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Sammendrag
Revitalisering av IT-faget i videregående skole gjennom oppgradering av læreplanene kan gi flere og bedre studenter til informatikkstudier i framtida, men er det også behov for oppgradering blant
lærerne? Vi presenterer en undersøkelse av status for lærerne i ITfaget i videregående skole i starten av Kunnskapsløftet.
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Bakgrunn

Læreplanene i informatikk-fag i videregående skole er blitt vesentlig revidert
i forbindelse med den siste skolereformen, Kunnskapsløftet. Denne reformen
avløser Reform 94, der læreplanene i informatikkfag ble utviklet i 1993–95. Vi
vet alle hvilken enorm utvikling som har funnet sted innen IT siden da, både når
det gjelder teknologi og det bruksmessige. Denne utviklingen gjorde etter hvert
at deler av læreplanen fra Reform 94 føltes lite relevant og lite motiverende for
elevene. Læreplanen inneholdt dessuten en rekke feil og uklarheter (se analyse
i [Bostrøm, 2001]). I neste avsnitt vil vi gi en kortfattet presentasjon av den nye
læreplanen som ble lansert i forbindelse med Kunnskapsløftet.

Læreplanene i Kunnskapsløftet
Dagens læreplaner inneholder to fag, IT-1 og IT-2 som begge har fem uketimer;
se http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=173746. Fagene kan velges
i 2. og 3. skoleår i videregående skole og de kan tas i vilkårlig rekkefølge.
Følgende hovedområder tas opp:
Programfag
IT-1

Hovedområder
Digital samtid

IT-2

Planlegging og
dokumentasjon

Nettsteder og
multimedier
Programmering

Databaser
Multimedieutvikling

Denne artikkelen ble presentert på konferansen NIK-2009; se http://www.nik.no/.

Emnet Digital samtid inneholder litt om utstyr (både datamaskiner, mobiltelefoner, MP3-spillere og annet digitalt utstyr), samfunnsaspekter og datasikkerhet. Programmering hadde en lite fremtredende plass i Reform 94 men
har fått betydelig større plass i Kunnskapsløftet. Multimedier/-utvikling er
nytt i forhold til Reform 94. Interesserte kan finne en grundig gjennomgang
av IT-fagene i Kunnskapsløftet i [Bostrøm, 2005] og [Bostrøm, 2006].
De nye læreplanene i Kunnskapsløftet gir elevene nye muligheter og
utfordringer, men de nye planene kan samtidig utgjøre en betydelig utfordring
til lærerne, som nå må forholde seg til mye mer eller mindre nytt og
ukjent fagstoff. Skal Kunnskapsløftet virkelig bli et løft for våre framtidige
studenter og trekke flere studenter til faget er det viktig at informatikklærerne
i videregående skole er på høyde med disse utfordringene. Et spørsmål som da
reiser seg er på hvilken måte universitets- og høgskolesektoren bør bidra til å
sikre den nødvendige faglige nivåhevingen blant informatikklærerne.
Informatikkrådet satte derfor ned en gruppe bestående av de fire forfatterne
for å utrede hvorledes universiteter og høgskoler kan bidra til å skaffe lærerne
den nødvendige kompetansen til å møte sine nye utfordringer. Resultatet ble
en bakgrunn og handlingsplan for Informatikkrådet[Bostrøm et al., 2008].
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Undersøkelsene

For klarlegge behovet for kompetanseheving gjennomførte gruppen to spørreundersøkelser. Disse ble utført ved hjelp av Kvass, et nettbasert system for
spørreundersøkelser utviklet ved NTNU.

Undersøkelse 1
Undersøkelse 1 var rettet mot informatikklærerne for å kartlegge deres
utdannelse og kompetanse i forhold til kravene i kunnskapsløftet og bli kjent
med deres tanker om hvordan kompetansen best kunne løftes. Undersøkelsen
ble spredt til informatikklærere i videregående skole i hele Norge via
fylkeskontakter. 88 lærere svarte på undersøkelsen; et grovt overslag tilsier
at disse utgjør rundt 20–25 % av alle aktuelle lærere.

Undersøkelse 2
Undersøkelse 2 var rettet mot kontaktpersoner i hvert fylke, personer som
kunne ha en oversikt over utviklingen i elev/klassetall og dermed også over
behov for flere lærere med undervisningskompetanse i IT. Ni kontaktpersoner
svarte.
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Resultater og drøfting av undersøkelsene

IT-lærerne utdannelsesbakgrunn
Undersøkelsen blant lærerne viser at 83 % av dem har årsenhet eller mer i IT-fag
(se figur 1). Det betyr at mer enn åtte av ti lærere har en kompetanse som er
minst på linje med det som kreves for undervise i andre realfag i videregående.
49 % av respondentene hadde to-årig IT-utdanning eller hovedfag/mastergrad
hvorav 74 % har tatt utdannelsen ved en høgskole. Faktisk har dagens IT-lærere

flere studiepoeng i sitt fag enn andre faglærere; se [Bostrøm et al., 2008, s 43]
og [Turmo og Aamodt, 2007].
En sammenligning med en tilsvarende undersøkelse av IT-lærernes fagbakgrunn foretatt i 1999 av Christian Holmboe[Holmboe, 1999] (se figur 2) viser
at en større andel av IT-lærerne har en relevant utdannelse i dag enn for ti
år siden. (Diskusjonen i figuren handler om overgangen til forrige reform, da
Handel og Kontor (HK) ble nedlagt som eget løp.)
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Figur 1: Svar på spørsmålet Hvilken utdanning har du i informatikk?

Figur 2: Lærernes utdanningsbakgrunn fra [Holmboe, 1999]
Utdanningsnivået blant IT-lærerne var høyere enn vi hadde forventet, noe
som indikerer at lærerne kanskje heller ikke har så stort behov for etter- og
videreutdanning som vi hadde forestilt oss på forhånd.

IT-lærerne alder
Dagens IT-lærere har en stor overvekt av 40- og 50-åringer (se figur 3) og dette
har de felles med de andre realfagene (se [Bostrøm et al., 2008, s 39]).

For ti år siden var det 30- og 40-åringer som utgjorde hovedtyngden (se
figur 4) så det har skjedd lite nyrekruttering siden da. Dette kan vi også se av
at kun én respondent i undersøkelsen vår er under 30 år.
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Figur 3: Svar på spørsmålet I hvilken aldersgruppe er du?

Figur 4: Aldersfordeling fra [Holmboe, 1999]

Når tok IT-lærerne utdannelsen sin?
Når vi spør om når utdannelsen ble tatt, indikerer ca 50 % av lærerne at hoveddelen av IT-utdanningen ble tatt før 1990 (se figur 5). Det betyr at de trolig
har kompetanse i prosedyral programmering og tilsvarende systemutviklings-

metodikk, men at mange i hvert fall ikke selv har fått systematisk opplæring
i nyere programmeringsspråk, nettsteds- og multimedieutvikling. Bruk av relasjonsdatabaser med SQL ble vel heller ikke skikkelig dekket av lærestedene før
i andre halvdel av åttitallet. Derfor vil mange lærere trolig ha behov for etterutdanning i felter som har vært gjenstand for vesentlig utvikling siden de tok sin
utdanning med mindre de har nedlagt en betydelig egeninnsats i å vedlikeholde
kompetansen sin.
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Figur 5: Svar på spørsmålet Når ble utdanningen hovedsakelig tatt?

Har IT-lærerne holdt seg oppdatert?
På spørsmål om ajourhold av kompetanse svarer 50 % at de har holdt seg
ganske godt ajour (se figur 6), eller bedre, så mange lærere mener de har fått
med seg det vesentligste av nyutvikling på fagområdet. Er det sannsynlig at
lærerne har greid å få med seg så mye nytt, når en tar i betraktning at de
siden 1994 har undervist etter læreplaner som ble utviklet i første halvdel av
nittitallet og at undervisningen etter disse planene i høy grad har dreid seg om
verktøybasert utvikling med utgangspunkt i Excel og Access?
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Figur 6: Svar på spørsmålet I hvor stor grad føler du at du har holdt deg ajour i
faget?
Siste del av spørreundersøkelsen blant lærerne tok utgangspunkt i de
seks kompetanseområdene som det legges vekt på i de nye læreplanene i
Kunnskapsløftet,

1. Digital samtid
2. Nettsteder
3. Databaser
4. Planlegging og dokumentasjon
5. Programmering
6. Multimedieutvikling
På hvert område skulle lærerne selv gradere sin kompetanse etter femtrinnsskalaen: 1––Har aldri vært borti det; 2 –– Kan litt; 3 –– Behersker en god del;
4––Kan mye; 5––Er ekspert.
Resultatene ga en normalfordeling sentrert rundt «3 –– Behersker en god
del» for områdene digital samtid, nettsteder og planlegging og dokumentasjon
(systemering), mens databaser fikk sterk overvekt på «4 –– Kan mye», noe som
ikke er en overraskelse når man tar i betraktning den sterke vekten på Access i
IT-undervisningen i videregående skole de siste 14 årene.
Mer overraskende i forhold til lærernes gjennomgående lange IT-utdanning
er at feltet programmering har overvekt på «2 –– Kan litt» (se figur 7). Kan
det komme av at lærerne aldri lærte programmering i særlig grad, eller er
årsaken at lærerne strever med nye programmeringsspråk (Java, C# eller Flash)
som har funksjonsrike biblioteker og integrerte utviklingsmiljøer som det
er tidkrevende å få tak på? Når man vet hvilken vekt som er blitt lagt på
programmering i de tradisjonelle IT-studiene, er den første forklaringen mindre
sannsynlig enn den siste.
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Figur 7: Svar på spørsmålet I hvor stor grad føler du deg kompetent til å
undervise i programmering?
At de fleste lærerne angir «2 –– Kan litt» når det gjelder multimedieutvikling
(se figur 8) er ikke overraskende, ettersom mange av dem antakelig har hatt
svært lite kontakt med slike problemstillinger i sin utdannelse. Men den
manglende kompetansen her kan samtidig bli en utfordring i forholdet mellom
lærer og elev når mange av elevene angir god kompetanse på akkurat dette
feltet i en tilsvarende undersøkelse blant elever; se [Wallace og Bø, 2008].
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Figur 8: Svar på spørsmålet I hvor stor grad føler du deg kompetent til å
undervise i multimedieutvikling

IT-lærernes behov for etterutdanning
Hele 85 % av IT-lærerne uttrykker ønske om mulighet for utdanning, og de
fleste av disse vil foretrekke å ha det i form av korte enkeltkurs (se figur 9).
Mange av lærerne peker også spesielt på programmering, nettstedsutvikling og
multimedia som de mest interessante områdene for etterutdanning og mange
av dem føler mest behov for opplæring i verktøybruk.
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Figur 9: Svar på spørsmålet Hvis du ønsker etterutdanning, hvilke former kan
du tenke deg? (Gi gjerne flere svar.)
Når det gjelder en mer formell videreutdanning som gir studiepoeng, er
dette interessant for 47 % av de som svarte.

Skolelaboratorium
Lærerne ble også spurt om de så behovet for et kompetansesenter for ITundervisning, for eksempel i form av et «skolelaboratorium» som de andre
realfagene har. har, se for eksempel http://www.skolelab.ntnu.no/ eller http:
//www.fys.uio.no/skolelab/. Skolelaboratoriene har en sentral plass i utvikling
og formidling av nye og motiverende undervisningsopplegg for de fagene
de representerer. IT-lærerne ga uttrykk for et sterkt behov for å få et
skolelaboratorium også for IT-fag (se figur 10).
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Figur 10: Svar på spørsmålet I hvor stor grad ville du benyttet deg av et tilbud
om kompetansesenter i informatikk dersom det fantes?

Hva vil skje med elevtallet?
Undersøkelsen som gikk mot IT-koordinatorene på fylkesnivå indikerer en klar
økning i elevtall på IT-fagene i mange fylker og også en økning i behovet for
lærere med undervisningskompetanse i IT. Hva som er bakgrunnen for den
økte tilstrømmingen til faget fra elevenes side er ikke lett å svare på, men det er
mulig at den nye og mer tidsmessige læreplanen som ble utviklet i forbindelse
med Kunnskapsløftet kan ha bidratt til å heve interessen, som var dalende
gjennom de siste årene med læreplaner fra Reform 94.
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Konklusjon

Kunnskapsløftet har utvilsomt skapt noe nytt når det gjelder IT-fagene i
videregående skole. En økt tilstrømning til disse IT-fagene gir i neste omgang
muligheter for at mange vil velge IT-studier ved universiteter og høgskoler, men
det forutsetter at elevene møtes av lærere som kan sitt fag godt nok til å skape
gode og motiverende læringssituasjoner.
Undersøkelsen som ble gjennomført blant IT-lærerne viste at de gjennomgående hadde høy formell kompetanse, men at deres utdanning gjennomgående
ligger så langt tilbake i tid at den faglige utviklingen i mellomtiden har skapt
behov for oppdatering. Lærernes egne ønske går stort sett i retning av oppdatering i verktøyferdigheter gjennom korte kurs. Undersøkelsen avdekker også
et markert behov for et kompetansesenter, et skolelaboratorium i IT-fag.
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