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Ltiraren behovs ocksd i jramtiden

Datorn tor kar inga tarar
STUs insatser pi\ det undervisningsteknologiska omrcidet speglar
pA slitt och vis ett stOrre tekniksammanhang. FrAn bOrjan en satsning pA fristAende smA testapparater, via utrustningar fOr mer kvalificerad resultatsammanstlUlning,
och till teknik for mer systematisk
datorstyrd kontakt me an elev och
llirare .
-SA anses alltsA ofta den svenska
industriella produktutvecklingen
ha betett sig pA senare tid. De smA
apparaterna, dltr finmekaniken
spelar en roU, fAr alltmer Htmna
plats for de mer integrerade systemen . Dagens begrepp lir kunskapsmlittade industripaket. Vi kan inte
konkurrera med kvantitet langre,
och fAr fOr den delen svArare liven
med det kvalitativa.
FOr STUs aktiviteter pA informationsbehandlingsomrAdet i stort lir
Htget liknande. De enkla datorstyrda systemen fAr i ett stOrre perspektiv lltmna plats fOr mer raffinerad teknik. Systembygge i stallet
fOr arbete med IOdkolven. Global
optimering i stltllet for lokal, hur
llinge kan det fortslitta? Pi\ dataomrAdet lir .mikrodatom och datanlttet tvA avgOrande systemelement
i dag. Raffinerad konstgjord intelligens i systemen, distribuerad
nar sA behOvs pi de alit mer smidiga dataOverforingsbanoma. In-

protestera sA kraftigt - och delvis framgAngsrikt -mot rationalisering med datateknik, sA.
Den undervisningsteknologi som
STU understOtt, visar inga tecken
At det bAllet. Llirarna kan vara
lugna. Det ltr frAga om hjl1lpmedel
i undervisning och examination
som knappast har sA fullOdig tilllltmpbarhet. Man viii IOsa kompletterande del problem i stlillet fOr
att erslttta stOrre pedagogiska moment.
I sjl1lva verket har ett huvudmal
fOr STUs satsningar just varit att
soka definiera var datatekniska
hjalpmedel verkligen hOr hemma i
undervisningen, och var de inte
gOr det. Som tekniker lir det ibland
llttt att ge sig hltn och lAta sig berusas av datoms oerhOrda kapacitet - kvantitativt sett. Men utbildning handlar mycket om kvalitet,
allmanbildning och sunt fornuft.
Dltr kommer atom in i myc et
mindre utstrlickning.
Llirarna har rlitt att kanna sig
oslikra pA v"issa sAdana arbetsmoment som fungerar daligt idag stora experiment dltr resurser star
pA spel, hOgt interaktiva och samtidigt individrelaterade kursdelar,
omrAden dltr snabb referens till
stora datamlingder behOvs m m .
Hlir kan datom visa sig Overlligsen. Men lllraren behOvs sA mycket

tande vidarcutbildning vid flera
tillflillen i livet. Vim te vara redo
att byta iobb dA och dA. Det l1r en
utmaning till vAra framtida undervisningssystem - att llirarna inte
rlicker i kvantitet tycks uppenbart .
Hur stAr erfarenhetema frAn STUs
gjorda undervisningsteknologiska
satsningar i detta perspektiv? Klart
l1r att examination i dess tidiga former kommer att nedtonas i framtitiden . Inte till noll, men llndA.
GArdagens studentfOrhOr hOr just
gArdagen till. Dlirmed kommer
apparater for faktuell kunskapstext kanske att mffisl(a I ety else,
Atminstone tillfalligt, ortsett frAn
vissa behov av sjltlvevaluering.
Den tidigt understOdda undervisningsteknologiska
framfarten
kommer dltrmed knappast heller
att leda till industriella framgAngar . For sAdana behOvs gyllene och sallsynta schackdrag pA
undervisningsomrAdet.
Men kunskapsutveclding har bedrivits, och utbildningspedagogik
har utformats, som blir av stort
vltrde pA 1980-talet. STU-projekt
frAn mitten och slutet av 1970-talet
har lagt grunden till ett viktigt
kunnande . Vi talar om mojligheter
att geografiskt distribuera utbildning~r:M: sannolikt via
det allmltrma datanlttet. Vi talar
om integration av.vidareutbildning
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IUnde...Qj~~maskinen \
satserna ror - eller borde Atminstone domineras av - logiskt raffinemang. Dllrmed kommer programvara in i bilden pA ett alltmer
dominant sl1tt.

Detsom
blev over
Ett problem ar att programvaran i
vAra kommande industriella framgAngsprodukter ofta passar ilia
fOr massproduktion. Somliga anser att programvara generellt sett
nl1rmast kan ses som "det som
blev Over" nl1r resten av systemet
byggts fl1rdigt i maskinvara. Dl1rmed skulle programvaran alltid
kor.\ma att bli utanfor, och a! !tid
bli halvt styvmoderligt behandlad.
Dagens system - t ex inom undervisningsteknologi - felplaneras ofta dl1rfOr att balansen mellan
maskin- och programvara l1r sA
svAr att definiera . Systemen blir
dyrare lin vl1ntat, och tar H1ngre
t1 lin planerat att fA fram . Det beror ocksA delvis pA att vi l1nnu har
ofullstl1ndiga metoder att bygga
efter. Konstigt nog -vi kan bygga
skyskrapor och jumbojetplan men
- ~
_m
te stora datasystem .

mer pA de andra omrAdena. Datom torkar ingen tAr pA den missbe!Atne andraklasseleven , ger enahanda och kanske stereotypa svar
pA kl1nsliga frAgor, fOrstl1rker
kanske skillnaden mellan de exeptionellt duktiga och mer normala
eleverna, och ll1mnar kanske-en beroendekl1nsla- nl1r man slutat undervisningspasset. Ett undervisningsteknolo · skt morfin, ungefl1r.

Stan dig
utbildning
I det framtida arbetslivet talar
man om mer eller mindre omfat-
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arbetslivet, att 11\ta ett arbetsmoment omfatta studier av sin
egenart, d v s expanderad utll1rning och anpassning till individuella krav och OnskemAI pA arbetsmomentets utformning. Och
vi talar om allml1nt tillgl1ngliga
ll1romoment via
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Tvavagsdialog
FOr dessa insatser kommer vl11anpassad utbildningsmetodik att
behovas , kursmaterial som gOr
rl1ttvisa At de tekniska hjl1lpmedlen . Omfattande insatser behOvs
har.
Uppmarksamheten frw STU pA
utbildnin i smAforetagsmiljO, utbildiimg pA plat;er--som eljest har
!Angt till de mer centrala undervisningsanstalterna, blir sannolikt
sarski lt betydelsefull i ett perspektiv av regional utveckling . Man
kan har notera gynnsamma forutsattningar fOr smAindustriell expansion, nar kvalificerad kunskap
kan foras ut till sjl1lva sysse sattningsplatserna , till platsenf or job-

be~

Blir lararen
utkonkurrerad?
Undervisningstekn o login utm Ala s
stundom som ett verkligt hot mot
ll1rarkAren, sl1rskilt nl1r man di skutcr ar den datorstOdda under vi sningen . Ska datorn gO ra live n m in
arbet si nsats OverflOdi g? l. At -o ss
sa mla oss till oppositi o n ... Kunde f! ra fik l'rna i tidnin ).! shran sc he n

j

Goddag, har STU m(jjligen
nagon licens pa en trevlig
rymdrakct?

Dessutom blir samhl1llsinformation i dialogform alit intressantare. STUs uppml1rksamhet pA senare Ar pA s k individuell tvAvl1gskommunikation kan hl1r exemplifieras a v ett 11ertal tidiga tilll1mpningar kring telekonferensteknik .
SAdan ko nsumentstyrd efterfr Agan
pA samh allsuppl ysning Okar tvek IOst i betydelse i ett samhalle av
vid gad ko nta kt .
Ali t cffek ti va rc ut bildnin gsfo rmer . :\-le n ska vi dA lev a av info rmation frAn m o r g o n~ t i ll kv all ?
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