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WHAT IS ICILS?
ICILS is an international comparative study of 
the International Association for the Evalua-
tion of Educational Achievement (IEA). It uses 
an innovative, computer-based assessment to 
evaluate students’ computer and information 
literacy (CIL)—their ability to use computers to 
investigate, create, and communicate in order 
to participate effectively at home, at school, in 
the workplace, and in the community.

ICILS reports on students’ abilities to collect, 
manage, evaluate, and share digital informa-
tion, as well as their understanding of issues 
related to the safe and responsible use of elec-
tronic information. It also collects a rich array 
of data to investigate the factors that influence 
this suite of complex abilities in students.

First established as a baseline study in 2013 
with 21 participating education systems 

around the world, ICILS 2018 will be linked 
directly to ICILS 2013, allowing countries that 
participated in the previous cycle to monitor 
overtime changes in CIL achievement and its 
teaching and learning contexts.

IEA INTERNATIONAL COMPUTER  
AND INFORMATION LITERACY STUDY 2018 

How well are students prepared for 
study, work, and life in the digital age?

2018

For country enrollment, contact: IEA Secretariat    www.iea.nl    department@iea.nl

ICILS is an  
inter national  

assessment of  
how young  

people develop  
computer and  

information literacy 
to participate  

effectively in the  
digital age

Computer and infor mation 
literacy combines  
information literacy,  
critical thinking,  
technical skills, and  
communication skills 
applied across a range 
of contexts and  
purposes
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Resultater fra ICILS-undersøgelsen 2018 

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2018 er den anden internationale 

undersøgelse af computer- og informationskompetence gennemført i regi af IEA (Internatio-

nal Association for the Evaluation of Educational Achievement). I denne omgang også med fokus 

på datalogisk tænkning. Undersøgelsen er i Danmark gennemført af Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Undervisningsministeriet og Aarhus 

Universitet finansierer hver 50 procent af Danmarks deltagelse.  

Baggrund  

ICILS måler elever i 8. klasses computer- og informationskompetencer og kompetencer i da-

talogisk tænkning med et computerbaseret interaktivt testinstrument. Konteksten for disse 

kompetencer afdækkes gennem spørgeskemaer til elever, lærere, skoleledere og it-vejledere. 

I 2018 deltog 12 lande: Chile, Danmark*, Finland*, Frankrig*, Tyskland*, Italien, Kasakhstan, 

Sydkorea*, Luxembourg*, Portugal*, Uruguay og USA* (de 8 lande med * deltog i testen af 

datalogisk tænkning). IEA udarbejder en international rapport med de overordnede forsk-

ningsspørgsmål. DPU, Aarhus Universitet har i samarbejde med Institut for Kommunikation 

og Psykologi,  Aalborg Universitet og Center for Anvendt Skoleforskning, UCL Erhvervs-

akademi og Professionshøjskole udarbejdet den danske rapport der fokuserer på de danske 

resultater.  

Computer- og informationskompetence defineres i ICILS som evne til at bruge computer-

teknologier til at indsamle og håndtere information samt producere og udveksle oplysnin-

ger. 

Datalogisk tænkning defineres som evne til at identificere de aspekter af virkelige proble-

mer som er egnet til at blive formuleret datalogisk, samt at evaluere og udvikle algoritmiske 

løsninger på disse problemer så de kan behandles af en computer. 

Resultater  

Bland hovedresultater kan nævnes: 

 Danske lærere og deres elever i 8. klasse anvender it i undervisningen væsentligt 

mere end de gjorde i 2013. Blandt andet angiver 70 procent af lærerne i 2018 at de 

bruger it i undervisningen hver dag. I 2013 var det 40 procent. 

 Danske lærere lægger også i meget vidt omfang, og væsentligt mere end i 2013, 

vægt på at eleverne udvikler kompetencer inden for it-området.  
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 Danske elever har rykket sig fra 542 point på skalaen for computer- og informati-

onskompetence i 2013 til 553 point i 2018. Det er et signifikant bedre resultat.  

 Danske elever er de bedst præsterende blandt de deltagende landes elever inden 

for computer- og informationskompetence. 

 Der er mindre spredning i de danske elevers kompetencer, end der er i de fleste an-

dre deltagende lande.  

 Danske elever er med 527 point sammen med Sydkoreas elever (536 point) de bedst 

præsterende blandt de deltagende landes elever inden for datalogisk tænkning.  

 

Ud over de overordnede resultater, er der en række andre iagttagelser at gøre. 

 Mere end seks ud af ti af de danske elever ligger på eller under computer- og infor-

mationskompetenceniveau 2 ud af 4. 

 De danske lærere i 8. klasse er blevet mere nuancerede i deres indstilling til it i un-

dervisningen: 

◦ I 2013 var danske lærere ret positivt og usædvanligt lidt kritisk indstillede over 

for it. I 2018 var de nogenlunde lige så positivt indstillede som i 2013, men på 

de spørgsmål der går igen i 2013 og 2018, er de blevet væsentligt mere kritiske 

over for it's rolle i undervisningen.  

◦ Særligt er det interessant at halvdelen af de danske lærere i 8. klasse i 2018 me-

ner at it distraherer elever fra at lære, hvor det kun var 14 procent af lærerne 

der mente det i 2013.  

 Der er meget store forskelle mellem pigers og drenges opfattelse af deres egne 

kompetencer i relation til it og deres forestillinger om et fremtidigt arbejdsliv med 

it: 

◦ Piger klarer sig gennemsnitligt bedre i testen af computer- og informations-

kompetence end drenge og lige så godt i testen af datalogisk tænkning.  

◦ Danske piger har lige så høj tiltro som danske drenge til egne evner til basale 

aktiviteter med en computer. 

◦ Danske piger har et gennemsnit på 43 på indekset for tiltro til egne evner i for-

hold til tekniske aktiviteter. Det er det laveste gennemsnit på tværs af de del-

tagende lande uanset køn. Danske drenges gennemsnit er 51. Forskellen mel-

lem danske pigers og drenges gennemsnit er større end i noget andet af de del-

tagende lande. 

◦ Danske drenge har et gennemsnit på 49 point på indekset for syn på en fremtid 

med it. Danske pigers gennemsnit er 42 point. Det er det laveste blandt alle del-

tagende lande. En høj andel af de danske piger kan således ikke forestille sig at 

de i fremtiden vil studere eller arbejde med it.  
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Perspektiver 

Der er sket meget på grundskoleområdet siden den første ICILS-undersøgelse i 2013, og her 

er særligt it-området der i forvejen var centralt i mange sammenhænge, blevet kraftigt op-

prioriteret: En stor indsats har gjort digitale læremidler til et hverdagsfænomen i skolen, der 

er en bevægelse i gang mod at få etableret et nyt fag i teknologiforståelse, og mange uaf-

hængige initiativer arbejder på at fremme teknologiforståelse og brug af it i grundskolen. 

ICILS-undersøgelsen viser at der er sket flere positive udviklinger i perioden siden 2013 hvor 

de mange indsatser er implementeret. 

Men på trods af denne fremgang er der grund til at holde sig for øje at en stor gruppe på 

seks ud af ti elever blot har kompetencer på eller under kompetenceniveau 2 i målingen af 

computer og informationskompetence. Disse elever er sandsynligvis ikke i stand til at gen-

nemskue forholdsvis åbenlyse forsøg på at narre dem på nettet, de forholder sig næppe kri-

tisk til forudsætninger og interesser hos producenter af indhold og kan ikke i tilstrækkelig 

høj grad tilrettelægge information der retter sig imod en given målgruppe. Dette må give 

anledning til overvejelser over hvordan flere danske unge bibringes tilstrækkelige kompe-

tencer. 

Forskellene i pigers og drenges tiltro til egne evner til tekniske aktiviteter og i deres syn på 

en fremtid med it må også mane til eftertanke både af hensyn til pigers fremtidige arbejdsliv, 

men også i relation til deres mulighed for at deltage i et stadig mere digitalt samfund hvor 

forståelse af de tekniske aspekter af digitaliseringen kan være en forudsætning for at tage 

stilling til tidens centrale problemstillinger.  

ICILS-undersøgelsen er den første i verden til at måle elevers kompetencer til datalogisk 

tænkning. De innovative testmoduler viste sig at fungere efter hensigten og vil kunne fun-

gere som inspiration ved udviklingen af yderligere test inden for området, også i Danmark. 

Datalogisk tænkning, som det måles i ICILS 2018, relaterer på en række områder til ind-

holdsområderne i forsøgsfaget teknologiforståelse.  ICILS 2018 kan derved, hvis det besluttes 

at gøre teknologiforståelsesfaget obligatorisk i den danske folkeskole, betragtes som en etab-

lering af en baseline for elevernes kompetencer, der ved senere målinger af datalogisk tænk-

ning kan fungere som sammenligningsgrundlag. 
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Centrale figurer 

Computer- og informationskompetence og fordeling på kompetenceni-

veauer 
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Kompetence til datalogisk tænkning og fordeling på kompetenceniveauer 
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Kønsforskelle i elevernes tiltro til egne evner til tekniske aktiviteter 
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Kønsforskelle i elevernes syn på en fremtid med it  
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Ændring i elevernes brug af it (ifølge lærerne) 
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Ændring i lærernes brug af it i undervisningen 

 

Datagrundlag og metode 

Dataindsamling til ICILS-undersøgelsen foregik i april-juni 2018.  

Elevpopulationen i ICILS består som udgangspunkt af elever der gik i 8. klasse i både private 

skoler og folkeskoler i foråret 2018. Populationen for lærerspørgeskemaet udgøres af lærere 

der underviste på klassetrinnet i dataindsamlingsperioden. 

Udvælgelsen af deltagere foregik i to faser. Først blev 150 skoler udvalgt tilfældigt. Man sik-

rede at de fordelte sig bredt, ved at sortere stikprøverammen efter karakterer fra afgangs-

prøverne inden den systematiske udvælgelse af skoler. Dernæst blev 20 elever i 8. klasse og 

15 lærere der underviste i 8. klasse, udvalgt tilfældigt på hver skole.  

Afgrænsningen af elevpopulationen og lærerpopulationen betyder at vi på baggrund af un-

dersøgelsens resultater kun kan udtale os om kompetencer, holdninger og adfærd blandt 
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danske 8.-klasseelever samt blandt lærere der underviser på 8. klassetrin. Det er altså vigtigt 

at understrege at undersøgelsens resultater ikke giver os et afsæt for at udtale os om elev- og 

lærergrupper på andre klassetrin i det danske skolesystem. 

 

Elevtesten til at måle elevernes computer- og informationskompetence blev udviklet over en 

periode på et år forud for gennemførelsen af den første ICILS-undersøgelse i 2013. Som led 

i forberedelserne til undersøgelsen i 2018 blev testen desuden udvidet med yderligere mo-

duler. Testen til måling af elevernes datalogiske tænkning blev udviklet i forbindelse med 

ICILS 2018. Den internationale forskningsledelse udviklede testene i samarbejde med natio-

nale forskningskoordinatorer og eksperter på området.  

Testens brugerflade blev designet med henblik på at give eleverne en autentisk oplevelse af 

at arbejde med de brugerflader der  ligner dem, de møder i deres øvrige liv, når de fx kom-

munikere online ellers udvikler og anvender programløsninger. Testen blev afviklet offline 

på en computer. 

Eleverne, lærerne, samt skolelederen og it-vejlederen skulle besvare et spørgeskema. Dette 

giver mulighed for sætte elevernes kompetencer i kontekst. Spørgeskemaerne blev udviklet 

i 2013 og revideret i 2018. 
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Yderligere information 

Kontakt Professor Jeppe Bundsgaard, DPU, AU  

jebu@edu.au.dk, telefon 31192607 

 

Læs bogen Danske elevers teknologiforståelse på  

 https://icils2018.au.dk. 

 

Læs om undersøgelsen på  

 http://edu.au.dk/icils/  

 https://www.iea.nl/studies/iea/icils  
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