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Bryt passiviteten!

I en skola med,
uäxande prob-
lem måste nya
former a,u stod,
anudndas,
hciud,ar språ,k-
lriraren Kjell
Wrigma,n i
d,etta inldgg.

H*äf;fi?ä*ii;ä
kollegor hävdat i niigra är
utan större gehör från ans-

varigt håll. På senare ticl har
även matem attklarare från
olika läger gett språklärarna
stod för ticli gzre gjorda
iakttagelser beträffande
forkunskaper.

Mänga ar de som avfar-
dar dessa observationer med
att eftersom alla idag skall
gä i gymnasieskolan sä kom-
mer också allt fler skolsocia-
la problem att tränga undan
en i vissa fall stelnad och tra-

ditionell undervisning. Vad"

blir dä kvar förutom frustra-
tion, missupp-fattni ngar,

osämja och vantrivsel?
Konkret tvingas vi konsta-

tera fler och fler icke god-
kånda elever, detta trots att

allt fler Ianre tycks ha svårt

att fatta det viktiga beslutet

att betyget som en elev kva-
lificerat sig till är ett IG.

Några av oss on$kar na-

turligtvis, på goda pedago-
giska grunder, att de flesta

av dessa elever icke borde
ha fätt lämna grundskolan,
och definintivt aldrig fätt bör-
ja i gymnasie-skolan. Nu är
de dock här och för mänga
larare och elever blir det en
lång och seg kamp i komp-
lexa och omfångsrika ämnes-

strukturer, såsom fall et ar

exempelvis i språk och mate-

matik.
I många faII skulle extra

ovningstillfällen och studie-
möjligheter med någon form
av stöd ge repultat, framför
allt när det galler en stor
grupp elever med allmanna
studieluckor i de stora ämne-
na engelska, matematik och
svenska. I ett alltför stort an-

tal fall il det här fräga om
studieovana och eller läsova-

na elever, som om de val fär
andan ur vagnen kan kom-
ma att åstadkomma stora for-
andringar.

Nya stödformer
Traditionella stödresurser
fungerar icke särskilt bra.
Inte heller står de till buds
som tidigare, vilket iag dr
glad för eftersom de enligt
mitt förmenande fastnat i en
stelnad pedagogisk form
som inte alls lämpar sig för
TV-vana och datorspelsin-
vaggade elever som ar bäde
bildvana och ibland även
bildfixerade. Vad har väl en

tTist och töntig textbok att

erbjuda den eller de som

upptäckt det roliga och sti-

mulerande i rörliga bilder
med ljud och färg?

För en större och större

skan pedagoger i både Eng-

land, IJSA och Tyskland har
det visat sig att PC:n, data-

apparaten, kunnat konkurre-
ra med andra bildmedier
aven i de fall dä annat än

rörliga bilder och ljud finns
på skärmen. En datamonitor
(bildskärm) har pä nänga
en fängslande effekt som

mänga av oss traditionella
pedagoger inte förstått. Vi
kan alla ha olika uppfatt-
ningar om varför och hur
detta har uppkommit och
om huruvida detta är bra el-
ler inte. Dock anser jag med

bestämdhet att vr måste en

gäng för alla gemensamt fin-
na ett s^tt att
prioritera utifrån givna förut-
sättningar och inte utifrån il-
lusioner och perifera
onskemål.

Föli rytmen!
Naiva uppfattningar om oss

sialva eller om eleverna el-
ler om samhället vi lever i
är dessvärre i dessa samman-

hang lika med eller jämfor-

bart med perifera önskemåI.

Pä dansgolvet gäller en
gemensam strävan. vem vill
deltaga i en dans med nå-

gon som hela tiden proteste-
rar eller vill gä ät ett annat
håll eller kanske helt enkelt
inte hör musiken, eller i vart
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fall inte den rytm som du
själv hela tiden stävar efter
att synkronisera med? For-
står du elevens situtation
mer än ens tillnärmelsevis?

Är vi icke här överens 1ä-

ser du förslagsvis heller icke
längre än hit.

Jag tror, för att göra en
lång histroia kort, att det är
hog ttd att samlas för lite pe-

dagogisk strategi av mo-
dernt slag. Vi måste en gäng
för omväxlings skull föIja

rytmen eller som man säger
i uSA, "Go with the flow".

Det finns mycket språk-
ligt material i form av all-
mänmanskl iga erfarenheter
som speglas i spåk som
man kan stödja sig på eller
inspireras aY. "If you bark
up a tree yau might scare

off abird or two, but if you
bark up the wrong valley
yu're in trouble, possibly up
to your neck. "

Böria fården
Vi mås te vara ad,ekvata i fler
än ett avseende ju större
problem vi står inför. Vi mås-
te ocksä vara beredda att ta
nya tag och pröva nya
grepp. Vi lever i datoråldern
men det enda pätagliga i
mänga skolor är en viss da-
torundervisning.

Yärt mål måste ju i första
hand inriktas pä att bekanta
oss med tekniken och all-
mänorienterade progr amva-
ror, det står ju helt klart,
men vi måste också börja
spåna kring det faktum att
denna teknik tillför en oer-
hörd resurs som vi icke till-
närmelsevis har börjat röra
vid ännu vad gäller att imp-
lementera tekniken pedago-
giskt i vär undervisning. F{är

krävs betydligt mer och fler
händer fU att på ett fram-
gångsrikt sätt kunna deltaga

,i den nya tidens pedagogis-
ka utmaning. V4qvi kan
göra i undervisningen med
hjälp av datorer och anpassa-

de pro gramvaror tror jag yt-
terst inte särskilt mänga har
tänkt så mycket kring ännu.
Har, på det något mer filoso-
tiska planet, måste stor vikt
fästas vid vartät detta kan
luta så vi inte blir tagna pä
sängen av andras upptäckter
och förtjänster. Vi får inte
blinda stå och vanta på näs-
ta skjuts.

Förr eller senare tycker
jag faktiskt det är ttd att kon-
starera att det kanske inte
kommer någon skjuts på ett
tag, och ar det så kanske en
stilla promenad mot målet
dndä kan vara det bästa al-
ternativet. Man håller igäng,
man begränsar väntetiden,
och man vet framförallt att
man narmar sig målet hela ti-

den. Detta i sig kan Yara en
viktig insikt. Vi måste också
göra något för att med dato-
rernas hjälp nårma oss ett
nytt arbetss 

^tt 
i undervis-

ningen och i förhållande till
vära respektive ämnen. Bo-
ken ar faktiskt inte,längre
en nödvändighet, och detta
kanske är steg nummer ett i
en längre tankekedja.

Att använda datorstöd i
någon undervisning är tnte
tal om, än mindre erbjudan-
de av datorstödd undervis-
ning för elever trots att flera
av oss idag vet att vi skulle
kunna åstadkomma väsentli-
ga förbättringar både för ele-
ver och lärare, inte bara
socialt utan också resultat-
mässigt. Varför har inget
konkret gjorts? Yarför har vi
inte flei datorer och hur sjut-
ton kan vi ha salar som är
utfustade med gamla 286:or
eller i'btsta fall 386:or?

For att pä ett rnenings-
fullt sätt arbeta med en da-
tor i skola{r idag krävs
tekniska förutsättning ar för
fl erapplikationsarbete, alltså
resurser i maskinen att arbe-
ta samtidigt i fl,era program,
exempelvis Excel, tilford och
en cd-rom-skiva. Det gär
dessvärre ät både M}lz
(minst I20), RAM-minne
(minst 16 MB) och bra gra-
fik för att göra ett sådant ar-
bete mojligt. Att kalla vissa
enklare PC med 4 eIIr 8 MB
i arbetsminnet, vilka dess-

utom saknar ett rejalt grafik-
kort, för mo derna
"multim ediamaskiner" är sna-
rast beklämmande och syf-
tar inte till annat dn att
locka mindre vetande att
köpa det som skall bort frän
hyllor och lager.

Skolan skall häwidlag
veta bättre och inte läta sig
luras till inköp som inte

nämnvart kan gagna verk-
samheten. Det räcker inte
längre med att att man kan
skriva tjusiga brev och göra
komplicerade kalkyler och
budgetblad, eller amorte-
ringsberäkning ar eller an-
vända ritprogram av mer
eller mindre avancerat slag.

Övningsprogram
Mänga elever skulle ha oer-
hörd nytta av om det fanns
övningsprogram, provexem-
pel etc, lättillgangliga och
kursanpassad e pä ett flertal
maskiner runtom på skolor-
na. Dessa program skulle gi-
vetvis till viss a delar
utfornmas och tillverkas av
lärare för att kunna fortlö-
pande uppdateras och aktu-
aliseras

Alla s.k stora amnen som
engelska, matematik, svens-

ka men kanske även ämnen
som naturkunskap, biologi
och fysik borde givetvis
vata representerade . ,

Idag finns ett flertal
mycket bra och beprövade
programvaror med vilka
man förhällandevis lätt kan
göra övningsmaterial som är
interaktiva på liknande sätt

som mänga s.k hemsidor på
Internet eller cd-rom-skivor
ar idag. Visserligen är dessa
programvaror på engelska,
men detta torde inte erbju-
da nägon större svårigheter
eftersom det inte i huvud-
sak är menytexterna vi skall
arbeta med utan vära egna
skapan de hjarnor, 

'vår 
peda-

gogiska fantasi och vära äm-
neskunskaper.

Y är fär diga applikation
blir givelvis på svenska då

sä är önskvärt!
Alltså låt oss titta på om

vi pä varje gymnasieskola
kan skava ihop till resurser
till ersättning ät en grupp 1ä-
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rare som lugnt och metod-
sikt under en eller tvä termi-
ner arbetar tillsammans
under exempelvis tre till
fyra veckotimmar, med en
begränsad men målinriktad
uppgift.

Vi måste ocksä köpa fler
datorer. Pä mänga skolor
finns inte fler datorer än vad
som gär ät till grundkursun-
dervisning i ordbehandling
och kalkyl. Dä vara datornät
ar färdiga med datorer i
både datorsalar och i mincl-
re gruppenngar och vi har
ett väsentligt större antal da-
torer totalt, så skall vi också
ha sett till att vr har ett brett
och bra programutbud till

elever och Iarare. Mycket av
det övningsmatertal som
skulle gagna elever oerhort,
i stället för traditionellt stöd,
kan vi själva ta fram betyd-
ligt bättre och billigare, men
kanske framför allt mycket ti-
dtgare. Vi är an sä länge allt-
för passiva i rollen som
användare och kör helst i
fardiga program vilket lätt
befäster det gamla "följa-

John-syndromet". En dator-
sal utrustad med ett tjugotal
pc, me d bra ljud- och gra-
fikresusrer, kostar idag inte
mer (!) är en årsl ärarlön Det
bestick ande i samm anhang-
et år dessutom att maskiner-
na. även om de åldras,

förmodligen rucker längre.
Fyra hundra tusen kronor
datautrustning ger en sal

som räcker i ett antal är.

Fyra hundra tusen konor i 1ä

rarersattning ger pa sin höjd
en lararinsats i ett är. Detta
synsätt kan för mån ga tyck-
as cyniskt, kanske orättvist,
kanske smärtsamt, likafullt
ar det endast sk "hard facts".

Think ahead
Alternativet som fler och fler
sakta inser är att vanta pä
att detta skepp sakta kapsej-
sar, och vi med de övriga
ombor dvarande, tills am-
mans med dåligt surrad last,
gär till botten.

Vi är idag på intet sätt

unika sett i ett historiskt per-
spektiv. Kan vi inte nu for
en gångs skull göra som de

anglosaxiska folken uttryck-
er det hela: "Think ahead".
På svenska kan man tyvarr
icke komma närmare an att
"tdnka efter". Det är i sig

tankvart.... "

Kjell Wrigman

Adjunkt och ämnesans-
varig för engelskunder-
visningen vid Allöskolan i
H allsber g, gymnasieskola
med 1700 elever.
H emadress:
Box 22, 690 45 Åsbro
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C++ direkt
Jan Skansholm

Denna bok iir unik med sin uppläggning. Den förutsätter inte att du
kan C eller något annat programspråk. Allting gås igenom i en

naturlig ordning - från de enklaste ting som uttryck och tilldel-
ningar, till de mest avancerade språkkonstruktionerna som virtuella
funktioner, exceptionella händelser och generiska klasser. Denna
bok gör vägen så kort som möjligt för att bli en god C++ program-
merare, och receptet är enkelt. Programmera i C++ direkt!

ISBN 9I-44-47931-X . 583 sidor . Lära{pris: 305 kr inkl moms

Datorstödd undervisning i skolan
Jörgen Lindh

Boken presenterat ett nästan 15-årigt arbete som kretsat kring
datorstöd i undervisningen, sett ur olika perspektiv: lärarens, läro-
medelstillverkarens och forskarens. Författaren har särskilt intres-
serat sig för hur man kan skapa ett individanpassat arbetssätt med
hjälp av datorer.

Boken består av fyra delar:

. Del I behandlar bakgrund och upplöggning av studien. Här
granskas den tidiga dataundervisningen på 1980-talet.

. Del II beskriver ett fyraårigt projekt på en gymnasieskola, där
datorstöd har använts i några ämnen.

. Del III utgör en syntes av författarens egna erfarenheter och
andra nationella och internationella försöksverksamheter. Utifrån
denna plattform försöker författaren skapa en "strategr" för ett
lämpligt angreppssätt för dataundervisningen.

. Del IV belyser några av de stora projekt som bedrivs på 1990-
talet, och de "förändringar" som kan förväntas inom dataunder-
visningen de närmaste åren.

ISBN 9I-44-00350- I . 366 sidor . Ldrarprrs: 261 kr inkl moms

Beställ gärna via internet
expeditionsavgiften !

Ange att du är lärare !

www. studli.se så slipper du
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