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Den naive tro på computeren

Før sommerferien sagde Ulla Tørnæs, at alle elever

i folkeskolens tredje eller fjerde klasse kunne se

frem til at modtage en computer inden for den nær-

meste fremtid:

»Regeringens målsætning er, at computerne kom-

mer til at gælde alle folkeskoleelever. Nu er den nye

finanslov endnu ikke gået i trykken, men jeg lover, at

der vil blive taget hul på denne målsætning i den

kommende finanslov«, sagde ministeren til Jyllands-

Posten.

Og dermed kan man vel se frem til en kraftig for-

bedring af ikke bare IT-kompetencer i folkeskolen,

men også en bedre, mere fleksibel, individuel og dif-

ferentieret undervisning, der med computeren som

redskab skaber dygtigere børn på alle områder, hvor

de traditionelle læringsredskaber ikke slår til. Eller

hvordan?

Sådan er ph.d. Helle Mathiasen, der i foråret for-

svarede sin ph.d.-afhandling ’Personlige bærbare

computere i undervisningen’, ikke sikker på, at det

nødvendigvis vil gå. I sin afhandling fremhæver hun,

at der altid har været store forventninger til ny tek-

nologi fra politikere, forskere, pædagoger og ikke

mindst fra folk med økonomiske interesser i tekno-

logien:

»Men de bliver som regel ikke indfriet. Den ame-

rikanske historiker L. Cuban har gennemgået tekno-

logiens historie fra Edison og glødelamperne og

frem til i dag, og i sin gennemgang viser han, at vi til

alle tider har haft meget høje forventninger til al

slags ny teknologi, men som regel har det vist sig, at

de ikke bliver indfriet. Edison sagde ved fremkom-

sten af de levende billeder, at der kun ville gå et par

år, så ville alle bøger være væk, og så ville skolebør-

nene lære i biograferne. Sådan er det gudskelov ikke

gået«, siger Helle Mathiasen.

Brug for selvdisciplin

I sin afhandling påviser hun, at der fra politisk side

hele tiden har været store forventninger til, at com-

puteren både vil forbedre og effektivisere undervis-

ning og læreprocesser, men det har hun indtil videre

ikke fundet mange eksempler på, at den har gjort:

»Computeren er i undervisningen først og frem-

mest blevet brugt til at sætte strøm til de teknologier,

der i forvejen findes i pennalhuset. Der ligger selv-

følgelig et åbenbart forandringspotentiale i compu-

teren, som måske ikke på samme vis har ligget i an-

dre teknologier, men bare fordi tingene kan en hel

masse, betyder det ikke, at de også gør det af sig

selv. Vi kan ikke bare skubbe IT hen foran uddannel-

sessystemets dør og så forvente økonomisk effekti-

vitet, dygtigere elever eller hvad der nu måtte for-

ventes af effekter. Den naive tro på, at bare der er

nok af det, så skal det nok gå af sig selv med at blive

rigtigt dygtig, holder altså ikke«, siger hun.

I sit ph.d.-projekt har hun i tre år fulgt en gymna-

sieklasse, hvor eleverne havde hver en bærbar com-

puter til rådighed i undervisningen. Helle Mathiasen

har svært ved at pege på nogle entydige gevinster

ved denne undervisning, når det gælder kommuni-

kationen i forhold til en mere traditionel undervis-

ning, og hvis man ser på klassens karaktergennem-

snit, så er der ingen forskel i forhold til

landsgennemsnittet.

»Eleverne mener selv, at computere kan være god

til for eksempel at lære dem sprog på cd-rom, men

de indrømmer samtidig, at de ikke bruger så meget

tid på det, fordi de prioriterer andet højere end selv-

valgt ekstra skolearbejde. Ser man på deres inter-

netbrug, viser det sig, at 90% af den tid de bruger på

nettet i skolen er ikke-undervisningsrelateret. Dertil

skal tilføjes, at nettet stort set ikke bruges hjemme.

Indtil videre er computeren i 

undervisningen først og frem-

mest blevet brugt til at sætte

strøm til de teknologier, der i

forvejen findes i pennalhuset,

siger ph.d. og adjunkt Helle

Mathiasen, Institut for pædago-

gisk antropologi ved Danmarks

Pædagogiske Universitet
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Eleverne får så at sige klaret deres korrespondance

på skolen. Det er tankevækkende. De siger selv, at

hvis de skal have en bærbar computer i skolen, så

kræver det en selvdisciplin uden lige«, siger Helle

Mathiasen.

»Derfor foretrækker eleverne også, at læreren har

en meget markant rolle. De mener endda, at læreren

ind imellem skal slå netkontakten fra på grund af de-

res manglende selvdisciplin. Eleverne synes faktisk, at

det er fedt med en computerfri måned, som de havde

i et enkelt fag«, siger Helle Mathiasen, der ikke mener,

at lærerrollen ændres så meget, som det ofte hævdes,

når der tales om computere i undervisningen:

»Som jeg ser det, skal læreren selvfølgelig være

’konsulent’ eller ’vejleder’ eller ’sparringspartner’ el-

ler ’enzym’ eller ’boldspilsvæg’ eller hvad man kalder

de her ting alt efter, hvem der snakker om det. Det er

godt nok, når man kigger på den enkelte elevs måde

at tilegne sig stof på. Men det er meget vigtigt, at

læreren kender sin besøgstid og opstiller nogle ram-

mer, og så at sige træder i karakter. Især når man ta-

ler om såkaldte ’mixed mode’-forløb, hvor man skif-

tevis sidder i klassen, er derhjemme eller ude i en

virksomhed. Det handler ikke om, at man skal have

en autoritativ lærer, men om at læreren får en vigtig

rolle som tovholder både i forhold til det indholds-

mæssige, det planlægningsmæssige og den måde

man ’faciliterer’ læreprocesserne på. Lærerens rolle

er mangedoblet i den forstand, at han eller hun både

er en vigtig deltager i tilstedeværelsesundervisningen

og en måske endnu vigtigere deltager i de forskellige

virtuelle læringsmiljøer«, siger Helle Mathiasen.

Tænk i nye baner

»Computeren er i teorien et unikt undervisningsdif-

ferentieringsmedie, men det er ikke nok, at man kan

se det i teorien. Den computerbaserede undervis-

ning skal hænge sammen med det, der foregår dér,

hvor man bedriver undervisningen. Det gør man i in-

stitutioner. Og de har en kultur og en måde at hånd-

tere fag og tider og klasser på, der gør, at compute-

ren ikke får den rolle, som den kunne have,

hvadenten det er som supplement til den traditio-

nelle undervisning eller som et tilbud om helt nye

læringsmiljøer og dermed læringsveje. Det er dér

problemet ligger. Institutionerne i dag er ikke gearet

til at bruge så kraftigt et medie eller redskab«, siger

hun.

»Hvis man skal udnytte computerens mange po-

tentialer, kræver det, at man ændrer på rammerne,

så det ikke nødvendigvis skal være 28 elever ad gan-

gen, der får den samme indsprøjtning. Der skal både

være individuelt arbejde, gruppearbejde og måske

sammenhænge med op til 100 mennesker, der kan

tilegne sig noget på én gang. Ideen om at alle skal

have det samme på det samme aldersmæssige trin,

tror jeg, at man skal droppe – ligesom at en time va-

rer tre kvarter. I stedet må vi tale om hele dage, uger

og måneder. Hvis man vil det her med at have hver

sin computer, må man samtidig risikere noget. Og

det man udfordrer er en hel uddannelseskultur og

–tænkning. For hvis man bare sidder på rækken med

sin egen computer og kigger på tavlen og skriver no-

ter efter, så er man ikke langt fra den sorte skole. Det

er kontormusarbejde og samlebåndstænkning, og

det er overhovedet ikke den vej vi skal. Det er nogle

helt andre baner, vi er nødt til at tænke i, hvis vi me-

ner, vi er nået ud over industrisamfundet. Undervis-

ningen skal rammesættes på en helt anden måde«,

siger Helle Mathiasen. y
Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk

Adjunkt, ph.d. Helle Mathiasen

Institut for pædagogisk antropologi ved 

Danmarks Pædagogiske Universitet
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