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Utbildningen i datateknik ma ste successivt for(tid.3,16) st a rkas. Tv~ inriktningar kan sarskiljas: grundlaggande utbildning sa~t specialistutbildning.
Avs n itt for datateknisk utbildning bar inforas
som obligatoriu.'Tl pa saval grundskolans hogstadium
so ~ i gymnasium och hogskola. Dessuto~ bar den
datatekniska specialistutbildningen inoQ hogskolen
substansiellt byggas ut.

(
Vad ar det ?

\.

Vid utbyggnad av utbildningen bar noteras att kunskaper om auto~atisk databehandling ar - och kommer i allt hogre grad att bli - av betydelse inom
alla utbildningsvagar. Tidig kontakt med datorer
i skolan baddar for god anpassning i det alltmer
dataorienterade samh allet, och kan motverka elevernas avskarmning fran vasentliga omrar.en av
samh allsutvecklin gen. Utbildningen pa lAgstadiet
bar fasta huvudvikt vid datateknikens potentiella
anvandningsmojligheter i samhallet s tjanst, snarare
an att tekniskt belysa datorsystems uppbyggnad och
systemintern databearbetning.
Inom den hogre utbildningen ar kannedom om mojligheter att anvanda datorn som hjalpmedel av betydelse for varje ingenjor, ekonom o s v. Detta galler
i synnerhet for hogskoleutbildade specialister,
inkluderande lakare, advokater, jurister m m.
Hogskoleutbildningen av dataspecialister kan pa ett
l~~pligt satt aga ruo bl a inom en nyinrattad datasektion vid de tekniska hogskolorna. Harigenom
tryggas bade det stora behovet av valutbildade larare, samt ges en god grund for rekryterine av
forskare inom databehandlingsomradet.
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IV
Dat orstodd utbildning, DU, ar en tillampning
(tid.1 8) s om tilldrar sig okande intresse. Aven om syste m
harfor annu inte kan sagas vara tillrackligt
utpr ovade och fardiga for tillverkning, och
he ll er inte inlarningseffekterna vid praktiska
prov belt klarlagda, talar mycket for att DU
pa 1980-talet k an komma att bli ett vardefullt
komplement till mer konventionell undervisningsteknik. Studier av och experiment med DU bor
darfor intenfieras, i syfte att sta redo infor
den kommande utvecklingen.
Vad ar det ?

(
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Den internat io n ella utvecklingen inom omradet
dato rst odd utbildn ing har under 19 60-talet och
fram till nu inneburit systemtekniska och praktiska prov pa ett flertal hall, framst i USA
oc h japan. Det framk ommer att DU knappast kan
betraktas s om e n uni versell losning pa frarntida
undervis nings proble m, men att metodiken pa sikt
med fr amgang b or kunna komplettera gang se undervi sningsfo r mer inom vissa o m~ad e n . Detta galler
t ex situationer dar undervisning l ampli gast b or
fysiskt foras ut till eleven i stallet f or tvartom. Har kan man pe ka pa undervis ning av r orelsehindrade eller pa andra s a tt handikappade, samt
pa de n at er ko~ ande utbildningen for vuxna. Ett
annat omrade dar DU bor kunna anvandas med framgang ror miljoer for avancerade te kni ska tilll arnpningsexperiment, dar interaktiv simulering
pa dator er kan mojliggora en tidi gare praktiskt
omo jli g a~ bitionsniv a .
Tva sk al f or att utvecklingen av DU-system kan
v an tas ta viss tid annu, ar:
- Kostna der f or l arnpl i ga ter minaler ar annu
for h og . Substansiella kostnadssankningar
ar ernellertid i si k te.
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Den pedagogiska anpass n inge n och f ors ta elsen fran lararnas sida Sjues ga relativt
langsamt. Upplysningsverksamheten kan har
bidra till att skingra dimmorna, oc h undan~
roja den stundtals borda forest alln inge n
om DU som ett hot mot lararkare ns verksamhet, snarare an som ett effektiviserand e
hjalpmedel i undervisningen.
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DU-verksamhet inom Sverige har hittills foreko mmit endast i mycket blygsam omfattning. Enligt
ovan ar tiden nu mogen for en intensifierad provoverksamhet, dar system och anvandnings mil joer
skarskadas med sikte pa den frarntida betydelsen
for dylik teknik inom undervisningsvasendet.

