold til en voksengruppe 

kan de ydre motiverende faktorer eksempelvis være en nødvendighed eller krav i forhold til et dagligt 

arbejde eller vedkommendes videre karriereforløb eller en egentlig kontant honorering (løntillæg eller 

bonus). I modsætning hertil er de indre motiverende faktorer personens egen interesse, nysgerrighed 

eller et indre behov for at erhverve sig ny viden eller nye kompetencer. I forhold til en specifik 

voksengruppe vil det derfor være relevant at undersøge, hvilke forhold, indre som ydre, som ville 

motivere deltagelsen i en læringsproces om ikt-kompetencer. 

I en analyse fra 2007 fra Teknologisk Institut fremføres det, at en stor del af de danskere, der har 

ingen eller ringe ikt-færdigheder, er ældre, uden for arbejdsstyrken og/eller lavtuddannede 

(Teknologisk Institut, 2007, p. 3-4). Det danske it-barometer1 fra 2009 viser, at: 

• En femtedel (19%) af danskerne aldrig har brugt en computer. 

• Den andel af danskerne, der ikke bruger computer, stiger med alderen. Næsten 9 ud af 

10 unge (på mellem 16 og 24 år) bruger således computer dagligt, mens 20% af de 55-64-

årige, 51% af de 65-74-årige og hele 81% af de 75-89-årige aldrig har brugt en computer. 

• Halvdelen af de borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, har aldrig brugt en computer. 

Ud fra denne betragtning synes det i denne sammenhæng hensigtsmæssigt at udvide de ydre 

motiverende faktorer til ikke alene at omfatte forhold af betydning for vedkommendes arbejdspraksis, 

men også forhold af betydning for vedkommendes sociale liv, herunder for vedkommendes mulighed 

for at undgå social eksklusion. En ydre motiverende faktor kan således være, at den enkelte kan føle 

sig presset til at kommunikere via mobiltelefon og/eller mail/internettet for at undgå at føle sig socialt 

ekskluderet i forhold til familiens yngre generationer, eller vedkommende kan føle sig presset til at 

anvende offentlige, elektroniske tjenester for at undgå at føle sig ekskluderet i forhold til at føle sig 

som ligeværdig borger i det moderne, danske samfund. Modsat kan en indre motivation etableres 

ved, at man opdager fordelene ved sms, mail eller det at kunne anvende borger.dk. Her ville en 

kommunikation af fordelene ved at anvende ikt, og deraf af at udvikle sine ikt-kompetencer, kunne 

bidrage til at etablere en tilstrækkelig oplevelse af nytteværdien af ikt til at kunne overvinde de 

                                                 
1 Kilde: Baggrundsdata (it-barometerett), se evt. mere her: http://www.it-borger.dk/it-barometer. 
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barrierer, som den enkelte borger måtte opleve at have i forhold til at anvende og lære at anvende 

ikt. 

5.3.1.3. Behov, nytteværdi og omkostninger ved egen indsats 

For at voksne skal være villige til at lære sig noget, til at igangsætte og gennemføre 

kompetenceudvikling1, kræves det således, at vedkommende enten har et behov for (indre 

motiverende faktorer) eller i det mindste kan se nytteværdien af (ydre motiverende faktorer) det, 

vedkommende skal lære sig. De ydre motiverende faktorer kan være relateret til vedkommendes 

arbejdspraksis og/eller vedkommendes sociale liv. 

Når en person har behov for (indre motivation) eller kan se nytteværdien af (ydre motivation) og 

således gerne vil lære sig noget nyt, er der imidlertid fortsat en række barrierer i forhold til denne 

læring: er det (for) dyrt, (for) svært/mentalt krævende, (for) tidskrævende – kort sagt: Hvilke 

personlige omkostninger er der forbundet med den indsats, der skal til for at anvende og lære at 

anvende ikt; koster den personlige indsats (for) meget for den enkelte? 

Hos den engelske læringsteoretiker Peter Jarvis (1992, p. 73) er der således en række situationer, 

hvor man potentielt kan lære sig noget, men af – en række forskellige grunde – ikke gør det. På 

tilsvarende vis fremfører den svenske arbejdsmarkedsforsker Per-Erik Ellström (1996, p. 155, 157ff), 

at en stor del af menneskelig (arbejds-)praksis er baseret på rutinemæssige handlinger, mens læring 

fordrer refleksion og således et brud på disse rutiner. Man kan imidlertid kun håndtere et vist mål af 

udfordring og har således i sit daglige arbejde og i sin løbende kompetenceudvikling brug for, at en 

stor del af ens praksis er rutinebaseret. Det er med andre ord (mentalt) anstrengende at bryde med 

denne rutine for at lære sig noget nyt. I forlængelse heraf peger Edgar Schein (1962) på, at voksne 

sjældent vil lære noget, så længe de oplever, at deres eksisterende viden eller færdigheder opleves 

som tilstrækkelige. Der er derfor behov for at etablere, hvad forandringsteoretiker John Kotter (1999) 

beskriver som en oplevelse af nødvendighed i forhold til den nye viden. 

Sammenfattende er der således nogle forhold (behov for eller nytteværdi eller nødvendighed af), der 

på forskellig vis fremmer, dvs. tilskynder eller presser den enkelte til, igangsættelse af 

kompetenceudvikling. Her over for står nogle barrierer, nemlig de omkostninger, der for den enkelte 

er forbundet med igangsættelse og gennemførelse af denne kompetenceudvikling. 

For den enkelte medarbejder eller borger er det således i udgangspunktet et spørgsmål om, hvorvidt 

vedkommende har behov for (indre motivation) eller kan se nytteværdien af (ydre motivation) at lære 

sig noget nyt, og om de tilsammen etablerer en tilstrækkelig oplevelse af nødvendighed til, at de 

relevante kompetencer udvikles. Hvis vedkommende er interesseret i og villig til at lære sig noget nyt, 

bliver det derefter et spørgsmål om at afveje nødvendigheden af kontra den indsats, der er forbundet 

med denne læring. 

I forhold til at undersøge denne model om barrierer, nødvendighed og indsats i forhold til at udvikle 

ikt-kompetencer, er der blevet gennemført to fokusgruppeinterview med borgere fra grupper, som 

typisk har de største barrierer i forhold til at se nødvendigheden i at udvikle ikt-kompetencer og 

mobilisere den indsats, der skal til for at udvikle dem.  

                                                 
1 Det fremgår, at begreberne læring og kompetenceudvikling anvendes synonymt i denne fremstilling. 
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5.3.2. Persona og oplevet nødvendighed 

I forhold til at undersøge denne teoretiske model om barrierer i forhold til at udvikle ikt-kompetencer, 

er der blevet gennemført to fokusgruppeinterview med borgere fra de grupper, som typisk har de 

største barrierer i forhold til at se nødvendigheden i at udvikle ikt-kompetencer og mobilisere den 

indsats, der skal til for at udvikle dem. Målet med denne del af undersøgelsen er at tilvejebringe en 

række billeder på, hvordan barrierer og nødvendighed konstitueres, samt hvordan den fornødne 

indsats kan mobiliseres hos den enkelte borger. 

Resultatet fremstilles i en persona-form ud fra Nielsens (2004) persona-scenario-model. Her anvendes 

data til at konstruere en række stereotypiske personskildringer, og som afspejler de oplevede 

barrierer, som forhindrer borgere i at indse nødvendigheden eller muligheden for at mobilisere den 

personlige indsats, som skal til for at udvikle ikt-kompetencer.  

Modellen med at anvende personaer i forhold til at afspejle danskernes ikt-færdigheder er tidligere 

anvendt af Teknologisk Institut i rapporten ”Borgernes IKT-færdigheder i Danmark” (2007), hvor der 

ligeledes fokuseres på borgere med ingen eller svage ikt-færdigheder. Forskellen er her, at der i 

denne rapports anvendelse sættes fokus på samspillet mellem oplevet nødvendighed, barriere og 

indsats, for derigennem at skabe grundlag for videre analyse af de forhold, som konstituerer 

efterspørgselssiden. 

En anden forskel mellem de personaer, som skildres her, og de som skildres i rapporten fra 

Teknologisk Institut, er, at denne rapports personaer er beskrevet ved karakteristika og i mindre grad 

som fuldstændige personer. Formålet med dette har været at eliminere noget af den kommunikative 

støj, som ofte opstår, når man laver narrative tilføjelser til data. I stedet er de fremstillede personaer 

skildret med fokus på barrierer, nødvendighed og indsats. Som metode er en persona en beskrivelse 

af en fiktiv bruger eller borger og kan fungere som 

• A vehicle to create empathy and identification 

• A storage for information 

• A method to create a focus on particular market shares (Nielsen, 2004, up). 

I denne sammenhæng anvendes personaerne til at sætte fokus på borgerens oplevelse af 

nødvendighed i forhold til at anvende og lære at anvende ikt-færdigheder samt deres oplevelse af ikt-

færdigheders nødvendighed i deres liv. 

5.3.3. Fokusgruppeinterview 

For at undersøge forholdet mellem nødvendighed, barriere og indsats, har Schultz, DPU og RUC 

gennemført to fokusgruppeinterview med i alt syv udvalgte respondenter fra grupper, som er 

kendetegnet ved at have ingen eller svage ikt-kompetencer, og som derfor må formodes at have en 

lav oplevelse af nødvendighed eller en oplevelse af høje barrierer i forhold til at udvikle ikt-

færdigheder. Grunden til, at disse kategorier af borgere er valgt, er, at psykologisk modstand og 

barrierer forventes at være mere tydelige her og derved mere illustrative for, hvad det er for forhold, 

som påvirker den enkeltes brug af ikt-kompetenceudvikling. 

5.3.3.1. Hypoteser 

Fokusgruppeinterviewene udforskes på basis af to hypoteser: 
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• At deltagelsen i kompetenceudvikling kræver, at den enkelte har behov for (indre 

motivation) eller kan se nytteværdien af (ydre motivation) kompetenceudviklingen. Denne 

hypotese udforskes som et spørgsmål om, hvorvidt og hvordan der kan etableres en oplevelse 

af nødvendighed. 

• At den enkelte, hvis vedkommende er villig til og interesseret i at lære sig noget nyt, 

afvejer den oplevede nødvendighed af, versus indsatsen forbundet med denne 

kompetenceudvikling. Denne hypotese udforskes som et spørgsmål om, hvorvidt og hvordan 

de oplevede barrierer kan overvindes. 

5.3.3.2. Fokuspunkter for interviewene 

For at undersøge dette er der blevet spurgt til følgende: 

Brug: Respondenternes brug af forskellige former for teknologi i deres hverdag, arbejdspraksis 

og/eller sociale liv. 

Kendskab I: Respondenternes kendskab til forskellige former for teknologi. 

Kendskab II: Respondenternes kendskab til ikt-kompetenceudviklingsmulighederne i Danmark. 

Nødvendighed af ikt-kompetenceudvikling: Respondenternes oplevelse af behov for (indre motivation) 

eller nytteværdien af (ydre motivation) ikt-kompetenceudvikling, herunder respondenternes oplevelse 

af at føle sig tilskyndet (indre motivation) eller presset til (ydre motivation) at udvikle deres ikt-

kompetencer. Skyldes nødvendigheden af kompetenceudvikling således i givet fald indre eller ydre 

motiverende faktorer? I hvilke udstrækning kan de ydre motiverende faktorer iagttages at være 

forbundet med respondenternes arbejdspraksis henholdsvis deres sociale liv? Herigennem beskrives 

brugernes oplevelse af nødvendighed i forhold til anvendelse af og udvikling af kompetencer til 

anvendelse af ikt. 

Indsats ved ikt-kompetenceudvikling: Respondenternes vurdering af, hvilken indsats, personlig som 

økonomisk, der er forbundet med udvikling af deres ikt-kompetencer. 

Nødvendighed vs. indsats: Respondenternes afvejning af nødvendighed af kontra indsatsen forbundet 

med kompetenceudviklingen. 

De spørgsmål, der er blevet stillet i de to fokusgruppeinterview, findes i bilag, afsnit 8.6. 

5.3.3.3. Respondenter 
Der har været gennemført to gruppeinterview med i alt 7 deltagere, heraf: 

• 2 ældre (begge mænd) 

• 2 lavtuddannede (en midaldrende ordblind mand og en nedrivningsarbejder) 

• en yngre kvinde (som efter ledighed netop er optaget på et VUC-kursus) 

• 2 førstegenerationsdanskere, en midaldrende kvinde fra Sydøstasien og en ung kvinde 

fra Mellemøsten  

• 1 midaldrende kvinde (førtidspensionist). 

Alle respondenter er udvalgt som repræsentanter fra sociale grupper, der må antages at høre til de 

ikt-svage borgere1. Som nævnt ovenfor er borgerne udvalgt for at tydeliggøre en række af de forhold, 

                                                 
1 Jf. Baggrundsdata (it-barometeret), se evt. mere her: http://www.it-borger.dk/it-barometer. 
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som påvirker den enkeltes brug af ikt-kompetenceudvikling, og særlig de forhold, som afholder 

borgeren fra at anvende eller lære at anvende ikt. Ved at undersøge en gruppe med omfattende 

barrierer kommer disse barrierer og deres interaktion med faktorer som egenindsats og oplevet 

nødvendighed til at står tydeligere frem. Respondenterne betragtes som repræsentanter for de 

forskellige grupper, men deres bidrag må ikke betragtes som repræsentativt for de pågældende 

grupper. På tilsvarende vis må deres oplevelse af nødvendighed, barrierer og indsats betragtes som 

illustrative og som grundlag for videre analyse. 

5.3.4. Resultater af fokusgruppeinterview 

I dette afsnit opsummeres de hovedtendenser, som har kunnet iagttages i de to gennemførte 

fokusgruppeinterview. Data anvendes efterfølgende til at udvikle en forståelse for det samspil af 

faktorer, som tilsammen konstituerer efterspørgselssiden. Fremstillingen er tematisk ordnet og 

opsummerer i forhold til ovennævnte fokuspunkter respondenternes oplevede nødvendighed af 

kurserne.  

Respondenterne gav gennemgående ikke udtryk for den store oplevede nødvendighed af ikt-kurser. I 

forhold til at følge regulære kurser er svaret overordnet set ’nej’ med henvisning til, at man klarer sig 

ved at lære af familie eller venner eller ved at prøve sig frem. Enkelte udtrykker specifikke behov om 

kompetenceudvikling enten via uddannelse eller via sidemandsoplæring på arbejdspladsen.  

Flere af respondenterne er velorienterede om kursusudbud, hvorimod andre er bekendt med, hvorfra 

de udbydes, men ikke deres indhold. Gennemgående er der ingen af dem, som har benyttet sig af 

kurserne eksempelvis med henvisning til, at deres tilknytning til arbejdsmarkedet ikke gør det relevant 

for dem. 

Respondenterne udtrykte i mange sammenhænge en indre motivation for at anvende og lære at 

anvende ikt. Flere af dem pegede på, at de i stigende grad føler sig udenfor, når tv og reklamer 

henviser til, at man kan læse mere på nettet, når social kontakt i stigende grad foregår på nettet, og 

når omgivelserne taler om nettet og bruger dets fagtermer. Enkelte nævner, at konkrete ikt-

kompetencer ville lette visse arbejdsopgaver, eller at teknologien i sig selv er spændende at udforske, 

eller en beundring for dem, som kan finde ud af at betale deres regninger på nettet. 

Tilsvarende gav respondenterne også udtryk for, at der var ydre forhold, som virkede motiverende for 

dem, men generelt set blev denne udefrakommende motivation betragtet som et ikke-velkomment 

pres. Dette var navnlig i forhold til at skulle bruge digitale, offentlige tjenester (eksempelvis skat, 

kommune eller læge), eller de meget konkrete krav om at skulle benytte jobnet og digital a-kasse, 

som møder ledige. 

 For en af deltagerne har det været en hjælp, hvorimod en anden måtte opgive og selv gik ud for at 

’stemme dørklokker og trykke på næven’. Enkelte oplever et pres grundet konkrete arbejdsopgaver, 

studie, og lign. 

En håndfast ydre motivation er pres fra børn og børnebørn til at bruge mobiltelefoni, sms og visse 

former for computermedieret kommunikation. 

5.3.4.1. Respondenternes omkostninger ved ikt-kompetenceudvikling 

Respondenterne peger på en række omkostninger, som ligger i at anvende ikt. Som eksempel oplever 

en respondent, at omkostningen ved at købe en togbillet på nettet er større end ved at tage ned på 
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stationen og købe den. Tilsvarende nævnes frygt som en personlig barriere for at anvende ikt, 

eksempelvis risikoen for at blive snydt, når man handler på nettet, at personlige oplysninger lægges 

på nettet, eller at børns øjne og skrivefærdigheder vil tage skade af en omfattende brug af ikt. Der 

peges ikke på direkte barrierer i forhold til at lære at anvende ikt, blot i anvendelsen. 

5.3.5. Prototypiske personaer med ingen eller svage ikt-kompetencer 

Som nævnt tidligere er personaer en metode til at fremstille stiliserede prototyper, der efterfølgende 

kan produceres løsningsforslag over for. Personaerne tager udgangspunkt i data fra 

fokusgruppeinterviewene, men er omskrevet til prototypiske personer. 

Af hensyn til pladsen er personaerne ikke beskrevet til fulde i forhold til Nielsens (2004) beskrevne 

retningslinjer for konstruktion af personaer. I stedet beskrives de ud fra en række relevante 

karakteristika i forhold til, hvordan de hver især kan hjælpes videre. 

De konstruerede scenarier er tilsvarende baseret på data, men trækker samtidig på en teoretisk viden 

om læring, pædagogisk indsats, psykologisk modstand og forandringsteori. Målet for de enkelte 

scenarier er tilbyde forslag til, hvordan man kan fremme kompetenceudviklingen blandt borgere med 

ingen eller svage ikt-færdigheder. Målet er at pege på en række relevante karakteristika i vedrørende 

barriere, nødvendighed og indsats, og se dem i forhold til, hvordan de hver især kan hjælpes videre. 

De 4, prototypiske personskildringer fremstilles først som personaer, hvorefter der fremstilles 

scenarier til, hvordan de forskellige personaers barrierer kan sænkes og deres oplevelse af 

nødvendighed højnes, begge i en sådan grad at den pågældende borger eller persona vælger at 

investere den fornødne indsats i at anvende og udvikle kompetencer til anvendelse af ikt. 

5.3.5.1. Persona A: Ikt og kommunikativt handikap 

Persona A lider af et handikap, som virker hæmmende i forhold til at interagere med ikt. Dette kan 

eksempelvis være ordblindhed i form af læse- og/eller skrivevanskeligheder, motoriske 

begrænsninger, døvstumhed i form af tale- og/eller hørevanskeligheder eller tilsvarende handikap, 

som besværer eller hæmmer interaktionen med computeren. Som konsekvens opsøger A ikke ikt, dels 

ud fra en erkendelse af ikke at kunne anvende teknologien, dels ud fra en frygt for at lide endnu et 

knæk gennem udstilling af vedkommendes handikap. 

A anvender i forvejen tekniske hjælpemidler og anden støtte og anvender måske allerede en 

mobiltelefon (evt. en videotelefon hvis døvstum). Han er godt klar over, at der findes specifikke 

hjælpemidler i forhold til at anvende computere, men har ikke kunnet finde overskuddet til at sætte 

sig ind i mulighederne eller opsøge dem. 

A oplever teknologien som overvældende kompleks og ser navnlig computerens mange muligheder 

som uoverskuelige. Dette er stærkt forstærket af hans handikap, som besværer navigationen rundt i 

systemet, og han oplever, at han ikke er i stand til at få de muligheder ud af computeren, som andre 

nyder af den. 

5.3.5.2. Persona B: Manglende tid og økonomiske ressourcer 

Persona B har travlt, og det kniber ofte med at få enderne til at nå sammen. B er tilflytter fra 

Sydøstasien, hvor store dele af hendes familie bor. Hun er midaldrende, bestrider to job, og på en 

almindelig hverdag har hun ca. 2 timer tilovers til sig selv. Hendes fagforening har tilbudt hende 
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kurser, men hun kan ikke overkomme dem, og hun har heller ikke tid til at sætte sig nærmere ind i 

computere. Ligesom alle andre oplever hun, at med alderen bliver der mindre og mindre overskud, i 

takt med at alderen får hverdagens almindelige gøremål til at tage længere og længere tid. 

B anvender i forvejen en mobiltelefon, som hun køber telefonkort til, når hun ringer hjem til sin 

familie. På trods af at hun anstrenger sig for at købe de billigste kort, ender hun ofte med en 

telefonregning på over 5.000 kroner om måneden. Hun oplever ikke, at hun har overskud i hverdagen 

hverken økonomisk eller tidsmæssigt til at ændre sin situation. 

5.3.5.3. Persona C: Sprogvanskeligheder og it-usikker 

Persona C er oppe i årene og er gået på efterløn efter et langt arbejdsliv med manuelt arbejde. 

Selvom han ikke havde meget uddannelse bag sig, var han god til sit daværende arbejde. 

Fremmedsprog har dog aldrig været hans stærke side, og hans engelsk-til-husbehov viser sig at 

komme til kort, nu hvor han har arvet en computer med en engelsk installation. C vil gerne bruge 

computeren til at søge efter gamle bekendte, læse onlineaviser og deltage i netauktioner. 

Person C er en forsigtig type, som hellere vil lade være end at tage en unødig chance. Computeren 

gør ham usikker, idet den ofte stiller ham over for valg, hvor han er lidt usikker på, hvad det egentlig 

er, han bliver spurgt om, og ofte lader han vinduet blive stående åbent, indtil der er nogen, han kan 

spørge, eller han hiver netledningen ud og slukker.  

C er delvist bange for, at hackere kan få adgang til hans mange billeder, til hans netbank, eller kan 

bestille ting på internettet i hans navn og på hans regning. C har tidligere deltaget i et pc-

kørekortkursus, men gennemførte ikke, da han syntes, at kurset skred for hurtigt frem. C er fascineret 

af de mange oplysninger og muligheder, som er tilgængelige gennem teknologien, men vægrer sig 

ved at bruge dem. 

5.3.5.4. Persona D: Arbejdsmarkedsmarginaliseret og it-besvær 

Persona D er først i 30’erne og uden arbejde. Når hun er i arbejde, er det typisk igennem 

vikarbureauer, hvor hun bliver sendt ud i kantineopgaver, let piccolinearbejde eller pakkeopgaver på 

et lager. De sidste 10 år har hendes arbejdssituation været den samme, hvor perioder med 

arbejdsløshed og skiftende ansættelser hos vikarbureauer har gået hånd i hånd. D oplever, at hendes 

arbejdssituation slider på hende, og arbejdet keder hende. Hun føler, at hun er klar til noget nyt, men 

hun oplever samtidig, at alle de gode muligheder går til dem med uddannelse og til dem, som er 

fortrolige med computere. 

D har en mobiltelefon, som hun bruger flittigt, men går ikke så meget op i, hvad den kan, og hvilket 

mærke den er. Den skal bare kunne ringe og skrive beskeder. Hun har fået sin datter til at slå 

ordbogen fra, fordi den virkede forvirrende, når hun skulle skrive sms’er. Hun har ikke selv villet rode 

med det, hverken i sin telefon eller med computere, for hun har ikke lyst til at sidde tilbage med 

noget, som hun har ødelagt. Så hellere lade være. 

D er i mange henseender stået af teknologiræset. Hun betaler sine girokort på posthuset og vil hellere 

snakke med flyselskabet end at bestille billetten på nettet – så er man da sikker på, hvad man får. Når 

hun skal udfylde sit dagpengekort, har hun en aftale med en af dem nede på a-kassen om, at han 

hjælper hende. I begyndelsen gik det nemt, men efterhånden oplever hun presset om ’efterhånden 

selv at få lært det’ og må nærmest hver gang undskylde, at hun stadig ikke er fortrolig med det. 

58 



 

5.3.6. Samspillet mellem nødvendighed, barrierer og egen indsats 

På basis af fokusgruppeinterviewene må det konstateres, at i forhold til gruppen med ingen eller 

svage ikt-kompetencer ligger barriererne i forhold til anvendelsen af ikt i højere grad end i det at 

udvikle kompetencer til anvendelsen af ikt. Respondenterne peger på konkrete problematikker, som 

de frygter ville opstå som følge af anvendelsen af ikt: 

• Tidsspilde, idet opgaver kan løses hurtigere uden. 

• Udstilling af private oplysninger på nettet. 

• Snyd og bedrag i forbindelse med nethandel. 

På trods af at deltagerne kan se en lang række fordele ved at bruge ikt og særlig ved at bruge nettet, 

formår disse muligheder eller fordele ikke at opveje de personlige omkostninger, som respondenterne 

oplever/frygter kunne ligge i anvendelsen af ikt.  

Respondenterne beskriver et kendskab til ikt, som overskrider deres praktiske anvendelse af det. I 

forhold til hypotese 1 (oplevelsen af nødvendighed) har respondenterne kendskab til en række 

funktioner, som de ser en nytteværdi i, og som i nogen grad formår at etablere en oplevelse af 

nødvendighed. I forhold til hypotese 2 (overvindelse af barrierer) synes den etablerede nødvendighed 

dog ikke at formå at overvinde oplevelsen af barrierer i kraft af de ulemper, der borgeren knytter til 

anvendelsen af ikt i forhold til den etablerede nødvendighed. Derved kommer kompetenceudviklingen 

ikke engang på tale, idet barriererne knyttes til anvendelsen af ikt og ikke til udviklingen af 

kompetencer til at anvende ikt. 

I forhold til at fremme brugen af ikt-kompetenceudvikling blandt borgere med ingen eller svage ikt-

færdigheder er det derfor nødvendigt at 

• skabe en oplevelse af nødvendighed gennem de fordele og muligheder, som ikt rummer for 

den enkelte borger, 

• nedbringe barriererne forbundet med ikt, først i forhold til anvendelsen, dernæst i forhold til 

udviklingen af ikt-kompetencer. 

Respondenterne i de to fokusgruppeinterview peger på en række barrierer i forhold til deres 

ibrugtagning af ikt og brug af teknologien i deres hverdag. Det drejer sig dels om nogle praktiske 
forhold (eksempelvis manglende tid), handikap (konkret ordblindhed), sprogvanskeligheder og 

manglende udstyr (eksempelvis computer i hjemmet), dels om nogle psykologiske forhold (frygt for at 

ødelægge teknologien, forestillinger om teknologien som yderst kompleks, angst for at miste 

kontrollen, bekymring for datasikkerhed) og afmagt. 

Tilskyndelsen til at søge at udvikle ikt-kompetencer er ikke udtalt blandt deltagerne. Direkte adspurgt 

siger de fleste ”ja” til at kunne tænke sig at tage kurser, blot de ikke er for dyre, for tekniske eller for 

vanskelige, men reelt er ønsket om videreuddannelse ikke stort. Flere deltagere fremhæver, at de slet 

ikke har brug for kurser, fordi de står uden for arbejdsmarkedet eller har job, hvor der ikke er krav om 

ikt-færdigheder, eller at de er blevet for gamle til den slags. De ser simpelthen ingen fordel i at 

udvikle ikt-kompetencer. 

I overensstemmelse med den teoretiske model har respondenterne således en forventning om, at 

omkostningerne (kursernes pris og niveau) ved ikt-kompetenceudviklingen (langt) overstiger behovet 

for (den indre motivation) eller nytteværdi af (den ydre motivation) kompetenceudviklingen. 
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Medvirkende til denne afvisning af kompetenceudvikling er tilsyneladende også et ukendskab til 

teknologiens muligheder. Respondenterne har ingen forudsætninger for eller i deres omgangskreds 

mulighed for at observere nyttig brug af ikt. 

Motivationen til at beskæftige sig med ikt affødes dog af pres fra deltagernes familier og sociale 

netværk. Der er tale om børn og børnebørn, som kræver at kunne få fat i forældre og bedsteforældre 

pr. mobiltelefon, sms eller på facebook. Der er også tale om ægtefæller, som presser på, for at man 

skal følge med, eller om arbejdskammerater, som taler om ting på nettet, det er nødvendige at kunne 

forstå for at kunne deltage på lige fod i det sociale liv på arbejdspladsen. Samtlige deltagere får 

således omtrent al deres viden om ikt fra familie og venner. 

Dette er i tråd med forestillingen om, at mange har mulighed for at udvikle deres ikt-kompetencer i 

relation til en arbejdspraksis og/eller i deres fritid. 

Flere af respondenterne oplever, at de i stigende grad bliver sat uden for det sociale liv, når medier og 

reklamer ustandselig henviser til, at man kan læse mere på nettet, når social kontakt i stigende grad 

foregår på nettet, og når omgivelserne omtaler oplevelser med nettet, gerne med brug af mærkelige 

ord. Alle oplever et, generelt ikke velkomment, pres fra det offentlige til at benytte digitale offentlige 

tjenester (skat, kommune, læge) samt fra banken til at bruge netbank. 

Sammenfattende kan man sige, at respondenterne i de to fokusgruppeinterview kom med eksempler, 

der i høj grad bekræftede forklaringsværdien af den formulerede teoretiske model, hvor den enkelte 

afvejer behov for eller nytteværdi af ikt-kompetenceudvikling over for omkostninger forbundet med 

denne kompetenceudvikling. Respondenterne pegede ydermere på nogle praktiske, psykologiske og til 

dels kulturelle barrierer i forhold til ibrugtagning og brug af ikt i deres hverdag. 

I Danmarks findes således en række medborgere (ældre og uden for arbejdsmarkedet), for hvem 

behovet for og/eller nytteværdien af ikt-kompetenceudvikling er mere eller mindre ikke eksisterende, 

hvorfor barriererne ved ikt-kompetenceudvikling langt overstiger fordelene (de formodede fordele) 

ved denne. I denne sammenhæng er denne gruppe af borgere måske knap så interessant. 

Til gengæld er det interessant, hvilke muligheder de borgere, som har behov for og/eller kan se 

nytteværdien af at tilegne sig ikt-kompetencer, har for at udvikle deres ikt-kompetencer. Hvordan 

matcher det eksisterende udbud anno efteråret 2009 således disse borgeres efterspørgsel? 

Dette undersøges nærmere i det følgende afsnit. 

5.3.7. Forskellige danskeres reelle muligheder for ikt-kompetenceudvikling  

I ovenstående afsnit blev der skelnet mellem ydre og indre motiverende faktorer. I denne rapports 

afsnit 2.2. blev distinktionen mellem den intenderede og den incidentale læring introduceret. 

I dette afsnit sammenholdes distinktionen mellem intenderet og incidental læring og distinktionen 

mellem læring på en arbejdsplads over for læring i fritiden med henblik på at undersøge, hvilke 

muligheder for ikt-kompetenceudvikling forskellige danskere reelt har med særlig fokus på de 

danskere, der har behov for og/eller kan se nytteværdien af at tilegne sig ikt-kompetencer. 

Megen, intenderet såvel som incidental, læring foregår på arbejdspladsen, i arbejdstiden. Men megen, 

intenderet såvel som incidental, læring må tilsvarende formodes at foregå andre steder end på 

arbejdspladsen, i danskernes fritid. 
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I en rapport fra 2007 fra Teknologisk Institut blev der præsenteret nogle såkaldte personaer, som 

ifølge Lene Nielsen (2004) kan beskrives som en stiliseret beskrivelse af brugere, eller som i dette 

tilfælde, borgere. En af disse, Henrik, en ældre mand, fik således hjælp til at sætte sin computer op af 

sit barnebarn. Tilsvarende kan man forestille sig, at mange voksne får hjælp (eksempelvis til at sætte 

rettigheder op for deres facebook-profil) af deres børn. 

Man kan også forestille sig, at man tilfældigt lærer sig noget om ikt ved netop at bruge ikt i sin fritid. 

Det kan være brug af ikt til at betale sine regninger via netbank, brug af en browser til at søge 

information, gøre indkøb og/eller følge med i nyhederne. Målet med disse aktiviteter er således ikke at 

lære noget om brugen af ikt, denne medlæring er et biprodukt, noget man tilfældigt lærer sig, mens 

man er optaget af andre aktiviteter, der er det egentlige mål. Disse mål kan være at kommunikere via 

facebook, ordne og/eller redigere sine digitale billeder og/eller skrive sine memoirer. 

Lige så vel som den incidentale læring både finder sted på arbejdspladsen og i fritiden, kan også den 

intenderede læring finde sted både på arbejdspladsen, i arbejdstiden og i fritiden. 

Hvor den incidentale læring er kendetegnet ved at være tilfældig og et biprodukt af andre aktiviteter, 

er den intenderede læring, uanset om den er formelt eller ikke-formelt kompetencegivende, 

kendetegnet ved at være formaliseret, den er planlagt, den kommer i stand via et undervisningsforløb 

(enten som en egentlig uddannelse eller som et kursus). 

Figur 27. I figuren nedenfor er læringens art (intenderet versus incidental læring) sammenholdt 
med hvor (og hvornår) læringen finder sted (på arbejdspladsen/i arbejdstiden versus i fritiden). 
Intenderet kontra incidental læring på arbejdspladsen og i fritiden 

 

Intenderet læring i arbejdstiden: I første kvadrant i figuren er der tale om intenderet ikt-

kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det drejer sig om formaliserede undervisnings- og 

uddannelsesforløb, typisk ikke-formelt kompetencegivende, der afvikles på arbejdspladsen eller i hvert 

fald i arbejdstiden. 

Incidental læring i arbejdstiden: I modsætning hertil står den incidentale ikt-kompetenceudvikling på 

arbejdspladsen, der typisk kommer i stand via sidemandsoplæring og erfaringsudveksling. 
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Intenderet læring i fritiden: I figurens fjerde kvadrant er den intenderende ikt-kompetenceudvikling i 

fritiden. Dette kan være såvel formelle som ikke-formelle kompetencegivende forløb. Men selv i de 

tilfælde, hvor der er tale om formelle kompetencegivende ikt-kompetenceudviklingsforløb, 

gennemføres de i vedkommendes fritid, om end arbejdsgiver muligvis betaler for en eventuel 

uddannelses-/kursusafgift og eller medarbejderens frie tid til at uddanne sig. 

Incidental læring i fritiden: I figurens tredje kvadrant er den incidentale ikt-kompetenceudvikling i 

fritiden. Dette drejer sig typisk om den incidentale læring, der er knyttet til det at være sammen med 

og bruge forskellige former for ikt sammen med venner, familie og/eller arbejdskammerater. 

Principielt har alle danskere mulighed for incidental ikt-kompetenceudvikling i deres fritid. Men det er 

ikke alle, der har adgang til den incidentale ikt-kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

Personer, der enten midlertidigt eller i en længere periode er uden for arbejdsmarkedet, har således 

ikke adgang til hverken den incidentale eller den intenderede læring på arbejdspladsen. 

Men der findes også personer, der er på arbejdsmarkedet, men arbejder i manuelle job eller i 

jobfunktioner, hvor medarbejderen ikke – eller kun i yderst begrænset omfang – har behov for at 

bruge ikt og/eller hvor arbejdsgiveren ikke eller kun i begrænset omfang kan se nødvendigheden af, 

at den pågældende medarbejder udvikler sine ikt-kompetencer. Hvis man som medarbejder ikke 

bruger ikt i sit daglige arbejde, bliver man selvsagt heller ikke bedre til at bruge teknologien, lige som 

man ikke tilfældigt udvikler sine ikt-kompetencer simpelthen som et biprodukt af teknologibrugen. 

Det interessant og relevante spørgsmål bliver nu, hvilke danskere der har adgang til at gøre brug af 

de ikt-kompetenceudviklingskurser, der findes i de to felter, der drejer sig om den intenderende 

læring, som jo er fokus for denne kortlægning. 

Hvilke muligheder har forskellige danskere således for at udvikle deres ikt-kompetencer på 

arbejdsmarkedet i arbejdstiden og i fritiden via de ikt-kompetenceudviklingsmuligheder, der anno 

efteråret 2009 findes i det frivillige it-undervisningssystem? Hvordan matcher det eksisterende ikt-

kompetenceudviklingstilbud således danskeres efterspørgsel? 

I denne rapports afsnit 5.1 blev udbuddet inden for det offentlige regulerede, det private henholdsvis 

det private område karakteriseret. 

Som det tidligere er nævnt, er de kurser, der udbydes inden for det offentlige regulere område, 

nærmest en blanding af det, der udbydes inden for de to andre områder, det private og det frivillige 

område. 

Lidt firkantet kan man sige, at kurser udbudt inden for det private område, er mere avancerede og 

også dyrere kurser, mens kurser udbudt inden for det frivillige område er billigere kurser, fortrinsvis 

på et mere grundlæggende, begynderniveau. 

Skal man med et enkelt ord betegne de kurser, der udbydes inden for det private område, kan man 

betegne dem som specialiserede, og de kurser, der udbydes inden for det frivillige område, som 

generaliserede. Denne distinktion går på tværs af den tidligere opdeling mellem ikt-brugerfærdigheder 

og ikt-skaberkompetencer, idet ikt-brugerfærdigheder og ikt-skaberkompetencer begge kan udvikles 

gennem både generaliserede og specialiserede kurser. 
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Jf. figuren nedenfor kan man således sige, at kurser udbudt inden for det private område først og 

fremmest er en mulighed for de medarbejdere, som arbejdspladsen skønner har brug for specialist- 

ikt-kompetenceudviklingskurser på arbejdspladsen/i arbejdstiden. 

I modsætning hertil er kurser udbudt inden for såvel det frivillige som det offentlige regulerede 
område først og fremmest et tilbud på generalistniveau, et tilbud, som danskere kan gøre brug af i 
deres fritid. 

Figur 28. Intenderet kontra incidental læring på arbejdspladsen og i fritiden kombineret med 
udbuddet 

 

5.3.8. Sammenfatning og konklusion på efterspørgselssiden 

På basis af de gennemførte fokusgruppeinterview blev en række billeder tilgængelige på de forhold, 

som konstituerer efterspørgselssiden. På trods af at den indsamlede data ikke kan betragtes som 

repræsentativt, giver det et fingerpeg på forholdet mellem borgerens oplevede nødvendighed, 

barrierer og mobilisering af den fornødne indsats, samt forholdet mellem incidental vs. intenderet 

læring og arbejdstid vs. fritid. 

5.3.8.1. Oplevet nødvendighed, barrierer og mobilisering af den fornødne indsats  

I forhold til at etablere en oplevelse af nødvendighed berettede deltagerne i fokusgruppeinterviewene 

om et generelt uvelkomment, ydre pres, etableret gennem eksempelvis krav fra digitale a-kasser, 

Jobnet og tilsvarende arbejdsmarkedsrelaterede ikt-systemer og navnlig fra kravet om at anvende 

dem. De berettede også om en indre motivation, som eksempelvis var drevet af nysgerrighed efter 

viden fra nettet eller muligheden for at spare penge. På tværs af de to kategorier blev der berettet om 

et pres fra eller en lyst til at kommunikere med venner og familie digitalt, eksempelvis via sms, mail 

eller facebook, hvilket skabte en motivation, som både blev oplevet som en indre lyst og en ydre 

motivation. Tilsammen bidrog forhold af ydre pres og indre lyst til at skabe en oplevelse af 

nødvendighed i forhold til at anvende ikt. 

Oplevelsen af barrierer konstitueres af en række interagerende forhold, som tilsvarende kan 

kategoriseres som indre og ydre barrierer. Som ydre barrierer berettede deltagerne om manglende 

økonomi, tidspres, eller kulturelle barrierer, eksempelvis som arbejdspladskultur, som ikke fordrede 
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brugen af eller nysgerrigheden efter ikt. Som indre barrierer berettede deltagerne om en manglende 

oplevelse af nødvendighed, manglende viden (eksempelvis udtrykt som en frygt for at ødelægge 

udstyret, blive snydt på nettet eller andre forestillinger om teknologiens kompleksitet), at miste 

kontrollen, eller en gennemgribende oplevelse af at ikt var uforholdsmæssigt besværligt at anvende. 

På tværs af de to kategorier blev der givet udtryk for en række interaktionsbarrierer, eksempelvis i 

forhold til konkrete handikap eller manglende sprogkundskaber. 

Oplevelsen af egen, fornødne indsats blev berettet som et samspil mellem mobiliseringen af fornødne, 

ydre ressourcer og den fornødne psykologiske indsats. Deltagerne berettede om, at ikt-

kompetenceudvikling ikke måtte være for dyr, for teknisk eller for vanskelig, hvilket pegede på, at hvis 

den fornødne indsats virkede for uoverkommelig, ville den ikke blive mobiliseret. Herved bliver 

oplevelsen af barriererne ved at anvende og lære at anvende ikt vigtige i forhold til, hvorvidt 

indsatsen mobiliseres, tilsvarende bliver oplevelsen af nødvendigheden af at anvende og lære at 

anvende ikt vigtig i forhold til, hvordan en borger oplever førnævnte barrierer. 

5.3.8.2. Incidental/intenderet og arbejdstid/fritid  

I forhold til hvor og hvordan, læreprocesserne finder sted, peger deltagerne fra 

fokusgruppeinterviewene på, at de nogle af dem har adgang til ikt-kompetenceudvikling i forbindelse 

med deres arbejdstid, hvorimod andre udelukkende har adgang til den ikt-kompetenceudvikling, som 

hører fritiden til. Samtidig peges der på, at det ikke er et enten-eller forhold mellem de to, idet det 

ikke er alle borgere på arbejdsmarkedet, som har adgang til ikt-kompetenceudvikling, og at dem som 

har, ikke nødvendigvis har adgang til både bruger- og skaberbaseret kompetenceudvikling. 

Tilsvarende kan der peges på, at adgangen til arbejdstid og fritid åbner adgang til forskellige indhold 

på læringssiden, og at de incidentale læreprocesser derfor tilsvarende må forventes at have forskelligt 

indhold. Dette kunne eksempelvis være, at en borger i sin fritid lærte at anvende netbank gennem en 

incidental læreproces, og at samme borger i sin arbejdstid løbende lærte om nye genveje i sin 

arbejdstid. 

En yderligere udforskning af disse mekanismer vil dels kunne give et mere nuanceret billede af 

danskernes reelle adgang til ikt-kompetenceudvikling, et bedre billede af de mekanismer, som 

tilsammen konstituerer efterspørgselssiden som intenderede, henholdsvis incidentale læreprocesser, 

samt i forhold til at forstå de forhold, som påvirker oplevelsen af nødvendighed, oplevelsen af 

barrierer og mobiliseringen af den fornødne indsats fra borgerens side. 
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7. Bilag 
I denne del af rapporten findes det til kortlægningen hørende samlede bilagsmateriale. 

7.1. Redaktionelle beslutninger i forbindelse med afgrænsning af 
opgaven 
I kortlægningsprocessen er der truffet redaktionelle beslutninger på baggrund af den afgrænsning og 

de definitioner, som blev opstillet, før kortlægningen blev påbegyndt. 

7.1.1. Registrering af udbyderne  

Strukturen i kortlægningen er, at der er afdækket en udbyder. Kurser er knyttet til den enkelte 

udbyder, og der er herefter tilknyttet lokation, altså den adresse, hvor kurset gennemføres.  

Registreringen inden for hhv. det private, det frivillige og det offentligt regulerede område kan variere, 

idet strukturen i udbuddet varierer (relationen mellem udbyder og kursus). Undtagelserne er 

beskrevet nedenfor. 

7.1.1.1. Det offentlige regulerede område 

AMU-kursernes faglige indhold udarbejdes af efteruddannelsesudvalgene (fx AB Metalindustriens 

uddannelsesudvalg), og kurserne udbydes på institutionerne over hele landet. De enkelte 

efteruddannelsesudvalg er registreret som udbyder med institutionerne som tilknyttede lokationer. 

Denne struktur er valgt, hvilket gør, at kursernes faglige indhold er udarbejdet fra centralt sted og 

ikke i de enkelte institutioner. Derudover muliggør denne registreringsstruktur, at udbuddet gøres 

overskueligt, ligesom de indsamlede data efterfølgende vil kunne anvendes til flere formål og 

understøtte søgning i databasen. Samme struktur er benyttet på AVU- og EUD-området.  

7.1.1.2. Det private område  

Tilsvarende varetager DANSK IT standardiseringen i henhold til de Europæiske regler for pc-

kørekortet. DANSK IT er derfor registreret som udbyder, og de enkelte testcentre, hvor uddannelsen 

kan gennemføres, er registreret som tilknyttede lokationer. Samme struktur er benyttet for UNI-C og 

pædagogiske it-kørekort, EUD-it og pædagogisk it-kørekort for lærerstuderende.  

7.1.1.3. Det frivillige område 

Registrering af udbyder og lokation er betinget af, om det er hovedafdeling eller lokalafdeling, som 

har formuleret udbuddet, og dermed det enkelte kursus’ indhold. Hvis det er en lokal afdeling af AOF, 

som selvstændigt har formuleret udbuddet, er det afdelingen, der står som udbyder.  

Ældremobiliseringens datastuer er registreret med Ældremobiliseringen som udbyder, og de enkelte 

datastuer som lokationer. 

Under paraplyorganisationen Dansk Oplysningsforbund findes en række uafhængige 

oplysningsforbund, som alle er registreret som selvstændige udbydere. Det samme gælder Netværk 

for Oplysning, NETOP.  
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7.1.1.4. Priser 

Alle priser er omregnet, så de fremtræder inkl. moms. Priser opgivet i udenlandsk valuta er omregnet 

efter Nationalbankens middelkurser oktober 2009.  

7.1.2. Kategorisering af udbuddet i kursustyper  

Kurserne er registreret i 11.  Der er valgt en systematik, som vil være genkendelig i forhold til både 

konkrete udbyderes kursuskataloger og til kursusoversigter som fx It-kursusguiden fra 

Computerworld.  
Databaseadministration Kurser i databaseadministration handler om design, implementering, optimering og 

vedligeholdelse af databasesystemer.  

Databasesystemer gør det muligt at gemme en større mængde af information på en 

form, så informationen er maskinel omkostningslet at tilgå og opdatere. 

Drift Drift omfatter kurser i etablering, vedligeholdelse og support af it-miljøer.  

 Området omfatter både tekniske discipliner som opsætning og vedligeholdelse af 

servere og netværk samt sikkerhed og styrings- og forvaltningsmæssige processer og 

procedurer.  

Forretningsapplikation Forretningsapplikationer omfatter it kurser i systemer, der anvendes i virksomheder 

og offentlige organisationers administration, planlægning og rapportering. Der kan 

eksempelvis være tale om systemer til styring af økonomi, logistik eller personale. 

Grafisk Grafisk omfatter it-kurser til kreative opgaver og grafisk design. Området omfatter 

træning inden for værktøjer til bl.a. DTP, CAD, grafisk design, multimedie- og 

webdesign.   

Grundlæggende it Kurser i grundlæggende it handler om at lære, hvad en pc og internettet er. På 

kurserne læres de basale kundskaber, så man kan betjene en computer hjemme eller 

på arbejdet. Dette omfatter bl.a. anvendelse af mus og tastatur samt grundlæggende 

opgaver som søgninger på internettet, at skrive e-mails og anvendelse af 

tekstbehandling 

It-management It-management omfatter kurser i forskellige former for digital ledelse. Området 

dækker eksempelvis it strategi og -governance, projektledelse samt ledelse af it drift. 

It-udvikling 

It-udvikling omfatter kurser i forskellige metoder og fremgangsmåder til 

gennemførelse af it-udvikling og værktøjer til eksempelvis kravspecifikationer, 

dokumentation af interaktionsdesign og softwaretest. 

It-infrastruktur It-infrastruktur i form af bl.a. servere, netværk og løsninger, der anvendes til 

dataudveksling, er rygraden i en it-løsning og fundamentet for effektiv afvikling af de 

centrale it-systemer. Kurserne inden for området omfatter kurser i systemarkitektur 

og i en række konkrete produkter. 

Internet Kurser i internet omfatter læring i, hvad internettet er, samt hvordan man kan 

anvende nettet. Heri indgår bl.a. søgninger på internettet, navigation på 

hjemmesider, anvendelse af de mest almindelige søgetjenester og populære 

hjemmesider samt anvendelse af internet-browsere. 

Kontorprogrammer Kontorprogrammer omfatter kurser i en række af de mest almindelige og udbredte 

programmer som anvendes på pc’er både på arbejdet og hjemme. Programmerne 

omfatter bl.a. tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer. 

Programmering 
Kurser i programmering omfatter programmering til mange forskellige formål. 

Området omfatter mange forskellige programmeringssprog. 
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Virksomhedsinterne kurser er skræddersyet til den enkelte virksomhed 

Denne type kurser er ikke et åbent udbud. Deltagelse forudsætter, at en virksomhed eller organisation 

køber kurset. Kurserne er derfor ikke medtaget i kortlægningen. 

7.1.2.1. Kurser og hold 

På både det private og det offentlige område er der udbudt kurser, som ikke aktuelt er holdsat. Disse 

er alle medtaget, hvis de i øvrigt falder inden for afgrænsningen.  

Andre private udbydere offentliggør kun kursuskatalog for en begrænset periode ad gangen, fx et 

kvartal, og det kortlagte udbud er derfor aktuelle kurser udbudt i efteråret 2009.  

7.1.2.2. Kategorisering i kursustyper 

Hvis et kursus indeholder elementer af såvel kontorprogrammer som programmering, er der blevet 

valgt at kategorisere kurset under programmering, da det giver mere information til datasættet. På 

denne måde er der sammenhæng til kategoriseringen i ikt-brugerfærdigheder og ikt-

skaberfærdigheder, hvor ikt-skaberfærdigheder overtrumfer ikt-brugerfærdigheder, nøjagtig som 

programmering overtrumfer kontorprogrammer. 

7.1.3. Kategorisering i ikt-brugerfærdigheder og ikt-skaberkompetencer  

Der er i kortlægningen arbejdet ud fra en bred definition af, hvad det vil sige at skabe med it. Der er 

kurser, som indeholder både ikt-brugerfærdigheder og ikt-skaberkompetencer. I disse tilfælde 

kategoriseres kurserne under ikt-skaberkompetencer. Kurser, hvor man fx lærer at etablere it-

infrastruktur, er således kategoriseret under ikt-skaberkompetencer. 
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7.2. Kildeliste 
Det private område  

4D konsulenterne 
Alfapeople A/S  
Affecto Denmark A/S 
Aorta 
Aprismo A/S 
Arrow ECS Denmark A/S 
Atea KompetenceCentret 
Athena IT-Group 
Axiell bibliotek A/S 
BestBrains Aps  
Bit Media 
Bornerups DataCenter 
Boyum IT 
BBUHL aps 
Business Centret, Århus Købmandsskole 
C5 ServicePartner 
Cadskolen 
Concept Data A/S 
Crayon A/S 
Dansk Internet Selskab A/S 
Dansk IT 
DSI Data 
EG 
EG Data Inform A/S 
Global Knowledge 
Hewlett-Packard ApS 
Hitachi Data Systems A/S 
IBM Danmark A/S 
IDG Danmark A/S 
Infinigate A/S  
Informi GIS 
Inspari A/S  
Intergraph Danmark A/S  
Itera ApS 
Jensen Kurser 
Lemvigh-Müller A/S Kommunikation 
Lund&Bendsen A/S 
Microworld 
NaviCom A/S 
Netcom Kursus ApS 
Norriq A/S 
PeopleNet A/S 
SAS Institute 
SAP Danmark A/S  
Scan-Jour A/S 
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SEGMENT ApS 
Softworld 
Strand og Donslund A/S 
Sun Microsystems Danmark A/S 
SuperUsers a/s 
TARGIT A/S 
Teknologisk Institut 
Tenteo Aps 
ThorvaldData.com 
Trifork 
Toft-Nielsen A/S 
Unik System Design as 
VVC- Kursus og KompetenceCenter 
PC-kørekort (Dansk IT) 

 

Fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer: 

3F Kastrup 
3F Randers 
3F Næstved 
3F Aabenraa 
Dansk Artist Forbund 
Dansk Byggeri 
Dansk Journalist Forbund 
Dansk Journalist Forbund, Fotograferne 
Dansk Metal 
Dansk Metal, Vojens 
Den Danske Landinspektørforening 
DJØF 
DM (Dansk Magisterforening) 
Farmakonomerne 
FOA HR afdeling 
FOA Silkeborg 
FOA Sønderjylland 
FOA Aalborg 
FOA Århus 
FOA Odense 
FOA Frederikssund 
FOA Nordsjælland 
FOA Social- og Sundhedsafdelingen 
Forbundet Kommunikation og Sprog 
Frie Funktionærer 
GL (Gymnasieskolernes Lærerforening) 
HK  
Akademimerkonomerne HK/Østjylland 
HK Grafisk Kommunikation 
HK Sam-Data 
HK Sam-Data Fyn 
HK Sam-Data Nordjylland 
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HK Merkur 
IEF-fonden (under IDA) 
LO 
Lægeforeningen 
PROSA 
Teknisk Landsforbund 
TIB (Træ-Industri-Byg) 

 
Det offentlige regulerede område 

Kurser under AMU-området fordeler sig på kortlægningstidspunktet på følgende områder: 
AMU (Arbejdsmarkedsuddannelser): Bygge/anlæg og industri 

 Handel, administration, kommunikation og ledelse 

 Industriens arbejdsmarkedsuddannelser 

 Mejeri og jordbrug 

 Metalindustrien 

 Tekniske installationer og energi 

 Træets uddannelser 

 Transporterhvervene 

 Tværfaglige område 

FVU (Forberedende Voksenundervisning)  

AVU (almen voksenuddannelse)  

Hf-enkeltfag  

Enkeltfag udbudt under åben uddannelse: IT-Universitetet 

Andre typer af enkeltfag: Enkeltfag, EUD – merkantile område 

Andre typer af enkeltfag: Enkeltfag, EUD – Eud, grundfag og valgfag, enkeltfag 

Andre uddannelser: Pc-bruger 

Uni-C: Pædagogisk it-kørekort 

 EUD-IT  

 Pædagogisk it-kørekort for lærerstuderende 

Erhvervsakademier: Erhvervsakademiet København Nord 

 EA Copenhagen Business Academy, Niels Brock 

 Kursuscenteret Silkeborg Handelsskole 

 Københavns Erhvervsakademi 

 Erhvervsakademi SydVest 

 Erhvervsakademiet Århus 

 Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole 

 Technology College Aalborg 

 Aalborg Handelsskole 

 

Det frivillige område 

AOF (Arbejdernes Oplysnings Forbund)s lokalafdelinger  
FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund)s lokalafdelinger 
LOF (Liberalt Oplysnings Forbund)s lokalafdelinger 
Folkebibliotekers lokalafdelinger 
Ældresagens lokalafdelinger 
Nethood-cafeer 
Ældremobiliseringens datastuer 
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Dansk Blindesamfund 
Dansk Oplysnings Forbund: Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn 

 Den Grønne Dag- og Aftenskole 

 DOF Vestegnen 

 DOF Bramsnæs Aftenskole og DOF Skibby Aftenskole 

 Gladsaxe Oplysnings Forbund 

 IOF - Invalideredes Oplysnings Forbund 

 Lille Skole for Voksne – København 

 Lyngby-Taarbæk Aftenskole 

 Nabo Østerbro Oplysningsforbund 

 NABO-SKOLEN 

 Seniorværkstederne 

 SUKA 

 Aftenskolen LEA 

 DOF Foreningen Jystrup Aftenskole 

 DOF Holbæk – Kulturelt Oplysningsforbund 

 DOF Kurser Sorø 

 DOF Næstved Aftenskole 

 Kreativ Oplysnings Kreds 

 ODA - Odsherred Dag og Aftenskole 

 Roskilde Aftenskole 

 Roskilde Oplysningsforbund 

 Alnor-Gråsten Aftenskole 

 Den Frie Aftenskole 

 DOF Billund Aftenskole 

 DOF Lillebælt Oplysnings Forbund 

 DOF Nybøl Fritids Forening/DOF Sønderborg Aftenskole 

 DOF Paarup Aftenskole 

 DOF Skærbæk Aftenskole 

 DOF Sædding Aftenskole 

 OK-Kolding Dag- og Aftenskole 

 SUK i Fredericia/ SUK i Kolding/ SUK i Vejle 

 Vejen Aftenskole M.H.H. 

 Aftenskolen i Karup 

 Brædstrupegnens Aftenskole 

 Dag- og Aftenskolen i Rønde 

 Dalgas Skolen 

 DOF Brande/Nr Snede Aftenskole 

 DOF Vemb Aftenskole 

 Gjern Aftenskole 

 Røndeegnens Aftenskole 

 Samsø Aftenskole 

 Spøttrup Aftenskole 

 Århus Pensionistsamråd Kursusvirksomhed 

 Aftenskolen Liv og Læring 

 DOF Hjørring Aftenskole 

 Frit Oplysningsforbund, Århus 

Daghøjskoler: Frederiksberg Daghøjskole 

 Daghøjskolen i Randers 
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 Ebeltoft Daghøjskole 

 Kompetencehuset – Århus Daghøjskole 

 Daghøjskolen FOKUS 

NETOP  
(Netværk for Oplysning): 

 

DHO Århus 

 PC Skolen 

 Frit Oplysningsforbund, Søndersø/Bogense 

 Nykøbing F. Aftenskoler 

 Frit Oplysningsforbund, Gladsaxe 

 Frit Oplysningsforbund, Hvidovre (og København) 
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7.3. Datasæt med angivelse af kategoriseringer 
Indsamlingen af datamateriale i den kvantitative kortlægning er udført efter nedenstående datamodel:  
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7.4. Spørgeramme for telefoninterview til undersøgelse af 
udviklingstendenser 
Kortlægning af udviklingsinitiativer er gennemført som semistrukturerede interview, hvor 

respondenterne er blevet spurgt om deres overordnede mål og planer. Spørgerammen er anvendt til 

uddybning og strukturering af de indsamlede data.  

Nr. Spørgsmål Svarmuligheder 
0 Er der planer om at ændre i kursusudbuddet i den kommende sæson? Ja/nej 
1 Er der planer om at ændre i kursernes lokationer? Ja/nej 
1.1 I hvilke regioner skal der være flere lokationer? De 5 regioner 
1.2 I hvilke regioner skal der være færre lokationer? De 5 regioner 
2 Er der planer om at ændre i betalingen for kurserne? Ja/nej 
2.1 Ændres der på den generelle prissætning for kurserne? Ja/nej 
2.1.1 Indføres der betaling for hidtil gratis kurser? Ja/nej 
2.1.2 Sænkes eller hæves den generelle prissætning? Sænkes/hæves 
2.2 Er der planer om at indføre, ændre på eller fjerne rabatordninger? Ja/nej 
2.2.1 For hvilke målgrupper? (indtastes) 
2.2.2 På hvilken måde? Indføres/ændres/fjernes 
3 Er der planer om at ændre i kursusudbuddets indhold? Ja/nej 
3.1 Er der planer om at ændre i den teknologi, der undervises i? Ja/nej 
3.1.1 Hvilken teknologi indføres? Pc/mobil enhed 
3.1.2 Hvilken teknologi udgår? Pc/mobil enhed 
3.2 Er der planer om at ændre i de emner/kategorier, der undervises i? Ja/nej 
3.2.1 Hvilke kategorier indføres? (vælges) 
3.2.2 Hvilke kategorier udgår? (vælges) 
3.3 Er der planer om at ændre i de produktgrupper, der undervises i? Ja/nej 
3.3.1 Hvilke produktgrupper indføres? (vælges) 
3.3.2 Hvilke produktgrupper udgår? (vælges) 
3.4 Er der planer om at ændre i niveauet, der undervises i? Ja/nej 
3.4.1 Skal niveauet sænkes eller hæves? Sænkes/hæves 
4 Er der planer om at ændre i undervisningsformen? Ja/nej 
4.1 Indføres mere eller mindre netbaseret undervisning? Ja/nej 
4.2 Ændres i undervisningssproget/-ene? Ja/nej 
4.2.1 Hvilke sprog indføres? (vælges) 
4.2.2 Hvilke sprog udgår? (vælges) 
5 Er der planer om at ændre i bedømmelsen af kursisterne efter endt kursus? Ja/nej 
5.1 Indføres, ændres eller udgår bedømmelse af kursister? Indføres/ændres/udgår 
6 Er der planer om at ændre på forudsætningerne for deltagelse (adgangskravene)? Ja/nej 
6.1 Hæves eller sænkes adgangskravene? Sænkes/hæves 
7 Er der planer om at ændre kursusudbuddets målgruppe? Ja/nej 
7.1 Fra hvad? (indtastes) 
7.2 Til hvad? (indtastes) 
A Efterspørger jeres kursister andre kursustyper? Ja/nej 
A.1 Hvilke? (indtastes) 
A.2 Påvirker efterspørgslen jeres udbud? Ja/nej 
A.2.1 I stor, mellem eller lille grad? Stor/mellem/lille 
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7.5. Informationsmateriale til udbyderne 
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7.6. Fokusgruppeinterview kvalitativ undersøgelse af forhold af 
betydning for efterspørgselssiden af det ikke-formelle it-
undervisningssystem for voksne 

7.6.1. Interviewguide til fokusgruppeinterview 

Hypotesen, som denne er formuleret i den teoretiske model om voksnes læring og motivation, er, at 

(ikt-)kompetenceudvikling kræver, at den enkelte har behov for (indre motivation) eller kan se 

nytteværdien af (ydre motivation) (ikt-)kompetenceudviklingen. 

En tese er videre, at den enkelte, hvis vedkommende er villig til og interesseret i at lære sig noget nyt 

(dvs. udvikle sine ikt-kompetencer), afvejer nødvendigheden af versus omkostningerne forbundet med 

denne (ikt-)kompetenceudvikling. 

For at undersøge disse antagelser er der i fokusgruppeinterviewet blevet stillet følgende spørgsmål: 

Brug af ikt 

Beskriv, hvilke typer af teknologier/ikt (eksempelvis pc, mobiltelefon, gps, digitalt kamera) I har på 

jeres arbejdsplads og/eller i hjemmet og bruger til daglig. 

Kendskab I: 

Beskriv, hvilke typer af teknologier (eksempelvis pc, mobiltelefon, gps, digitalt kamera) jeres børn 

og/eller bekendte/venner har? Hvad bruger de disse teknologier til? Har I brug for at bruge disse 

teknologier på tilsvarende vis? 

Hvilke andre typer af teknologier (eksempelvis tjenester på nettet, blogs, Facebook) kender I ellers til? 

Kendskab II: 

Har I fulgt (eller overvejet at følge) et (eller flere) kursus (kurser) i ikt? 

Hvilke muligheder (herunder kurser) kender I til, at man/I selv personligt har med hensyn til at 

udvikle sine/jeres ikt-kompetenceudviklingsmulighederne i Danmark? 

Har du undersøgt (ved du), hvilke ikt-kompetenceudviklingskurser der findes – bredt eller inden for et 

område, som du godt kunne tænke dig at lære noget (mere) inden for? 

Nødvendighed af ikt-kompetenceudvikling: 

Indre motivation: Oplever du, at der i din dagligdag er nogle former for ikt/teknologi, som du godt 

kunne tænke dig (dvs. har behov for) at lære (eller blive bedre til) at bruge? Hvordan vil brugen af 

denne/disse former for ikt/teknologi gøre din dagligdag, dit arbejdsliv og/eller dit sociale liv nemmere 

for dig? 

Ydre motivation: Er der i din dagligdag nogen former for ikt/teknologi, som du føler dig presset til (og 

kan se nytteværdien af) at lære (eller blive bedre til) at bruge? Hvor kommer dette pres fra (dit 

arbejdsliv og/eller dit private, sociale liv)? 

Omkostninger ved ikt-kompetenceudvikling: 

Hvilke omkostninger (eksempelvis pris, tid, niveau) ser I, at der er forbundet med udvikling af jeres 

ikt-kompetenceudvikling? 
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Nødvendighed vs. omkostninger: 

Hvordan vil I afveje nødvendighed af kontra omkostningerne forbundet med ikt-kompetenceudvikling? 

Hvad taler for, at I udvikler jeres ikt-kompetencer? Hvad taler imod? Hvad vejer tungest? 

7.6.2. Praktiske omstændigheder for fokusgruppeinterview 

Der har været gennemført to gruppeinterview med i alt 7 deltagere, heraf 2 ældre (begge mænd), 2 

lavtuddannede (en midaldrende og ordblind mand, nedrivningsarbejder, og 1 yngre kvinde, som efter 

ledighed netop er optaget på et VUC-kursus), 2 førstegenerationsdanskere (en midaldrende kvinde fra 

Sydøstasien og en ung kvinde fra Mellemøsten) samt 1 uden for arbejdsmarkedet (midaldrende 

kvindelig førtidspensionist, den anden repræsentant for gruppen udeblev fra interview). 

Interviewene blev gennemført 16. november i et lokale på DPU, og de varede hhv. ca. 90 og 70 

minutter. Interviewene blev optaget både på video og på diktafon. 
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