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Eleverne i den danske folke
skole er blandt de dårligste i
Europa til at udfylde en test.
Det er klart, at hvis man øver
sig mere i at udfylde test, så
kan man blive bedre til det. Om
man kan konkludere andet ud
fra decembers PISA-test, me
Der jeg er tvivlsomt. men un
dersøgelsen har dog givet an
ledning til en række betragt
ninger om ir i folkeskolen.

Det første, jeg vil fremhæve
som et stort problem ved ir i
folkeskolen, er det dårlige tek
niske niveau, som ofte kan bli
ve cn uoverskridelig barriere i
brugen af ir i undervisningen.
Der mangler ikke bare bedre
udstyr, men også it-kompetente
lærere, der ved, hvordan det
skal håndteres.
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"It bliver et fag
for sig selv i
stedet for et
værktøj til at
lefte niveauet i
de fag, vi
allerede har"

I erhvervslivet sætter man ik
ke en dygtig sekretær til at sik
re driften af virksomhedens
netværk. Hvis man gør. kan det
være. fordi et it-nona sikrer, at
hun har nogle værktøjer, der
er så brugervenlige. at den dag
lige drift blot er simple rutiner.
Det var faktisk næsten tilfældet
på min egen skole, Engdalsko
len i Hrabrand. Her var alt ud
styr IBM, og al vedligeholdelse
af netværket stod en lærer + en
elev (mig) for. En fæUes instans
for skolernes netværk i Århus
havde nemlig udviklet en ruti
nc, der var så simpel, at det var
en elementær sag at holde
compll!erne i drift: Virkede en
pc ikke, så havde jeg blot en di
skette. jeg kom i drevet og gen
startede. I løbet afen halv til en
hel time var maskinen så fm
som ny.

Det æ!"8:erlige er, at en anden
skole i Åi'hus. som i princippet
er på samme netværk som Eng
dalskolen, hele tre år efter jeg
forlod folkeskolen, faktisk sta
dig befinder sig på et langt la
vere niveau.

Det kan ikke passe. at det skal
være tekniske problemer, der
skal forhindre brugen, og ieg
tror, det kunne løses ved at
tænke business: Vi har en op
gave. og hvem løser den bedst?
Det er selvfølgelig økonomien,
der forhindrer den bedste
losning. men på den anden side
har man sagt a, ma man også si
ge b -100 nye computere er ik
ke noget værd, hvis de ikke vir
ker.

Ud over teknikken er der en
manglende forståelse faf, hvad
it egentlig er, og hvad det kan
og bør bruges til; nemlig at lof
te det faglige niveau (enten di
rekte gennem bedre undervis
ning eller gennem besparelser,

der kan fri
gøre flere
ressourcer
til andre
aspekter i
undervis
ningen).
Lærerne og
ledelsen er
rådvilde
over for,
hvad aUe
disse com

putere skal bruges til Alle sko
ler indretter såkaldte compu
terlokaler, hvor maskinerne
sættes Op. så arbejdsstillinger
ne bliver ganske ukomfortable
og på en måde, så ethvert andet
medie som [,eks. papir må for
trænges fra lokalerne. der der
for KUN kan bruges til "it".

Mange af de timer, der afhol
des, handler således direkte om
it og brugen af denne. It bliver
et fag for sig selv i stedet for et
værktøj til at løfte niveauet i de
fag, vi allerede har. Som jeg ser
det, var det bedre, om man
tænkte it ind som et værktøj,
der skal hruges i andre sam
menhænge, f.eks. skrivning af
opgaver i historie. research i
samfundsfag eUer beregninger
og simulationer i matematik og
s3 selvfølgelig muligheden for
at gøre trivielle træningsopga
ver mere spændende.

Lærerne må på basale it-kur
ser, så de kan hjælpe eleverne
med brugen af it i undervisnin
gen. men det primære indhold
skal være fagligt i det enkelte
fag i stedet for at dreje sig om
it. Lad teknikken træde i bag
grunden!

Hvordan løses alle disse pro
bl~lliec?

Først og fremmest mener jeg,
at ordentlige undervisningsma
terialer til brug i folkeskolens
fag er af allerstørste betydning.
Findes der undervisningsmate
rialer, som lærerne kan bruge
og drage nytte af at inddrage i
undervisningen, så kommer
motivationen.

Jeg har selv kendskab til to
gode, digitale undervisnings
projeI..'1er. Netfidus.dk, som er
udviklet af Dansklærerforenin
gens Forlag A/S, er et internet
baseret system. der sætter ele
ver i selv de allermindste klas
ser i stand til at lave tegneseri
er og spille smA spil, ~mt ~ik

ker Shopping som er udviklet
af Forbrugernes Hus. Det sidst
nævnte lærer unge mellem 12
og 14 om deres rettigheder, når
de shopper i den virkelige ver
den.

Når lærerne kan se. at det vir
ker, vil de også begynde at
kræve ordentlige tekniske for
hold, men indtil de gør det, er
spørgsmålet blot, hvem der skal
sikre, at disse forhold er i orden?

Det er klan. at forlagene ikke
investerer penge på udvikling,
før markedet er lukrativt. Dette
forudsætter, at skolerne bruger

it i store dele af undervisnin
gen, hvilket kræver langt flere
pe'er og højere teknisk niveau i
folkeskolen. De, der skal betale
for del, vil selvfølgelig ikke
åbne for pengekassen, før der
er nogle undervisningsmateria
ler, der er gode nok, og så er
ringen sluttet: Alle kan skyde
skylden på nngle andre.

At løse denne gordiske knude
kræver en aktiv politisk ind
sats. Her skal nævnes et par
fnrslag: Et offentligt tiIsl"Ud til
udviklingen af digitale under
visningsmaterialer vil sikre, at
forlagene kommer i gang, cvt.
kombineret med et loft på
salgsprisen, så skolerne har råd
til at købe produk1:crne. Faste
krav til undervisningsmateria
lerne, f.eks. loft på systemkra
vene, kan sikre. at de, der skal
investere i hardwaren, er ga
ranteret en bedre udnyttelse af
maskinerne, så de ikke skal
skiftes ud hele tiden. Et krav
om "zero-eonfiguration". f.eks.
at systemet skal kunne afvikles
i en almindelig browser, kan
desuden hjælpe til at sikre, at
lærerne let kan komme i gang
med at bruge systemerne.
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