
HVILKE KRAV STILLER AR 2000 TIL UNDERVISNING
I INFORMASJONSTEKNOLOGI*

Svein Nordbotten

Innledning
Regjeringen bar utpekt informasjonsteknologi som et satsningsomrade
(Langtidsprogrammet). Med informasjonsteknologi menes her teknikk
for innhenting, bearbeiding, lagring, overf0ring og presentasjon av
informasjons- og kunnskapsrepresentasjoner som signaler, symboler,
tekst, lyd og bilder (NTNF, STRAPIT). Informasjonsteknologi er et av
de fagfelt som viser den raskeste utviklingstakt, og dens produkter fin-

V ner stadig nye anvendelsesomrader innen industrialiserte samfunn.
Informasjonsteknologi er derfor noe som angar oss alle bade fordi den

som satsningsomrade vil legge beslag pa ressurser som kunne vasrt an-
vendt for andre formal, og fordi dens raske utbredelse etterhvert vil fa
merkbare konsekvenser for alle. Hvilke konsekvenser teknologien vil med-
f0re vil avhenge hvordan vi velger a styre bruk av denne teknologi.

Mange vil derfor sp0rre hva blir na konsekvensene for meg. Sp0rsma-
let er vel berettiget, men er dessverre ikke sa enkelt a gi et entydig og
fullstendig svar pa. Jeg skal forseke a gi et svar pa en del av sp0rsmalet,
gj0re rede for hvilke betingelser dette svaret bygger pa og hvilke krav
til utdanning disse betingelsene stiller. Det er ingen grunn til a legge skjul
pa at det kan finnes andre svar.

Jeg vil benytte meg av en ikke ukjent angrepsmate og starte med a skis-
sere noen hovedtrekk ved en 0nsket fremtidssituasjon i ar 2000. Ut fra
denne skisse vil jeg s0ke a ga tilbake i tiden for a se hvilke satsinger en
slik situasjon vil kreve i vart samfunn i de kommende 15 ar med spesiell
referanse til utdanning i og om informasjonsteknologi. Tilslutt vil jeg for-
s0ke a sammenligne disse krav til satsing med situasjonen slik vi kan se
den ved inngangen til 1986 og kommentere hva denne kan f0re til.

A Den skisserte problemstilling er, som allerede nevnt ovenfor, omfat-
tende. Andre har tatt opp til behandling ulike sider av problemet (Moe,
NAVF, NTNF, STRAPIT). Jeg skal i hovedsak begrense meg til satsing
i undervisningssektoren og ellers henvise til hva som er draftet av andre.

1. Ar 2000
I en rekke fremtidsrettede studier og betraktninger (Naisbitt, Toffler, Wio)
hevdes det at de mest velutviklede land er pa vei inn i den etterindustriel-
le epoke hvor det er den kunnskapsintensive virksomhet som vil vasre
den dominerende faktor i utviklingsprosessen. Flere land har allerede sat-

* Denne artikkel bygger pa et foredrag pa Skolelederkonferansen i Bergen 22.
September 1985. Enkelte tall er oppdatert i artikkelen.
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set betydelig i utviklingsprogrammer med sikte pa a forberede seg til den
nye epoke. Det gjelder bl.a. EF-landene, Japan og USA, men ogsa i vare
naboland er det satset relativt mer enn i Norge (NTNF). Utviklingen vil
trolig i betydelig grad vasre bygget opp pa informasjonsteknologiske pro-
dukter og virksomhet som vil gj0re oss sterkt avhengige av denne tekno-
logi og som det derfor gjelder a beherske. Mulighetene for ikke-0nskelige
bivirkninger og for store samfunnsmessige skjevheter vil vasre tilstede.
Det gjelder pa et tidlig tidspunkt a kunne kartlegge det vil synes er en
positiv fremtid og styre Utviklingen utenom de.ikke-0nskelige virkninger.

Det er 15 ar igjen til arhundreskiftet og det er mange forhold som vil
endre seg langsomt og som ligger utenfor var direkte pavirkning pa kort
sikt. Befolkning og befolkningsutvikling er eksempler pa slike forhold
som endrer seg langsomt. If01ge Statistisk Sentralbyra's fremskriving av
befolkningen (Statistisk Sentralbyra) vil tallet pa bosatte i Norge i ar 2000
vasre omlag 4,3 mill, mennesker. Ser vi pa den del av befolkningen som
i ar 2000 vil vaere sysselsatt i inntektsgivende arbeid, kan den under for-
utsetning av uendret arbeidstid fremskrives til omlag 2.0 mill, mens den
idag er 1.9. Mener vi at det i de siste 15 ar er sannsynlig at pensjonsalde-
ren vil bli satt ned, at arbeidstiden vil bli kortere og utdanningen i gjen-
nomsnitt vil bli lengere, vil det samlede timeverkstall i ar 2000 sannsyn-
ligvis bli mindre enn i 1985. Vi kan ogsa merke oss at den som gar ut
i arbeidslivet som 20-aring i 1986 sannsynligvis fortsatt i ar 2000 kan ha
30 ar igjen av sitt arbeidsaktive liv. Sannsynligvis vil naermere 2/3 av de
sysselsatte i ar 2000 ha fatt sin regulasre utdanning f0r 1986. Den utdan-
ning vi tilbyr og vil tilby i de nasrmeste arene, vil derfor prege kunn-
skapsniva og -omfang i arbeidsstyrken ved arhundreskiftet.

I ar 2000 vil alle innbyggere i Norge pa en eller annen mate gj0re bruk
av informasjonsteknologien i sitt arbeid og/eller i sin fritid selv om tek-
nologien vil vasre mer «usynlig» enn den er idag (Martin, NAVF, Wio).
Informasjonsteknologien vil pavirke vare politiske prosesser, arbeidsfor-
hold og 0konomi, sosiale forhold, nyhetsformidling, kulturelle forhold
og samkvem, fritids- og hjemmeliv, osv. I henhold til vare tradisjoner
i almen medvirkning i de politiske styringsprosesser, er det en rimelig for-
ventning til ar 2000 at alle voksne i Norge har fatt en mulighet til a laere
om informasjonsteknologien og hvordan den pavirker var livsform. For-
staelsen ma vasre tilstrekkelig til a kunne medvirke i politiske avgj0relser
om hvordan vi skal styre bruken av dette verkt0y — hvordan vi skal veie
mellom fordeler og ulemper — i den utvikling som f0rer oss inn i informa-
sjonssamfunnet.

Norge befinner seg i 1985 blant de land som har den h0yeste velstand
i verden nar en nytter nasjonalprodukt pr. innbygger som indikator (UNI-
TED NATIONS). Vi har i Norge i det siste tiar nytt fordelene av en gjen-
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nomsnittlig arlig vekst i vart nasjonalprodukt pa nasrmere 4% pr. ar. Den-
ne veksten, som i realiteten betyr en jevnt 0kende levestandard, tar vi
som en selvf01ge og de fserreste av oss kan forestille seg & gi opp en slik
arlig vekst. Det innebzerer vi forventer at vart nasjonalprodukt i ar 2000
vil vasre omlag 1.8 st0rre enn det er i 1985.

Sammenholder vi disse tallene med en arbeidsinnsats som i timeverk
trolig kan bli mindre i ar 2000 enn idag, sa ser vi at en av betingelsene
for en slik fremgang ma vasre en timeverkproduktivitet i ar 2000 som er
na;rmere det dobbelte av den vi presterte i ar 1985.

Norge er sasrdeles avhengig av sin utenrikshandel. Var eksport i ar 2000
m& ha en bytteverdi som gir oss grunnlag for en 0kning i var import som
den forutsatte 0kningen i levestandard vil kreve. Vart eksporttilbud ma
i ar 2000 ha en sammsensetning som inneholder h0yt etterspurte varer
og tjenester som kan produseres uten at vi samtidig ma importere andre
tilsvarende h0yt etterspurte varer. Det er en alminnelig oppfatning at var
produksjon for hjemmemarked og eksport i ar 2000 ma ha et sterkt inn-
slag av h0yteknologivarer og -tjenester, kjennetegnet ved kunn-
skapsintensive produksjonsprosesser, for a kunne gi oss den 0nskede mar-
kedsposisjon. (Moe, Strand Nielsen).
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Figur 1: Ar 2000 (1995:100)
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2. Krav til utvikling i perioden 1986-2000

2.1. Produksjonstekniske krav
Ser vi na pa hvilke krav skissen ovenfor stiller til utviklingen i vart sam-
funn, kan disse sammenfattes i to punkter — 1) endring i var tekniske pro-
duksjonsstruktur, og 2) endring i vart utdanningssystem. Som vi skal se
i neste avsnitt vil oppfyllelse av de produksjonstekniske krav i hey grad
vaere betinget av at de utdanningsmessige krav tilfredsstilles.

Var produksjonsstruktur ma endres pa to mater. Den ma som tidlige-
re nevnt orienteres mot 0kende kunnskapsintensiv produksjon av varer
og tjenester, og den ma etterhvert automatiseres slik at timeverksproduk-
tiviteten far en tilstrekkelig 0kning. Kunnskapsintensiv produksjon er virk-
somhet som trenger et h0yt kunnskapsniva/utdanningsniva hos de som
deltar i denne virksomhet. En betydelig del av den kunnskapsintensive
produksjon vil bli knyttet til produksjon av infonnasjonsteknologiske
varer og tjenester samtidig som disse varene ogsa vil vasre avgj0rende
faktorer i den n0dvendige automatiseringspros'^ss.

Na kan en sp0rre om disse produksjonstekniske utviklingskrav er n0d-
vendige og om ikke petroleumsindustrien fcrtsatt vil gi oss den ettter-
traktede velstad. Regjeringen sier i Langtidsprogrammet for 1986-1989:

«Konklusjonene er at selv med en betydelig vekst i inntektene fra pe-
troleumsvirksomhet, vil det i tillegg vasre behov for omfattende eksport-
rettet og importkonkurrerende virksomhet i Fastlands-Norge».

Betydningen av dette ble ytterligere understreket i de siste maneder av
1985 med fallende oljepriser og skuffelser med hensyn til forventede pro-
duksj onsverdige petroleumsressurser.

For a utvikle en eksport med h0y bytteverdi og unnga import av rela-
tivt kostbare varer og tjenester ma Norge frem til ar 2000 selv ha utviklet
en produksjon av h0ytteknologiprodukter som er relativt lite krevende
nar det gj elder innsats av arbeidskraft og ravarer. Her konkluderer Lang-
tidsprogrammet slik:

«Innenfor utvikling og utnyttelse av avansert teknologi er det mu-
ligheter for st0rre eksportsatsing.»

Hva bestar sa disse h0yteknologi varer og tjenester av? Jo, de vil bl.a.
omfatte informasjonsteknologiske varer og tjenester av tre slag

— elektronikkvarer
— system — og programvarer for styring av elektronikkvarebruk
— kunnskapstjenester og -formidling basert pa elektronikk- og

programvarer

Hittil er det seerlig elektronikkvarene som har fatt oppmerksomhet. Det
skyldes at det er til disse de tradisjonelle industripolitiske interesser er
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knyttet. Det er anslatt at alene hjemmemarkedets behov for elektronikk-
varer allerede f0r ar 2000 vil ha oversteget verdien av vare inntekter pa
olje- og gasseksport. (STRAPIT).

Nar det gjelder de to 0vrige kategorier av varer og tjenester vil de vas-
re like kunnskapsintensive som den f0rste og etter min mening kunne fa
betydelig omfang. Det er trolig at avkastningen fra disse to kategorier
vil kunne konkurrere sterkt med elektronikk-varene med hensyn til st0r-
relse.

Vi kan sammenfatte kravene til utvikling av produksjonsteknikk i Norge
i perioden 1986-2000 ved a peke pa krav om sterk utnytting av informa-
sjonsteknologi for automatisering av egen produksjon og en produksjon
av informasjonsteknologiske varer og tjenetser for eget behov og eksport.

2.2. Krav til utdanningssystemet
Mer kunnskapsintensiv produksjon krever som nevnt ovenfor et sterkt
innslag av innsats fra mennesker med h0y utdanning og/eller erfaring.
Alle rapporter og utredninger som det er vist til, er sammenfallende pa
et punkt. Utdanning og kompetanseoppbygging i informasjonsteknolo-
gi vil vsere den mest alvorKge flaskehals i gjennomf0ring av produksjons-
teknisk tilpassing til produksjon og kunnskapsintensive varer og tjenes-
ter og i vare bestrebelser p& a n& malene skissert for ar 2000.

Vi vil starte med & sla fast at det er behov for utdanning av fem kate-
gorier av personell. Kategoriene vil tildels ga over i hverandre, og enkel-
te personer vil ha kompetanse i flere kategorier. Vi vil gi disse kategori-
ene f01gende betegnelser som vil beskrive deres rolle i forhold til informa-
sjonsteknologien:

Figur 2: Pavirkning mellom de ulike kategorier av personer med kunn-
skap i og om informasjonsteknologi.
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— lasrere
— konstrukt0rer
— leveranderene
— brukere
— vitere

Lsererne er den kategori av personell som skal sta for de ulike former
for undervisning i informasjonsteknologi. Denne personalkategori utgj0r
kjernen i hele utviklingen. Uten en tilfredsstillende utbygging av denne
gruppe, er en henvist til a kjope inn n0dvendig kunnskap fra utlandet.
Ogsa Isererkategorien ma imidlertid utdannes. Utdanningstiden som vil
kreves vil variere fra 5 ar eller mer for de som skal fungere i vitenskapeli-
ge Isererstillinger til 1 ar eller mindre for de Iserere som skal gi undervis-
ning om informasjonsteknologi.

Vi bar behov for konstrukterer til a sta for utvikling av nye informa-
sjonsteknologiske produkter. Konstrukt0rene forutsettes a ha en h0y ut-
danning i informasjonsteknologi som kan gi tilstrekkelig kompetanse for
utvikling av nye informasjonsteknologiske produkter og tjenester. Det
er pekt pa at 3-5 ars spesialutdanning pa universitets- eller h0yskoleniva
er det som vil kreves av denne kategori. (NAVF, NTNF)

Leverand0rene er betegnelsen vi vil bruke pa de som vil vasre syssel-
satt med a masseprodusere, markedsf0re, innpasse og vedlikeholde nye
informasjonsteknologiske produkter. Leveranderene vil enten vasre til-
knyttet informasjonsteknologiske bedrifter eller sysselsatt i andre bedrifter
som gj0r bruk av informasjonsteknologi. De forutsettes a fa sin utdan-
ning i informasjonseknologi i tilknytning til sin yrkesutdanning, som spe-
sialutdanning i virksomheter som bar spesialisert seg pa produksjon, mar-
kedsf0ring, installasjon og vedlikehold av informasjonsteknologiske pro-
dukter eller ved utdanningsvirksomheter som tilbyr slik utdanning uav-
hengig av yrke. Informasjonsteknologiutdanningen for denne kategori
av personell antas a matte ha et omfang svarende fra minst 6 maneder
og opptil ett par ar. Sammen med konstrukt0rene vil Ieverand0rene ut-
gj0re det vi hittil har oppfattet som databransjen.

Brukerne er alle de som pa sin arbeidsplasser har behov for a gj0re
bruk av det informasjonsteknologiske verkt0y. Brukernes utdannings-
behov vil avhenge av hvilken form teknologien anvendes pa i den enkel-
te arbeidsplasser, og vil variere fra korte dagkurser til opplsering over
flere maneder i bedrifter som gj0r utstrakt bruk av informasjonstekno-
logiske produkter i sin automatisering. Det kan vasre rimelig a anta at
det gjennomsnittlig for denne kategori vil vsere behov for et 4 ukers kurs
som er et omfang vi kjenner fra en rekke andre felter hvor det kreves
en viss operat0rutdanning.

Alle voksne innbyggere har behov for a ha sa meget innsikt i informa-
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sjonsteknologien at de kan medvirke i bestemmelser om hvor og hvor-
dan teknologien skal nyttes i vart samfunn. Vi vil anta at 40 timers un-
dervisning i tilknytning til annen almenutdanning eller som voksen-
opplasring gir et rimelig utgangspunkt for en slik oppleering for det vi
bar kalt viter-kategorien.

Hvilket omfang ma de ulike kategorier av personer ha for a kunne mote
kravene fra skissen for ar 2000? Omfanget av nodvendig lasrerkapasitet
ma apenbart avhenge av hvor mange som skal utdannes for de 0vrige
kategorier. Sett fra den andre siden, vil antall laerere fullstendig avgjore
hvor mange personer det er mulig a utdanne i de ulike kategorier. Jeg
skal komme tilbake til laererbehovet etter a ha sett pa kravene til de 0vri-
ge kategorier.

Hvor mangr konstrukt0rer er det behov for i ar 2000? Det er gjort man-
ge overslag bade her i landet og i utlandet. Et nylig anslag kom til mel-
lom 17.000 og 34.000 personer (STRAPIT). Overslag i andre land som
USA, Storbritannia og Frankrike tyder pa at dersom Norge skal ha en
relativt like sterk informasjonsteknologisk sektor, ma vi sikte mot
15.000-20.000 konstruktorer ved utgangen av arhundrede. Dette er et an-
tall som ikke vil utgj0re mer enn 1% av den forventede sysselsetting ved
utgangen av dette arhundrede og lite i forhold til den betydning vi for-
venter av informasjonsteknologien.

Leverand0rene skal masseprodusere, markedsf0re og installere og s0rge
for at utstyret kommer i bruk. Nylig ble det anslatt at den del av leveran-
d0rene som var knyttet til produksjon av elektroteknikkvarer kunne 0ke
med 60.000 i de nasrmeste arene dersom en tilfredsstillende tilgang til kon-
struktorer kunne realiseres (STRAPIT). Med det omfang og den betyd-
ning vi forventer at denne teknologien vil fa, er det rimelig a anla at det
vil vsere behov for omkring 200.000 leverandorer i vart land ved utgan-
gen av arhundredet. Den informasjonsteknologiske neering, som vil be-
sta av konstruktorene og intallatarene, vil fortsatt ikke utgj0re mer enn
10-12% av samlet sysselsetting.

Sa a si alle andre sysselsatte, nsermere 2. mill, personer, vil ha behov
for nok kunnskap til a gjore effektiv bruk av det installerte informasjons-

Figur 3:
Behov for kunnskap i og om
informasjonsteknologi i ar 2000.
I befolkningen.
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teknologiske utstyr slik at kravet om en okende produktivitet kan tilfreds-
stilles.

Hele den voksne befolkning, omlag 3.8 mill, personer, vil ha behov
for a vite, ha innsiktskunnskap, om informasjonsteknologien. Denne inn-
siktskunnskap vil naturlig gis som del av almenutdanningen.
Den «beholdning» vi har idag av personer med utdanning eller likever-
dig erfaring innen de ulike kategorier er av usikker st0rrelse. Endel tall
peker i retning av at henholdsvis 5.000 og 30.000 personer i kategoriene
konstruktorer og leverandorer er forsiktige. For de 0vrige kategorier er
tallet pa personer med den angitte kunnskap usikre, men sannsynligvis
relativt ubetydelige.

Antar vi na at de angitte utdanningsniva skal vsere oppnadd innen ar
2000 og ser bort fra frafall, vil det veere n0dvendig hvert ar i perioden
1986-2000 gjennonsnittlig a uteksaminere 1.000 konstruktorer og 12.000
installaterer. Gjennomsnittlig 150.000 brukere ma hvert ar fa en eller an-
nen relevant form for brukeropplaering, og ialt 250.000 ma i gjennom-
snitt hvert ar fa n0dvendig viterkunnskap.

Hvilke krav stiller sa denne utdanning til utdanningssektoren og tallet
pa lasrere i faget? Antar vi at en konstrukt0r har gjennomsnittlig 4 ars
bak seg, krever tallene ovenfor at det til en hver tid er en gjennomsnittlig
studentmasse pa 4.000 studenter som studerer informasjonsteknologi pa
universitets- og h0yskoleniva. Utenlandske normer i dette fag fastsetter
at det for hver 15 studentarsverk kreves 1 vitenskapelig Isererarsverk. Dette
tilsier et laererpersonale pa vel 250 vitenskapelig ansatte innen informa-
sjonsteknologi ved vare universiteter og h0yskoler i hele perioden
1986-2000.

Utdanning av 12.000 Ieverand0r pr. ar svarer if01ge vare forutsetnin-
ger til 6.000 elevarsverk. Antar vi at hver instruktor kan belastes med
20 studentarsverk, vil behovet vsere 300 instruktorarsverk pr. ar frem til
ar 2000.

Brukeropplasringen av 150.000 brukere pr. ar, kan pa sin side settes
til ialt 10.000 elevarsverk som igjen med 20 elevarsverk pr. instrukt0rars-
verk gir behov for 500 instrukt0rarsverk pr. ar.

Innsiktsundervisning til 250.000 personer i 40 timer hver i aret svarer
til 4.000 elevarsverk med behov for 200 lasrerarsverk pr. ar for hele peri-
oden 1986-2000.

Vi ser at behovet i undervisningssektoren i perioden 1986-2000 er vel
1350 fulle arsverk i informasjonsteknologiundervisning pr. ar for a iva-
reta ialt innpa 27.000 fulle studiearsverk pa forskjellig niva. Tallet pa
lasrere vil trolig matte veere betydelig h0yere. Forholdet mellom clever
og laerere i full stilling i hele det norske skolevesen var i skolearet 1983-84
litt over 15, som vil gi et tall pa mer enn 2.000 lasrere pa full tid i infor-
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masjonsteknologi. En stor del av disse vil ikke vsere fulltidslaerere i dette
faget, men vil ogsa undervise i andre fag. Tallet pa personer som ma ha
laererkompetanse i informasjonsteknologi vil derfor vsere enna h0yere.
Vi kan allerede her sla fast at tallet pa lEerere til a ta seg av de forskjellige
undervisningsoppgaver i informasjonsteknologi i arene fremover er ve-
sentlig lavere enn det som skal til for a dekke de n0dvendige 1350 ars-
verk pr. ar i de neste 15 ar. Den h0yest prioriterte oppgaven pa dette om-
radet ma derfor vasre a ruste opp lasrerressursene.

Det kreves ikke bare lasrere for a drive undervisning. I informasjons-
teknologi er den teknologiske utrustning en like n0dvendig forutsetning
som bilen i en kj0reskole. For en rimelig undervisning antas at ikke flere
enn 5 clever kan dele pa en teknologisk arbeidsplas. Det er videre rimelig
a anta at hver arbeidsplass med tilh0rende bakgrunnsutrustning ma skif-
tes hvert 3. ar, bade pa grunn av teknisk slitasje og fordi utstyret blir
teknisk sett foreldet i 10pet av kort tid. Det gir med 37.000 elevarsverk
behov for 5.500 arbeidsplasser med en reanskaffelse av 1.500 plasser hvert
ar. Dette forutsetter en betydelig oppstartingsinvestering.

Forutsetter vi at hver arbeidsplass med tilhorende andel i hovedanlegg,
datanettverk, etc. koster 100.000, gir dette ogsa et arlig reinvesteringsbe-
hov pa kr. 150 mill. kr.

Til dette regnestykke kan det innvendes at det er urimelig a blande sam-
men behov pa universitetsniva med behov for undervisning av vitere. Pa
den annen side er det neppe trolig at en «finregning» vil gi et lavere be!0p.

3. Hvordan ser dagens situasjon ut?
I det foregaende avsnitt har vi skissert noen av de krav vart 0nskebilde
av Norge i ar 2000 vil stille til utdanning i informasjonsteknologi. Som
vi sa ville det kreve betydelig innsats. La oss se pa dagens situasjon i for-
hold til vare krav.

Myndighetene har i Langtidsprogram og Forskningsmelding pekt ut
informasjonsteknologi som et satsingsomrade, og det skulle love godt.
11984 kom Stortingsmeldingen om Datalasre i skolen, og i 1985 Melding
om H0yere undervisning. NAVF laget en utredning om behovet for Ut-
danning i datafag og NTNF avga en innstilling om et forskningsprogram
for IT varen 1985. Noen maneder senere ble regjeringen overrakt en inn-
stilling fra Elektroindustriens bransjeforening om behovet for a ta opp
satsing i elektronikkvareindustrien (STRAPIT). Dessverre var det lite i
fremlegget til statsbudsjett for 1986 som reflekterte innholdet i de oven-
nevnte dokumenter. La oss se litt pa hvordan informasjonsteknologi star
i vart skoleverk.

Idag uteksamineres fasrre enn 200 kandidater pr. ar med 3-5 ars spesi-
alstudium i informasjonsteknologi. Tallet pa vitenskapelige ansatte i un-
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dervisningsstilling er flere steder sa lavt at normtallet 15 studenter pr.
laerer bare er en idealistisk situasjon vi kjenner fra utenlandske laereste-
der. Budsjettforslag for 1986 inneholder ingen store forslag til styrking
av undervisningskapasiteten. Istedet for en utvidelse av lasrerkapasite-
ten, ma vi tvert om forvente at det kan bli en fortsatt reell reduksjon
pa grunn av den 10nnsmessige ugunstige stilling vitenskapelige ansatte ved
universiteter og h0yskoler bar i forhold til hva de kan oppna ved a ga
over i privat virksomhet. Dette gj0r laererproblemet til det sentrale
sp0rsmal.

Det er i universitets- og h0yskolene grunnen til den n0dvendige kom-
petanseoppbyggingen ma legges. Uten en snarlig opprustning av infor-
masjonsteknologi her, vil satsing i de andre felter vgere mer eller mindre
bortkastet. Det har vasrt pekt pa at en 10sning kan vasre kj0p av studie-
plasser i utlandet for a kompensere den manglende kapasitet vi selv har.
Tatt i betraktning at dette bare vil vasre som en drape i havet, og at det
er lite tenkelig at disse personer vil ga inn i norsk undervisning, ser jeg
ikke pa dette som noen god 10sning for andre enn de fa som far nyte
godt av dette tilbud og de arbeidsgivere som har rad til a kj0pe kandida-
tene opp i konkurranse med utenlandske arbeidsgivere. En vesentlig be-
dre 10sning vil vasre a stille de samme ressurser til radighet for viderega-
ende studier i utlandet for de som ville forplikte seg til a arbeide som
Iserere i en visst tid etterpa.

Nar det gj elder utdanning av Ieverand0rer er denne utdanning trolig
den som ligger best an. En stor del av behovet for utdanning i denne grup-
pen vil fore!0pig dekkes av intern opplasring i bedrifter innen bransjen.
Likevel kan vi notere oss at kandidater fra et halvt ars kurs i bruk av
standard programvare blir sterkt etterspurt med sikte pa a fa igang in-
formasjonsteknologiske tjenester i nasringslivet. Det peker i retning av
at dagens behov er langt fra dekket, og at vi slett ikke er i ferd med a
utdanne med sikte pa morgendagens behov.

Brukere utdannes etter behov, men fordi det er de to foregaende grup-
per som er flaskehalsen ser jeg idag ikke noe problem i utdanning av bru-
kerne. Nar tilgang pa konstrukt0rer og Ieverand0rer er kommet opp pa
et tilfredsstillende niva, vil behovet for intruksjon av brukere sannsyn-
ligvis generere tilsvarende instruksjonstilbud.

Vitere, eller almennutdanning om informasjonsteknologi, er imidler-
tid et kristisk felt. A gi hele den voksne befolkning i ar 2000 innsikt i
informasjonsteknologi forutsetter at det ikke bare er den del som i de
neste 15 ar vil ga gjennom det ordinsere skoleverk som har behov for
utdanning om informasjonsteknologi. Ogsa de som var gatt ut av skole-
verket pa det tidspunkt alminnelig undervisning ble salt igang, ma gis
mulighet til a erverve seg denne innsikt. Denne del kan komme til a ut-

,
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gj0re 2/3 av ar 2000 befolkning. Dette representerer den st0rste voksen-
opplasringsoppgave vi trolig hittil bar m0tt.

Nar det gj elder de som skal ga gjennom den ordinasre almenutdanning
i de kommende 15 ar, la regjeringen frem St.meld. 39 (1983-84) og St.
prp. 64 (1983-84) pa nyaret 1984. Proposisjonen foreslar bevilget midler
til en pr0veperiode pa 4 ar. Det er vel meget som tyder pa at dette er
uttrykk for en oppfatning om at en bar vesentlig bedre tid enn det jeg
gir uttrykk for. Det ble fastslatt at undervisning i programmering ikke
var det vesentlige, og det var sannsynligvis den aller viktigste anbefaling
i meldingen. Ellers synes meldingen i stor grad a vasre preget av fokuse-
ring pa anskaffelse av utrustning og bruk av denne i skolene. Dette er
bra, og vil motivere for arbeid i fagfeltet, men langt viktigere ma det va;-
re a gi den norske befolkning en oppfatning om konsekvenser av denne
teknologibruk for samfunnet og den enkelte. Det burde satses pa hvor-
dan sp0rsmalet om informasjonsteknologiens konsekvenser kunne inn-
arbeides i samfunnslasren, slik at eleven fikk et vesentlig videre syn pa
informasjonsteknologien enn arbeidet foran en dataskjerm gir.

For de 2/s av befolkningen i ar 2000 som fikk sin utdanning f0r data-
lasre ble innf0rt i skolen, eksisterer ingen planer. Vi kan risikere at vi
i ar 2000 vil ha et klasseskille mellom en h0yteknologisk ekspertklasse
som styrer en majoritet av innbyggere som ikke vet nok om hvilke mu-
ligheter teknologien inviterer til, for a kunne delta aktivt i styringspro-
sessen. Vi kan fa hva jeg gikk nasrmer inn pa i et innlegg for et par ar
siden, nemlig DET UOPPLYSTE DATAVELDE (Nordbotten).

Situasjonen ved utgangen av 1985 er f0rst og fremst karakterisert ved
Iserermangel i universiteter og h0yskoler. Uten at denne mangel 10ses vil
det ikke vsere mulig a na de mal vi har skissert for ar 2000. Denne situa-
sjonen blir karakterisert som «vi spiser opp sakornet», m.a.o. de ganske
fa kandidater med h0y utdanning blir allerede i studietiden kj0pt opp
av nasringslivet istedet for a ga tilbake til de underbemannede institusjo-
ner som har utdannet dem. Samtidig klager naeringslivet over for liten
utdanningskapasitet.

Ved radikal 10sning av rekrutteringsproblemet i de institusjoner som
har ansvaret for a utdanne kandidater med h0y kompetanse i dette fa-
get, kunne vi kanskje vajre beredt til utdanningsoppgaven i og om infor-
masjonsteknologi ved utgangen av 1990. En slik 10sning ville vaere a gi
attraktive betingelser i universiteter og h0yskoler slik at hvert ar i peri-
oden 1986-1990 kunne f.eks. 100 av de ca. 200 kandidater som utdannes
rekrutteres for akademiske Isererstillinger i disse institusjoner. Ved der-
etter a holde et generelt utdanningsniva i perioden 1991-2000 som gjen-
nomsnittlig ville va?re 50% h0yere enn de tall vi introduserte i forrige
avsnitt, ville det fortsatt vasre grunnlag for a na de mal vi har satt for
ar 2000.
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Figur 4:
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4. Sammenfatning
leg bar fors0kt a dr0fte visse sider av den informasjonsteknologiske tids-
alder Norge star foran, hva vi kan hape den vil gi oss i ar 2000 og hvilke
krav utnyttelse av informasjonsteknologien vil sette.

En alminnelig konklusjon er at om Norge ved arhundreskiftet fortsatt
skal vaere blant de mest velstaende land i verden, ma vi satse pa en kunn-
skapsintensiv produksjon. Dette vil bl.a. kreve en betydelig utbygging
av undervisning i og om informasjonsteknologi.

Sett ut fra den situasjon vi befinner oss i ved utgangen av 1985, er opp-
gaven stor og tiden knapp. Forberedelse i form av utdanning av lasrere
og eksperter tar tid og omfanget av annen 0nskelig utdanning er ogsa
stort. Allerede idag er vi sent ute. Skal vi kunne makte den omstilling
som vil vasre n0dvendig, ma det derfor satses pa oppbygging av de n0d-
vendige lasrerressurser spesielt ma ved utgangen av 1990 ha en st0rrelses-
orden som kompenserer for at vi allerede bar «mistet» betydelig tid etter
at oppgaven ble papekt. For a makte denne oppgaven ma arbeidsvilka-
rene ved utdanningsinstitusjonene gj0res sa attraktive at det vil vgere mulig
hvert ar i de neste 5 ar a knytte 100 av de nyutdannede kandidater til
disse institusjonene. Det n0dvendige undervisningsprogram for de etter-
f01gende 10 ar ma vaere 50% h0yere enn hva det som ville kreves om
vi hadde hatt tilstrekkelig Isererressurser allerede idag og kunne fordelt
behovet etter de 15 ar fra 1986 til ar 2000.

v
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