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Grundskolan och gymnasiet maste Hi i gang undervisningen om
datorer. Den undervisningen ar i dag en forutsattning for en ut·
,,. eckling av ~'datas amhallet". Om inte allmanheten forstar och
accepterar datorernas anvandning kan manga vasentliga framsteg
bromsas.
Det tycker Atmi nstone fil. lie.
Tomas Ohlin, som var bitradande sekreterare 1 dataindustriutredningen och nu ingar i
finansdepar tementets sekretariat for DASK (datasamordningskommitten). !nom dataindustriutredningen
har
han
fr amfor alit arbetat med utbildnings- och forskningsfragor.
Trots betoningen av skolans
roll namner utredningen ingenting om hur mycket sam behover satsas pA detta omrade.
iir sko!Overstyrelsens
Det
sak att dra upp planerna i detalj och gora de inbordes priuriteringarna. Alit beror pa hur
mycket pengar SO kan fa till
detta, men klart ar att det kernmer att kosta mycket pengar.

Anvandningsomradet
Nar Tomas . Ohlin talar om
skolans roll inom datautbildningen menar han narmast en
undervisning om vad datamaskiner anvands till och inte hur
de tekniskt fungerar.
- Brist pa liirare och undervisnin gsm ate-rial kan naturligtvis bli en fl askhals. Dels behover en del larare vidareutbildas. dels kan en del personer
med utbildning i informationsbehandling bli larare.
Tomas Ohlin vill inte bara ha
en kraftigt okad utbild ning om
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datorer utan aven med hjalp av
datorer.
- Datorer i undervi sningen kan
aldrig helt ersatta lararen av bl.a.
ekonomiska skiil. Aven om den
m askinella utrustningen ar for hallandevis billig sa ar det dyrt
att gora bra program. Men datorerna kan ge eleverna en personlig studietakt och i avancerade program finns det manga
alternativ att viilja pa nar det
galler sokandet efter kunskaper. Samtidigt fa r lararen mer
tid for att hjalpa de svaga eleverna.

Social service
'- Datasystem kan oka kommunikationerna i samhallet. En
manniska skall inte behova vara han\"isad till enbart datakontakter. men kan fa storre moiligheter till kontakt med hjalp
av datorerna.
Datamaskinernas mojligheter
att gc miinniskorna SO(:Ja! nar~ervice, t.ex. standig information om tid och Yader. rad om
lilteratur och resor, opinionsundersiikningar, hjalp med inkomstdeklarationen, automatisk
a\·Jasning av el, gas och vatten i
bostaden, larmtjanst for brand
och inbrott m.m.
- Detta kraver att vi accepterar datatekni ken, inklusive
riskern a fOr missbruk. Riskerna
far inte forstoras sa att de
skymmer den positiva utveck-
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lingen som datatekniken kan
innebara.
Den stora datarevolutionen
kan komma nk dataspraket
har utvecklats sf! att det Jigger
narmare vart skri.ftsprak och vi
inte behover oversattningshjalp
av programmerare.

Springer ifr{m oss
- Det finns gott om programrnerare, men ont om skickliga programmerare idag. Det
behovs tva a1·s teoretiska Studier och ca tre ars praktik for
att bli en bra prograrnmerare.
Kar det galler fackutbildninge.:n
mom datasektorn behovs det
framfor alit storre resurser for
bystemutveckling. Maskinerna
haller pa att springa ifran oss.
De kan klara sa a\·ancerade system att de<: ar svart att utnyt.tja dem.
En utredning inom universitetskanslersambetet (UKA) \"isade nyligen att universitetens
datacentraler ibland inte utnyttjas till mer iin 50 procent.
Men det beror inte pa brist pa
datasystem.
- Vi har satsat mer pa ma~kiner an pa pengar till forskarna for att betala korkostnaderna. Alia som u tnyttjar uniwrsitetens databaser far betala
korkostn aderna och forskarna
ar helt hiinvisade till dessa data haser.
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A llmiinhetm md~te funui oclz accept era datautvecf..line,en jiir att det sf...ull bli mojligt aft gora viisemliga fra/11sleg inom omradet, anser fil . lie. Tomas Ohlin .
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utredningen foreslas att
universiteten i framtiden dels
skail fa stOrre anslag till korkostnader, dels mojligheter a tt
sjiilva bestam.ma vilka datamaskiner som behovs lnom regionen och hur dessa skall finansieras.
Forskarnas problem med korkostnader galler alla amnen och
mte bara datatekniken.
Tomas Ohlin h ar i daiaindustriutredningen verkat kraftigt
for att den samhallsfinansierade utbildningen inom datasek-

torn skall utokas. Det innebar
inte att han ar motstandare till
l everantorernas och de privata
utbildningsforetagens verksamhet.
- Den far garna oka, m en
jag ser helst att leverantorernas
utbildning blir mer generell och
inte sa bunden till de egna produkterna. Vi gar i riktning m ot
en battre standardisering inom
dataindustrin. men mii.nga for etag arbefar fO!: att just deras
!Jrodukter skall bli standard, .
pii.pekar Tomas Ohlin .
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