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Projektet avser forsoksverksamhet inom omr~det
datorst oddd undervisning. Syftet ar darvid att skape
en battre grund f or beslut om datorn g~r att anv ~ nda
som ett hjalpmedel i undervisningen och i s~ fall,
om den kan konkurrera med traditionell undervisning.
Som situationen ar idag finns ingen eller mycket
ringa erfarenhet av datorstodd undervisning. Detta
projekt ser s ~ ledes som sin uppgift att utv eckla ett
"know-how" ~tminstone inon en del av omradet datorstodd undervisning. (Obs att med datorstodd undervisning avses undervisning med dator ej de administrativa, eller de pedagogiskt-administrativa tilllampningarna.
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undervisningssystemet i Sverige skiljer sig avsevart ifran det i USA, kan och bor ej slutsatser dras
dire1:t ifr an verksamheten dar. Dare.r:wt kan en rad
problem undvikas genom att studera amerikanska :::.·'-: system och utvecklandet av dessa.
Innan f o rs o ksve~ksamheten kan dras ig ang maste beslut
fattas om nar, var och hur datorn skall anvandas, for
att veta vilket avsnitt som bor valjas och vilken utformning detta skall fa. N~got exakt svar p~ dessa
fr~gor kanner vi ej idag, projektet skall ju klarlagga detta. Men man kan sakert uttala sig om att de
und~rvisningsavsnitt som ar formaliserade ar mer larnpade an andra for DU. Sakert kan man ocks~ past a e:t
datorn ar ett f or dyrbart hjalpmedel for anvandn~~ G
till f ormedling av faktakunskap. Har ar boken overlag~en.
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Med stod av ovanst~ende bor ett ovningsorienterat
avsnitt valjas.Eftersorn ett flertal llirare vid inst
for inf.beh-ADB ar intresserade av DU, foresl~s att
exernpelviR ovningsrnomentet i databehandlingsteknik
valjes. Genom detta val rninskas troligen ig~gsatt
ningsproblernen. Det ar ocksa larnpligt att i en
forsoksverksamhet med syften s~som denna arbeta
med vpxna elever. I det aktuella fallet f~r man dock
vid utvardering beakta att eleverna formodligen t ~ r
en annan installning till datorer an elever i foretagsekonomi.

Genom kursvalet minskas prblemen i samband med utformningen av lektioner, dock finns har en stor uppgift for pedagoger att undersoka hur undervisningen
s~all varderas,(s~ att man vet hur man skall f~ en
bra undervisning). An s~ lange ar man hanvisad till
projektdeltagarnas subjektiva uppfattning av vad som
ar bra och d~ligt, med stod av inlarningsteoretikernas ~sikter om hur man uppn~r bra inlarning. I denna
'6.el s om ror DU, men ligger nagot utanfor detta
projekt
finns intressenter bl a p~ lararhogskolru
i Stookholfu, dar professor Ljung staller sina doktorander "till f orfogande".

Efter detaljutformningen av kursen ska denna programmeras. I USA harman konstaterat att en foruts a ttnine
f or att DU-system skall vara realiserbara till rimlig kostnad, ar att lararen sjalv kan programmera
sina lektioner, (alla vet att det inte gar att skrivc
sadana programspec. att prograJ"'..:meraren "bara" har
att koda) vilket staller krav p~ ett anpassat programmeringssprak . I Sverige finns inte idag nagot
time-sharings ystem tillgangligt f or universitet,
men i dec -72 levereras en PDP-10 till Stockholms
Datamaskincentral.
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Forhandlingar med Digital Equipment har resulterat
i att man vid leveranstillfallet aven tillh andah~lle r
programmeringsspr ~ke t Schoolar-teach, sars kil t utvecklat for undervisning. Detta faktum ger larare
mojlighet att utan ing~ende kunskaper i programmering
sjalva f~ experimentera med DU, och debatten krin g
amnet kan p~ s~ satt fa storre tyngd.
En annan nodvandig forutsattning f or DU ar en elevterminal. Denna maste arbeta tyst, samt ha mo jlighet till grafis k framstallning. Vid behov bor aven
h~rdkopior kunna framstallas av den framst allda
informationen. Da det p~ marknaden snart kommer att
finnas en bildskarm speciellt utvecklad f or undervisning, en s k plasma display, vilken kan anslutas
till PDP-1 0 , bor en s~dan anskaffas, (viktigt for
slutsatsdragning om DU, daliga terminaler kan medf ora d~lig undervisning).
Ovriga krav pa hardvara kan man ej idag uttala sig
nagot narmare o~, varfor det komwer att inga som
en faktor vilk en projek tet skall studera. Na r det
galler hardvaruproblem har kontakter knytits med
fysiska inst. dar man ocks a ar intresserade av DU.
Datorkostnader f or DU-projekt:
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Uppskattat arbete i manar:
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x) Eftersom man int P vet hur CPU-kravande Schoolarteach ar, sv~rt med uppskattning.

