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Forord

Denne bog præsenterer de centrale resultater fra Danmarks perspektiv
af den internationale IEA-undersøgelse International Computer and Information Literacy Study 2013 (ICILS).
Bogen er kulminationen på et arbejde der startede for mere end fire
år siden hvor den internationale projektledelse mødtes i Hamborg til
det første af mange møder med de nationale forskningskoordinatorer
og lagde grunden til den undersøgelse af elevers computer- og informationskompetence der blev gennemført i 2013.
I Danmark har en lang række mennesker bidraget uvurderligt til at
vi i dag ved meget mere om elevers computer- og informationskompetence – og ikke mindst om de rammer der er for den i form af undervisning, materielle rammer, skoleprioriteringer og alle de andre faktorer
der medvirker til at gøre det muligt for eleverne at udvikle deres digitale
kompetencer.
Først og fremmest tak til de næsten 2000 elever som har brugt deres
tid på at løse testens opgaver og svare på spørgsmål, uanset om det var
i forsøgstesten i 2012 eller i “den rigtige” test i 2013. Tak til de knap 900
lærere der har svaret på spørgsmål om deres praksis og tanker om it i
undervisningen. Tak til omkring 100 skoleledere og lige så mange itkoordinatorer som også har bidraget, og tak til 125 skolekoordinatorer
som sørgede for at holde styr på alle vores breve og dokumenter og for
selv at stå for testen eller for at alt var på plads når en af vores medarbejdere kom på besøg.
At gennemføre et forskningsprojekt af den art som vi her præsenterer, er en meget mere kompliceret og arbejdskrævende proces end
det kan forekomme når resultaterne fremlægges, rene, flot opsatte og
med klare konklusioner. Det er derfor meget svært at forstå omfanget
og kompleksiteten af det arbejde som særligt Bonnie Vittrup og senere
også Louise Molbæk gjorde for at invitere og overtale skoler til at deltage,
for at få dem tilbage når de alligevel ikke kunne afse tiden, for at holde
kontakten og holde styr på alle faser i hver enkelt skoles proces. Man
kan kun beundre al den energi de har lagt i at få det hele til at lykkes –
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indimellem under svære vilkår. Og ret ofte under helt urimelige forhold,
fx da der pludselig blev iværksat en lockout af landets lærere lige midt i
projektets mest travle dataindsamlingsperiode. Undervejs kom flere til,
Cathy Jessie Jensen, Lisbet Castberg Thuesen, Sofie Bindslev, Andreas
Schubert, Niels Erik Olesen, Thomas Brahe, Helgi Eidesgaard, Kristin
Nolsøe Bech, Rasmus Bundsgaard og Rikke Bundsgaard som hver især
gjorde deres til at løse de opgaver de fik, og ikke mindst til at løse de
udfordringer og problemer de pludselig kunne stå over for, fx en mandag
morgen på en skole hvor computerne ikke virkede, strømmen gik eller
usb-stikkene ikke blev registreret.
Tak også til Hans Siggaard Jensen som var med hele vejen, til forskningslederkollegerne i IEA-gruppen, Peter Allerup, Jens Bruun og Jan
Mejding, som har hjulpet, givet sparring og støtte, stillet op til diskussioner og velvilligt og hjælpsomt har vist rundt i alle de mange kringelkroge der er i den internationale komparative forskning. Tak til Hanne
Løngreen som har været en stovt bøje i et oprørt hav, og tak ikke mindst
til Niels Henrik Meedom og hans folk i Nationalt Center for Kultur
og Læring, som har fået styr på mange ting og har taget sig af alle de
udfordringer der er af administrativ og organisatorisk art i og uden for
huset, så vi kunne koncentrere os om at forske.
Og ikke mindst tak til Undervisningsministeriet og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som har bidraget generøst med midler til at få projektet
til at lykkes, og i særlig grad tak for samarbejdet med og den levende
interesse fra Elsebeth Aller og Claus Jepsen.
Som supplement til præsentationer og analyser i denne bog findes
en række resurser, herunder spørgeskemaer, de præsenterede modeller, adgang til at downloade alle datakilder, internationale rapporter og
tekniske manualer og meget mere på projektets hjemmeside: edu.au.dk/
forskning/projekter/internationaleundersoegelser/icils/.
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