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Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
For at søge optagelse på uddannelsen kræves en kandidatuddannelse, der giver undervisningskompetence inden for
mindst et fag i gymnasieskolens fagrække, samt matematik på mindst B niveau.

Derudover kræves mindst to års relevant erhvervserfaring med undervisning på gymnasiale uddannelser, eller tilsvarende
ansættelser med fokus på formidling og anvendelse af informatik.

Herudover er det et krav, at kandidaten har bestået mindst 30 ECTS, der kan indgå i de faglige mindstekrav for faget
Informatik, som beskrevet af ministeriet (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202727 afsnit 3.7 i bilag).

For kandidater med en naturfaglig kandidateksamen skal disse være fordelt med 10-20 ECTS breddestof, inklusive 5
ECTS fagdidaktik og 5 ECTS videnskabsteori, og 10-20 ECTS dybdestof, for at sikre at kandidaten efter endt
masteruddannelse vil have opnået faglig kompetence til at undervise i Informatik i gymnasieskolen.

Kandidater med en ikke-naturfaglig kandidateksamen kan have behov for at supplere uddannelsen med op til 30 ECTS for
at opnå faglig kompetence til at undervise i Informatik.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Ja

ECTS-omfang
60
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Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte
Uddannelsen sigter mod at opbygge faglig kompetence hos danske gymnasielærere til at undervise i faget informatik.
Uddannelsen retter sig specifikt mod gymnasielærere, der allerede har undervisningskompetence i et eller flere af
gymnasieskolens fag, og skal sikre at disse lærere opfylder de faglige mindstekrav for faget Informatik. Arbejdsmarkedet
for kandidater fra uddannelsen vil således helt overvejende være gymnasieskolen.

Ønsket om at oprette en Masteruddannelse i Informatikundervisningen udspringer af gymnasiereformen fra 2016, hvor
Informatik blev gjort til et moderne almendannende og studieforberedende it-fag, som erstatter tidligere it-fag. I stx skal
informatik kunne erstatte et af de naturvidenskabelige fag – bortset fra fysik – på både C- og B-niveau. I htx skal informatik
C kunne erstatte faget kommunikation og it C, og faget indgår desuden som studieretningsfag på B-niveau. I hhx indføres
informatik C som obligatorisk fag samt som studieretningsfag på B-niveau. Faget kan desuden udbydes som valgfag på
både C- og B-niveau i alle uddannelser.

Aftaleteksten om gymnasiereformen siger endvidere, at det i dialog med de relevante videregående uddannelser skal
belyses, hvordan rekruttering af gymnasielærere med de rette faglige kompetencer til at undervise i det nye informatik-fag
kan fremmes. Den foreslåede uddannelse er et resultat af denne dialog, og det faglige indhold baserer sig på de faglige
mindstekrav for undervisningskompetence i informatik, der blev offentliggjort i maj 2018.

Kompetenceprofilen for uddannelsen modsvarer de faglige mindstekrav for undervisningskompetence i informatik
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202727 afsnit 3.7.

Kompetenceprofil

Kandidaten har viden om teori, metode og praksis inden for udvikling af informationssystemer såvel som analyse, design,
programmering/implementering i kontekst og evaluering med brugere. Kandidaten skal endvidere kunne forstå og på et
videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden, samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Viden: Den studerende skal opnå viden der giver et solidt grundlag for at kunne undervise i gymnasiefaget informatik,
herunder viden om

•

programmering

•

repræsentation og manipulation af data

•

interaktionsdesign

•

it-systemers og menneskelig aktivitets gensidig påvirkning

•

it-sikkerhed, netværk og arkitektur
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Færdigheder: Den studerende skal opnå færdigheder til at kunne

•

anvende programmeringsteknologier til udvikling af it-systemer (sprog og udviklingsmiljø)

•

redegøre for strukturer i programmeringssprog

•

redegøre for og analysere interaktionsdesign

•

tilpasse eksisterende og realisere nye interaktionsdesign

•

løse et rammesat problem gennem inkrementel og iterativ udvikling

•

analysere og vurdere it-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet

•

redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data samt tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed

•

modellere data, processer og systemer

Kompetencer: Den studerende skal have kompetencer til at:

•

skabe og videreudvikle egen it-faglige profil med henblik på at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisning i
informatik/teknologiforståelse m.m., herunder udvikle og videreudvikle undervisningsforløb der bidrager til opfyldelse af
læreplaner for faget.

•

kunne analysere digitale artefakter for intentionalitet og konsekvenser af artefaktets brug

•

kunne designe og implementere digitale artefakter (f.eks. mindre programmer og web apps med egne
brugergrænseflader), som kan indgå i eksempler og opgaver i forbindelse undervisning'

•

kunne opsamle, modellere, organisere og analysere data med tilgængelige værktøjer med henblik på at undervise i
datamodellering og -analyse

•

reflektere over og udvikle egen praksis i relation til informatik og informatikundervisning
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•

kunne kommunikere om informationsteknologiske problemstillinger og løsningsmodeller med såvel elever og
lærerkolleger fra andre faggrupper

•

kunne bidrage med informationsteknologiske metoder og løsningsmodeller i et tværfagligt undervisningssamarbejde

•

perspektivere faglige indsigter og belyse informatikkens samspil med en økonomisk, kulturel, samfundsmæssig og
teknologisk kontekst

Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer
Uddannelsen er opbygget med henblik på primært at dække det obligatoriske kernestof (60 ECTS), der indgår i de faglige
mindstekrav for undervisning i faget informatik i gymnasieskolen. Et kassogram er inkluderet i ansøgningsbilaget.

Det skal bemærkes at de 60 ECTS omfattet af Master i Informatikundervisning ikke i sig selv er nok til opfylde de faglige
mindstekrav. Hertil kræves et samlet omfang på 90-120 ECTS afhængig af kandidatens uddannelsesmæssige fagområde.
Master i Informatikundervisning skal derfor suppleres med 30-60 ECTS, der opnås dels gennem de stillede adgangskrav
(=30 ECTS kurser der kan indgå i de faglige mindstekrav, herunder fagets didaktik og videnskabsteori), dels gennem
supplerende kurser taget på tompladsordning eller ækvivaleret gennem relevant erhvervserfaring.

En uddybet beskrivelse af den samlede struktur omkring uddannelsen, er beskrevet i ansøgningsbilaget. Uddannelsen er
udviklet i dialog med fagkonsulenten for informatik, se brev i ansøgningsbilaget. Aarhus Universitet vil yde rådgivning
omkring det samlede fagprogram, så kandidater, der optages på Master i Informatikundervisning samlet set kan opnå den
rette faglige kompetence.

I det følgende beskrives således kun indholdet af selve masteruddannelsen. Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske
kurser med et omfang på ialt 40 ECTS:

Programmering og datarepræsentation, 10 ECTS

Kurset omfatter grundlæggende programmeringsbegreber og teknikker til systematisk konstruktion af simple programmer.
Et større programmeringsprojekt.

Digital design og designprocesser, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med, hvordan mennesker bruger teknologi, og især it-systemer. På fagpakken vil du lære at forstå
interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational
things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design.
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Algoritmer og datastrukturer, 5 ECTS

Kurset dækker præsentation og anvendelse af basale algoritmer og datastrukturer (f.eks. lister, stakke, køer, træer, grafer,
søgning, sortering), samt analyse og sammenligning af tid og pladsforbrug for disse for at kunne vælge den bedste løsning
til en given anvendelse.

Databaser og begrebsmodellering, 5 ECTS

Kurset omfatter metoder til modellering af data fra den virkelige verden, så de effektivt kan lagres, fremsøges, og klargøres
til analyse. Endvidere gennemgås objektorienteret modellering med lagring af data i såvel SQL som NO-SQL databaser.

Interaktionsdesign og -teknologier, 5 ECTS

Her gennemgåes metoder og principper for design af moderne interaktionsteknikker på gængse web og mobile platforme,
inklusive basal prototyping af fysiske grænseflader med simple sensorer og aktuatorer.

Systemarkitektur og it-sikkerhed, 5 ECTS

Kurset omfatter de basale begreber relateret til computersystemer, herunder begreber fra computerarkitektur,
operativsystemer, computernetværk og distribuerede systemer. Fundamentale begreber relateret til IT-sikkerhed og
anvendelser af kryptografi indgår også, sammen med præsentation og sammenligning af løsninger på
sikkerhedsproblemer.

Dataanalyse og Machine Learning, 5 ECTS

Kurset omfatter basale metoder og værktøjer til visuel analyse og machine learning på standard platforme med
tilgængelige, åbne data sæt. Herunder diskuteres også problemstillinger vedrørende dataoprensning, balanceret træning
af Machine Learning algoritmer samt principper for hvordan resultater kan visualiseres på en forståelig måde.

Masterprojekt, 15 ECTS, herunder træning i elementer af softwareudvikling og projektorganisering: Ved udarbejdelse af
masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og
færdighed i at anvende metoder og teorier herunder teknikker til softwareudvikling og projektorganisering til selvstændigt at
afgrænse og behandle problemstillinger i relation til informationsteknologier.

Herudover indgår 5 ECTS valgfrie kurser, der afhængig af den studerendes uddannelsesmæssige baggrund kan dække
emner af det obligatoriske kernestof eller af dybdestof inden for de faglige mindstekrav for gymnasiefaget i informatik.
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Uddannelsen vil blive tilrettelagt under hensyntagen til, at deltagerne overvejende har beskæftigelse som gymnasielærere
ved siden af uddannelsen. Der planlægges en fleksibel struktur, der tillader at deltagerne tager 10-15 ECTS pr. semester.
Hvert modul er på 5 ECTS og tilrettelægges som blended learning med 3x7 timers hele fremmødedage suppleret med
virtuelle aftenmøder hver 14. dag, hvor fysisk fremmøde kan ske på forskellige lokationer (Aalborg, Aarhus, Odense og
København) i det de lokale fællesskaber bindes sammen i et fælles, digitalt læringsrum. Hertil kommer rene
e-læringsaktiviteter.

Uddannelsens kurser udbydes af AU i et nationalt samarbejde mellem AU, AAU, SDU, ITU, KU og RUC, således at hvert
universitet bidrager med 5-15 ECTS. Kurserne vil generelt have et stort fokus på integration af didaktiske emner sammen
med faglig dybde.

Vejledning af Masterprojektet tilbydes af alle deltagende universiteter, idet det forventes at geografi sammen med faglig
interesse vil udgøre en betydelig styrende faktor for de studerendes valg af vejleder til masterprojekt.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Hovedparten af uddannelsens faglige elementer er naturvidenskabelige/datalogiske og uddannelsen foreslås indplaceret
på taxameter takst 3.

Forslag til censorkorps
Censorkorps for Datalogi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil.
Samlet bilag_final version.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse
Undervisningsministeriet gennemførte i 2017 en intern kortlægning af efteruddannelsesbehovet for undervisere i informatik
i gymnasieskolen. Undersøgelsen konkluderede, at der var et samlet nationalt behov for efter- og videreuddannelse af
mindst 200 undervisere, og at disse manglede op til 120 ECTS point for at leve op til de faglige mindstekrav.
Undersøgelsen er ikke publiceret, men resultatet bekræftes af den nuværende fagkonsulent for informatik (se
ansøgningsbilag).
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Der findes for nuværende ikke et samlet tilbud til de gymnasielærere, der har behov for denne type videreuddannelse.
Siden 2017 er der gennem It-vest-samarbejde udbudt en fagpakke på 15 ECTS for gymnasielærere. Fagpakken sigter
mod at give et fundamentalt grundlag for at undervise i informatik og udbydes under linjen Interaktionsdesign og
multimedier på masteruddannelsen i IT, forankret på Institut for Kultur og Kommunikation ved ARTS-AU. I skoleåret
2017/2018 var 63 gymnasielærere indskrevet på fagpakken og i indeværende skoleår er 41 gymnasielærere indskrevet på
fagpakken. Fagpakken er blevet udbudt igen i 2019/2020 sammen med yderligere to fagpakker på Masteruddannelsen i IT
målrettet gymnasielærere, hver på 10 ECTS point. Disse omfatter Databaser for undervisere (udbudt af AAU) samt
Undervisning i Interaktionsdesign (udbudt af SDU). Den store interesse for disse fagpakker vidner om det store udækkede
behov for dedikeret efter- og videreuddannelse på området, der er målrettet opfyldelsen af de faglige mindstekrav for
undervisning i faget informatik i gymnasieskolen. Den foreslåede masteruddannelse er specifikt udviklet til, sammen med
adgangskrav og evt. supplerende kurser på tompladsordning, at opfylde dette behov.

ST i samarbejde med IT-Vest gennemførte i 2019 en behovsundersøgelse, der yderligere kvalificerer behovet for
efteruddannelse, i første omgang med fokus på den regionale skala. Rapporten er inkluderet i ansøgningsbilaget.
Undersøgelsen belyser endvidere diversiteten af de faglige profiler på efteruddannelsessøgende gymnasielærere, således
at fagpakkestrukturen på uddannelsen bedst muligt kan opfylde de samlede behov, der er i målgruppen.

Undersøgelsens hovedkonklusioner understøtter ministeriets skøn på et samlet efteruddannelsesbehov på ca. 200
personer.

En del af undersøgelsen er gennemført blandt 110 undervisere på gymnasierne, som har deltaget i undervisning på
fagpakken Undervisning i informatik 1 på Masteruddannelsen i IT (underviseranalyse). Fagpakken er målrettet
gymnasielærere, der underviser eller skal undervise i informatik. 63% svarede på undersøgelsen. Af disse har ca. 2/3 en
kandidatuddannelse indenfor naturfag/datalogi. To tredjedele af respondenterne udtrykker at de har en klar ide om hvor
mange ECTS de mangler for at opnå faglig kompetence. Disse angiver en samlet mængde på ca. 3.000 ECTS, hvilket kan
betragtes som et ret sikkert minimumsestimat på efteruddannelsesbehovet de næste 4-5 år. Det samlede minimumsbehov
på landsplan må dog forventes at være betydeligt højere, måske op til 9.000 ECTS. Dette baseres dels på at de
respondenter, der udtrykker at de har en klar ide om hvor mange ECTS de mangler, kun udgør ca. halvdelen af de
kursister, der p.t. er i gang med at efteruddanne sig – dels at disse kursister mestendels kommer fra Jylland (87%).

Udover at give et klart estimat på omfanget af behovet for efteruddannelse viste underviseranalysen med al tydelighed, at
der blandt respondenterne hersker meget stor uklarhed om, hvad der egentlig skal til for at opfylde de faglige mindstekrav
– og at de finder det svært og kaotisk på egen hånd at skulle navigere i det eksisterende kursusudbud på universiteternes
tompladsordninger i forhold til at sammensætte et hensigtsmæssigt efteruddannelsesprogram. Uklarheden omfatter både
relevans af de forskellige kurser samt udfordringer i forhold til logistiske forhold såsom skemaplanlægning og geografi.
Behovet for en klar vejledning og et organiseret kursusprogram bekræftes af UVM, der i dialogen med AU i forbindelse
med udviklingen af Masteruddannelsen i Informatikundervisning har udtrykt en stor interesse i at universiteterne tager
ansvar for etableringen af et efter- og videreuddannelsestilbud.
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En anden del af undersøgelsen rettede sig mod ledelserne på danske gymnasieskoler. Denne er gennemført blandt 224
gymnasier i hele Danmark (HHX, HTX, STX, HF og EUX) som har kunnet deltage med én besvarelse pr. skole
(rektorundersøgelsen). 142 skoler har svaret på hele spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 63. Hertil kommer
yderligere syv skoler, der delvist har svaret på spørgeskemaet.

Undersøgelsen klarlægger et nyansættelsesbehov på ialt ca. 45 informatiklærere blandt de 142 skoler. Resultatet antyder
således at behovet for efteruddannelsesbehovet (på ca. 200 lærere) på den korte bane overstiger behovet for
nyuddannelse gennem sidefagsstudieordninger.

Et andet klart resultat af rektorundersøgelsen er at informatik C er det dominerende udbud. I alt har respondentskolerne
379 informatikhold i indeværende skoleår, med mere end 90% af holdene på informatik C. Interviews med
gymnasierektorer/uddannelsesledere understreger endvidere at succesfuld undervisning i informatik C, særligt på hhx hvor
faget er obligatorisk, i høj grad skal baseres på klasserumsledelse og et stramt stilladseret undervisningsprogram. Dette
understreger vigtigheden af kurserne på en efteruddannelse har en tæt kobling mellem den faglige og den didaktiske
dimension af informatik og således bliver skræddersyede til formålet fremfor at være kurser, der indgår i de ordinære
uddannelser i datalogi.

Alt i alt konkluderes det, at der er et stort udækket behov for en masteruddannelse i informatikundervisning, der sammen
med adgangskrav og evt. supplerende kurser, tilbyder et organiseret efter- og videreuddannelsesprogram, der leder til
opfyldelse af de faglige mindstekrav for faget. Det konkluderes også at interessen for en sådan uddannelse er stor fra alle
involverede aktører, såvel undervisere, gymnasieledelser og de ansvarlige myndigheder på området.

Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender
Baseret på ovenstående estimeres det, at den danske gymnasieskole har et akut behov for at efteruddanne op til 200
gymnasielærere over de næste 5-6 år og at disse lærere vil være garanteret fortsat ansættelse i gymnasieskolen. De
første dimittender ventes om ca. 3 år. Herefter forventes 20-40 dimittender pr. år. Det skal imidlertid understreges at vi
forventer at mange deltagere har en faglig baggrund, der delvist dækker det obligatoriske kernestof. Disse personer
forventes kun at tage de kurser, de mangler for at opnå faglig kompetence, og vil færdiggøre de nødvendige
uddannelseselementer i løbet af 1-2 år.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Uddannelsen er udviklet i samarbejde og dialog med gymnasieskolen, både rektorer og undervisere, som det fremgår af
behovsundersøgelsen i ansøgningsbilaget. Uddannelsen har endvidere været drøftet med danske gymnasiers
digitaliseringsudvalg og i Samarbejdsorganisationen mellem Aarhus Universitet og gymnasieskolen. Herudover har der
været en produktiv dialog med undervisningsministeriet gennem fagkonsulenten for informatik.
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Behovsundersøgelsen er gennemført på baggrund af tre analyser; to kvantitative analyser, hvor den ene er gennemført
som en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere i informatik, der har været eller er studerende på
Masteruddannelsen i it, i faget Undervisning i informatik 1, samt en spørgeskemaanalyse blandt rektorerne på de danske
gymnasier. Dertil kommer en kvalitativ analyse, der er gennemført som fokusgruppeinterview på fem gymnasier (HTX,
HHX, STX og HF) med rektorer/uddannelsesledere og undervisere i informatik. For yderligere informationer om
undersøgelsen samt resultater herfra henvises til redegørelse for behovet ovenfor samt bilagsmaterialet.

Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Uddannelsen er opbygget specifikt til at sikre at deltagerne kan bruge indholdet til at opnå faglig kompetence til at
undervise i informatik. Dette er sikret ved tæt alignment mellem kursusindhold og de faglige mindstekrav for faget
(nærmere beskrevet i ansøgningsbilaget); gennem afdækning af diversiteten i målgruppens faglige baggrund og dermed
de specifikke behov blandt undervisere og ledelserne i gymnasieskolen; samt konstruktiv dialog med fagkonsulenten.

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.
Der findes i Danmark ingen efteruddannelse rettet mod undervisningskompetence i informatik i gymnasieskolen.
Uddannelsen er målrettet et akut og specifikt behov for efter- og videreuddannelse, der for nuværende ikke er opfyldt
nogetsteds.

Under linjen Interaktionsdesign og multimedier på masteruddannelsen i IT, der udbydes på AU under IT-Vest, tilbydes en
fagpakke på 15 ECTS for gymnasielærere, der underviser eller skal undervise i Informatik. Mulighederne for at supplere
denne fagpakke, så der kan opnås den fornødne undervisningskompetence er imidlertid begrænset til to fag, Databaser for
undervisere og Undervisning i Interaktionsdesign. Disse kurser, der er målrettet gymnasielærere på Masteruddannelsen i
IT, er udviklet for at løse et akut behov. Efter oprettelsen af Master i Informatikundervisning vil de to nævnte kurser
indlejres i denne uddannelse. Da masteruddannelsen i IT ikke som sådan er målrettet undervisere eller kan rumme
tilstrækkelig grad af de faglige mindstekrav til undervisning i informatik, udgør den ansøgte uddannelse en ny profil, der
ikke får negative konsekvenser for masteruddannelsen i IT.

Herudover tilbydes en sidefagsuddannelse i informatik på KU, og en sidefagsuddannelse i informatik forventes at blive
godkendt af studienævnet for naturvidenskab på AU i løbet af foråret 2020. Sidefagsuddannelserne er tilrettelagt, så de
tages sammen med en kandidatuddannelse og er tilrettelagt som heltidsuddannelser inden for normal undervisningstid.
Sidefagsuddannelser kan følges som deltidsuddannelser på tompladsordning, men dette vil ofte være vanskeligt
kombinerbart med en større sideløbende undervisningsgerning i gymnasieskolen.

Sidefagsuddannelsen i informatik forventes endvidere ikke at få et volumen af studerende, der på det korte eller
mellemlange sigt kan afhjælpe behovet for informatikundervisere i gymnasieskolen.
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Prækvalifikation af videregående uddannelser - Informatikundervisning

Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder
Langt størstedelen af ansøgerne til uddannelsen vil være undervisere ansat i gymnasieskolen, der allerede har
undervisningskompetence i et eller flere fag, og som for nuværende underviser i faget informatik. Ansøgerne har et akut
behov for efteruddannelse for at kunne opfylde de faglige mindstekrav for at kunne fortsætte med at undervise i faget
informatik. Størstedelen af deltagerne forventes at have fast ansættelse på en gymnasieskole både før og efter
gennemført masteruddannelse. Der findes ikke nogen lignende efter- og videreuddannelse i Danmark, der kan opfylde
dette behov. Den nye uddannelse vil således ikke påvirke rekrutteringen til nogen eksisterende uddannelser, herunder de
almene/ordinære gymnasielæreruddannelser, da det ikke er en genvej til at blive gymnasielærer

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen
Der forventes ca. 30-50 optagne pr. år i de første år. Studerende forventes at gennemføre uddannelsen med et
gennemsnitligt optjent antal ECTS på 15-20/år.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Øvrige bemærkninger til ansøgningen
Uddannelsen er et samarbejde mellem seks danske universiteter. Der er derfor udkast til en samarbejdsaftale under
udarbejdelse, der definerer ansvarsfordelingen og de praktiske forhold omkring samarbejdet om uddannelsen.
Uddannelsesprodekaner eller relevante institutledere fra AAU, SDU, KU, RUC og ITU har pr. e-mail udtrykt deres vilje til at
forpligte sig på et samarbejde omkring masteruddannelsen.

I samarbejdsaftalen beskrives bindende aftaler om fordeling af forpligtelser og indtægter blandt de deltagende institutioner.
Uddannelsen administreres af AU, der også har det overordnede ansvar for sikring af uddannelsens kvalitet. De
deltagende universiteter har det økonomiske ansvar for de konkrete kurser de udbyder under uddannelsen.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A1 - Godkendelse af ny uddannelse - MA i Informatikundervisning - AU.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
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Master i informatikundervisning
Ansøgningsbilag
Aarhus Universitet
Faculty of Natural Sciences
February 2020

Indledning
Aarhus Universitet ansøger om etablering og udbud af en Masteruddannelse i informatikundervisning. Som led
heri redegør dette ansøgningsbilag for:
1. Behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet, baseret på en undersøgelse gennemført i samarbejde
med IT-Vest i første kvartal 2019.
2. Baggrunden for uddannelsen og hvordan masteruddannelsen sammen med andre elementer sikrer at
gymnasielærere kan opnå en faglig kompetence til at undervise i faget Informatik på de gymnasiale
uddannelser.
3. Et kassogram for selve masteruddannelsen og en sammenligning mellem uddannelsens faglige
opbygning og det obligatoriske kernestof i det faglige mindste mindstekrav for faget informatik.
4. E-mails fra fagkonsulenten for informatik, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og –gymnasier,
samt it-lærerforeningen med udtalelser vedrørende behov og interesse for uddannelsen.

1. Behovsafdækning Master i Informatikundervisning

Denne rapport indeholder resultater fra
spørgeskemaundersøgelser og
interview, gennemført med henblik på
afdækning af behov for en
masteruddannelse i
informatikundervisning

Behovsafdækning - Analyseresultater
Masteruddannelse i informatikundervisning

Bettina Lundgaard Hansen – 10. maj 2019

Dataanalyse – Master i informatikundervisning

Side 0

Indholdsfortegnelse
1.
2.

3.

4.

Indledning ...................................................................................................................2
Resultater af underviseranalyse.................................................................................. 3
2.1 Baggrundsdata ................................................................................................... 4
2.2 Informatikfaget .................................................................................................... 5
2.3 Informatik i andre fag .......................................................................................... 8
2.4 Andet ..................................................................................................................8
Resultater af rektoranalyse ......................................................................................... 9
3.1 Baggrundsdata ................................................................................................... 9
3.2 Omfang ............................................................................................................ 10
3.3 Midler og tid til efteruddannelsen ...................................................................... 11
3.4 Udfordringer ..................................................................................................... 12
Resultater af interview .............................................................................................. 13

Dataanalyse – Master i informatikundervisning

Side 1

1. Indledning
Denne rapport indeholder resultatet af en behovsundersøgelse, gennemført med henblik på
afdækning af behov for en masteruddannelse i informatikundervisning. Behovsundersøgelsen
er gennemført på baggrund af tre analyser; to kvantitative analyser, hvor den ene er gennemført
som en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere i informatik, der har været eller er
studerende på Masteruddannelsen i it, i faget Undervisning i informatik 1 (se afsnit 2), samt en
spørgeskemaanalyse blandt rektorerne på de danske gymnasier (se afsnit 3). Dertil kommer en
kvalitativ analyse, der er gennemført som fokusgruppeinterview på fem gymnasier (HTX, HHX,
STX og HF) med rektorer/uddannelsesledere og undervisere i informatik (se afsnit 4).
Informatik udbydes på tre niveauer, nemlig A (som kaldes It A og kun udbydes på HHX), B og
C. Antages det, at respondenterne er repræsentative for de i alt 224 gymnasier, vil der til næste
skoleår være lidt over 500 informatikhold, hvoraf størstedelen vil være på C-niveau. Dertil
forventes et behov på omkring 300 undervisere (se afsnit 2.2 Informatikfaget og afsnit 3.2 –
Omfang).
Lidt over halvdelen af respondenterne peger på, at de vil afsætte midler til efteruddannelse,
hvilket kan indikere, at ca. halvdelen, dvs. 150 af underviserne, mangler efteruddannelse (afsnit
3.3 – Midler og tid til efteruddannelse), et antal der bekræftes af de gennemførte interviews
(afsnit 4 - Undervisningskompetence og behov). En analyse gennemført i 2017 af
Undervisningsministeriet peger på et behov for efteruddannelse af ca. 200 undervisere.
Hvis vi antager, at ca. 150 undervisere mangler efteruddannelse i omegnen af ca. 60 ECTS
point, er det i alt en mangel på 9000 ECTS point i hele Danmark, som underviserne forventer at
skulle gennemføre i de kommende fire år, med ca. 15 ECTS point pr. år. Bemærk, at de 9000
ECTS point dækker alle de faglige mindstekrav (dvs. op til 90-120 ECTS point). Såfremt der
etableres en masteruddannelse i informatikundervisning kun med fire fag til 60 ECTS, må det
ikke forventes at uddannelsen kan levere uddannelse til de ca. 9000 manglende ECTS point.
Resultatet af analyserne viser også, at der i gennemsnit er 2 undervisere i informatik på de
gymnasier, der udbyder faget, og at gymnasierne samlet set mangler at ansætte ca. 70
undervisere (se afsnit 3.2 – Omfang).
Alle tre analyser peger på, at de største udfordringer ved at opnå ECTS-point svarende til de
faglige mindstekrav er tid til studiet, arbejdsbelastning samt uklarhed om, hvilke fag der er
kompetencegivende, dvs. giver ECTS-point og merit.
De fagområder, der efterspørges mest, er; databaser, it-sikkerhed og algoritmer/datastrukturer.
Der er tegn på, at de er påbegyndt integrering af informatik i andre fag, hvilket bl.a. indgår i de
kurser, der udbydes af Undervisningsministeriet for gymnasielærere. Respondenterne peger på,
at der kan være et uddannelsesbehov.
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2. Resultater af underviseranalyse
Formålet med undersøgelsen blandt underviserne er dels at bidrage til spørgsmålet om
uddannelsesbehovet, dels at afgøre den hastighed hvormed de som masterstuderende vil
kunne gennemføre efter-videreuddannelsen. Undersøgelsen giver også input til de fagområder,
som underviserne har behov for kompetenceudvikling i.
Analysen er udført blandt de 110 studerende, der har læst faget Undervisning i informatik 1 på
Masteruddannelsen i it. Undersøgelsen har en svarprocent på 63%. 87% af respondenterne
kommer fra Jylland/Fyn. Ca. 30% af respondenterne har en naturfaglig baggrund, og ca. 10%
har i forvejen en it-baggrund. 58% underviser i informatikfaget i indeværende skoleår.
Repræsentationen af uddannelsesretninger (STX, HTX, HHX og HF) følger nogenlunde
størrelsen på uddannelserne, dvs. flest svar fra STX.
Der er 2,3 undervisere i informatik pr. gymnasium på de 68 gymnasier, der har deltaget i
undersøgelsen. Flere gymnasier (STX/HF) udbyder ikke informatikfaget, og mere end 60% af
de gymnasier, der udbyder faget, udbyder informatik på C-niveau.
55 af respondenterne har kendskab til, hvor mange ECTS-point de mangler for at få
undervisningskompetencer i informatik. I gennemsnit forventer de at læse 57 ECTS-point inden
2023. Aftaler om egen/skolens finansiering af uddannelse er meget forskellig. De studerende
peger på, at de største udfordringer ved at opnå ECTS-point svarende til de faglige mindstekrav
er tid til studiet, arbejdsbelastning samt uklarhed om, hvilke fag der er kompetencegivende dvs.
giver ECTS-point og merit. Ligeledes er manglende udbud af fag og afstand til
uddannelsesinstitutioner en udfordring.
De fagområder, der efterspørges mest, er: databaser, it-sikkerhed og algoritmer/datastrukturer.
Af udfordringer peger respondenterne især på tid til studiet: ”Det er meget tid at skulle trække
ud af sin hverdag. Især når der kun udbydes gymnasierettede (dvs. hele dage eller aften eller
online) i mindre omfang”.
Uklarhed om hvad der er kompetencegivende fag, dvs. giver ECTS-point og merit: ”Ingen har
været i stand til helt nøjagtigt at fortælle mig 'du mangler det og det og det' Så om jeg har 90
ECTS point eller det er reel kompetence jeg underviser efter, aner det ikke, og det er træls.”
Der er tegn på, at de er påbegyndt integrering af informatik i fagene på gymnasierne (bl.a.
indgår det i FIP-kurserne, som udbydes af Styrelsen for uddannelse og kvalitet).
Respondenterne peger på, at også her kan være et uddannelsesbehov.
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2.1 Baggrundsdata
Undersøgelsen er gennemført blandt 110 undervisere fra gymnasierne, som har deltaget i
undervisning på fagpakken Undervisning i informatik 1 på Masteruddannelsen i it. Fagpakken er
målrettet gymnasielærere, der underviser eller skal undervise i informatik.
Respondenter, alder, køn og geografi
Der er 110 studerende, der har modtaget
undersøgelsen, hvoraf 69 har svaret på hele
spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent
på 63%. Hertil kommer yderligere seks, der
delvist har svaret på spørgeskemaet. Deres
svar er også taget med i undersøgelsen.
66% af respondenterne er mænd. 87% af
respondenterne bor i Jylland eller på Fyn.
Figur 1 – Respondenternes alder

Ca. halvdelen af respondenterne læste Undervisning i informatik 1 i 2017, og den anden halvdel
læste faget i 2018.
Respondenterne fordeler sig næsten ligeligt i følgende tre aldersgrupper: 30-39 år, 40-49 år
samt 50 år og derover (Figur 1).
Uddannelsesbaggrund
Respondenternes uddannelsesbaggrund
er mangeartet, fortrinsvist kandidater og
bachelorer. De respondenter, der har
opgivet en kategorisérbar
uddannelsesbaggrund fordeler sig med
flest respondenter med en naturfaglig
uddannelsesbaggrund (29). Herefter
følger respondenter med en humanistisk
baggrund (14), med en samfundsfaglig
baggrund (11) og med en datalogisk eller
anden IT-uddannelsesbaggrund (8) (Figur
2).

Underviser respondenterne?
58% (43) af respondenterne underviser i
informatik i indeværende skoleår. I alt
underviser de 84 hold. De fleste
respondenter underviser på et eller to hold.
63% (47) ved allerede nu, at de skal
undervise i informatik i det kommende
skoleår, 12% (9) skal ikke undervise i det
kommende år, og 23% (17) er endnu ikke
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Figur 2 – Respondenternes uddannelsesbaggrund

Figur 3 – Antal hold som respondenterne underviser på.
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afklaret med, om de skal undervise efter indeværende skoleår.
Repræsentation af
uddannelsesretninger
Respondenterne repræsenterer 67
gymnasier. 133 af de fem
ungdomsuddannelsesretninger er
repræsenteret på de 67 gymnasier, der
indgår i undersøgelsen. Disse fordeler sig
med flest repræsentationer af STX 35%
(47), herefter HHX og HF med hver 20%
(27/26), EUX 15% (20) og HTX 10% (13).
2 respondenter underviser ikke.
71 respondenter underviser på informatik
C, 18 på informatik B og 2 på informatik A.

Figur 4 – Fordeling på ungdomsuddannelsesretningerne.

2.2 Informatikfaget
Antal undervisere i informatikfaget
Tabel 1 viser hvor mange gymnasier, der har x-antal
undervisere i informatik. Af de 68 gymnasier, hvor
respondenten kender antallet af undervisere i informatikfaget,
underviser i alt 159 i informatikfaget, dvs. min. ca. 2,3
undervisere pr. gymnasium. De gymnasier, der har fire eller
flere undervisere, repræsenterer alle uddannelsesretningerne
(HHX, HTX, HF og/eller STX).

Antal informatikhold
Tabel 2 viser, hvor mange informatikhold respondenterne
mener, der er på deres gymnasium, fordelt på A, B og Cniveau i indeværende og i det kommende skoleår.
Tabellen viser, at mere end 60% af holdene er på Cniveau. Resultatet for indeværende år og det kommende
skoleår er næsten enslydende. Bemærk, at ti
respondenter ikke havde denne viden for indeværende
skoleår, og 13 respondenter for det kommende skoleår
(Tabel 2).
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Antal
undervisere
1
2
3
4
5
6 eller derover
Ved ikke

Antal gymnasier der
har # undervisere
24
21
11
3
6
3
5

Tabel 1 Antal gymnasier, der har antal
undervisere.

Antal hold
Informatik
A
Informatik
B
Informatik
C
Ved ikke

Indeværende
skoleår
12

Kommende
år
9

19

17

62

59

10

13

Tabel 2 Antal informatikhold.
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Manglende ECTS-point
Respondenterne blev bedt om at estimere, hvor mange ECTS-point de
mangler for at opnå undervisningskompetencen i informatik. 55 ud af de
69 respondenter havde kendskab til dette, og samlet set mangler de 55
respondenter 3131 ECTS-point dvs. et gennemsnit på 57 ECTS-point
pr. person. Fordelingen fremgår af Tabel 3.

ECTS

0
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90 -

Herudover blev respondenterne bedt om at estimere, hvordan de
forventer at fordele deres uddannelse over de kommende år. 48
respondenter har svaret på dette spørgsmål. Tabel 4 viser i række 1-4
antallet af respondenter, der forventer at tage x-antal ECTS-point pr. år.
Totalen er en omregning af det antal ECTS-point, respondenterne har
opgivet.

Antal
respondenter
der mangler x
antal ECTS
5
3
4
1
3
2
13
13
7
4

Tabel 3 Antal respondenter
fordelt på antal manglende
ECTS point (n=55)

ECTS-point, der læses fordelt pr. år
Tabel 4 viser, at 1/3 af respondenterne forventer at
læse ca. 15 ECTS-point om året. Ca. 25
respondenter forventer at læse mellem 20-30
ECTS-point pr. år. Tabellen viser også, at
størstedelen af de studerende forventer at have
tilendebragt deres kompetenceudvikling i
informatik i løbet af 4-5 år.

ECTS
0
1-9
10-19
20-30
Total
ECTS

2020
5
3
20
20
743

2021
5
2
18
14
535

2022
5
1
19
9
430

2023
5
1
15
2
240

2024
6
1
12
0
150

Tabel 4 Række 1-4 viser antal respondenter, der forventer
at læse x-antal ECTS-point. Total ECTS viser en
summering af det præcise antal ECTS-point, som
respondenterne forventer at læse (N=48)

Finansiering af uddannelsen
26 respondenter får alle omkostninger til studiet betalt.
26 respondenter læser i sin fritid, men får andre omkostninger betalt.
3 betaler alt selv. Hertil kommer 15 respondenter, der har forskellige aftaler, der omfatter delvis
egenbetaling.
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Manglende fagområder
Inden for fagområderne listet i de faglige mindstekrav angiver en stor del af respondenterne, at
de mangler viden inden for fag som databaser, it-sikkerhed og algoritmer, mens fag som
programmering, interaktion og brugbarhed i it-systemer nævnes af få respondenter.

Figur 5 Antal respondenter der mangler faglighed listet i de faglige mindstekrav (N=73)

Ud over emnerne i de faglige mindstekrav, peger nogle få respondenter også på at mangle
viden inden for fagområder som:
 Big data
 Kunstig intelligens
 Matematik
 Informatikkens videnskabsteori.
Udfordringer i at opnå nødvendige ECTS-point
Afslutningsvist har respondenterne svaret på, om de oplever nogle udfordringer i at opnå de
nødvendige ECTS-point jf. de faglige mindstekrav.
42 respondenter peger på, at de har oplevet udfordringer, og de udfordringer der især peges på
er:
 Uklarhed om hvad der er kompetencegivende fag,dvs. hvad der giver ECTS-point og merit
(12)
 Tid til studiet, arbejdsbelastning (N=11)
 Manglende udbud af kurser (N=8)
 Geografi, for lang afstand til uddannelsestilbud (N=4)
 Krav om matematik på b-niveau (N=3)
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Fag, som respondenterne har læst
27 respondenter har tidligere taget ECTS-pointgivende fag for at opnå
undervisningskompetence i informatik. Fagene er læst på DTU, SDU, AAU herunder MIL, AU,
ITU, Masteruddannelsen i it, samt på erhvervsakademierne. De fag, de bl.a. har læst, er:
programmering, webteknologier, Computational Thinking: Etik og Teknologi, Modellering, Big
Data and Data Science, Digital design, Interaktionsdesign, Databaser, Informationsteknologiens
og datalogiens videnskabsteori og etik, It-strategi, Mobile App development, Learning analytics,
Brugerorienteret produktdesign samt Interaktionsdesign og usability-evaluering.

2.3 Informatik i andre fag
Respondenterne er blevet spurgt i hvilken grad, de oplever, at digital dannelse og digitale
kompetencer integreres i andre fag på deres gymnasium. Der er ikke et entydigt svar på dette
spørgsmål.1/3 svarer middel, og de resterende fordeler sig med lidt under 1/3 i øvre kvartil og
lidt over 1/3 i den nedre kvartil.
Til spørgsmålet: I hvilken grad mener du, at gymnasielærere fra dit gymnasium har behov for
undervisning i at inddrage elementer fra informatik i andre fag? Hertil svarer 1/3 af
respondenterne middel, men af de resterende 2/3 respondenter svarer 3/4 i høj eller meget høj
grad er der behov for uddannelse.

2.4 Andet
Til det afsluttende spørgsmål, hvor respondenterne kan kommentere på undersøgelsen, peges
der på følgende, som ikke er nævnt under udfordringerne:
 Ros til undersøgelsen
 Et håb om, at der laves en samlet uddannelse
 Et ønske om, at uddannelsen udvikles i samarbejde med ITU, RUC m.fl.
 Behov for en liste over, hvor der findes kurser, der er kompetencegivende
 Mulighed for at læse virtuelt
 At uddannelsen ikke kræver matematik A.
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3. Resultater af rektoranalyse
Formålet med undersøgelsen blandt rektorerne er at afdække gymnasiernes behov og
intentioner om at sende informatikundervisere fra gymnasierne på uddannelse. Undersøgelsen
er gennemført blandt 224 gymnasier fra hele landet (HHX, HTX, STX, HF og EUX) med en
svarprocent på 63% (142 besvarelser). STX er repræsenteret med 63% af gymnasierne, hvor
HTX kun er repræsenteret med 41% (se afsnit 3.1 - Baggrundsdata).
Informatik udbydes på tre niveauer; nemlig på A (som kaldes It A og kun udbydes på HHX), B
og C. I alt har respondenterne 379 hold i indeværende skoleår med mere end 90% af holdene
på informatik C. Et tilsvarende billede vises for det kommende skoleår med lidt flere hold 428.
Stigningen i antallet af hold er både til informatik B og informatik C.
Antages det, at respondenterne er repræsentative for de i alt 224 gymnasier, kan det antages,
at der til næste skoleår vil være lidt over 500 informatikhold (se afsnit 3.2 – Omfang).
Om antallet af forventede undervisere i informatik svarer 19 respondenter, at de ikke ved, hvor
mange de skal have. De resterende estimerer samlet set ca. 200 undervisere. Omregnes dette
tal til de 224 gymnasier (inkl. de 19, der har svaret ved ikke) er dette omkring 300 undervisere
(se afsnit 3.2 – Omfang).
Respondenterne peger på, at 39 gymnasier mangler i alt 53 undervisere, mens de resterende
gymnasier mangler ikke at ansætte undervisere. Omregnet til de 224 gymnasier, mangler der
ca. 70 undervisere (se afsnit 3.2 – Omfang).
Af de 113 respondenter, der svarer på, om de afsætter midler til uddannelse i
informatikundervisning, svarer 25, at de har afsat midler til mere end tre år, og 36 svarer, at de
har afsat midler til tre år. Respondenterne mener, at der max kan gennemføres 15 ECTS-point
på et skoleår pr. underviser (se afsnit 3.3 – Midler og tid til efteruddannelse).
Respondenterne peger på, at tid og penge er den største udfordring for at sende underviserne
på efteruddannelse. Dernæst peges på, at ministeriet ikke er opmærksomme på, at der er
behov for et meget dynamisk fag, der kan tilpasses studieretningen, hvilket de faglige
mindstekrav ikke understøtter, og dertil kommer, at respondenterne oplever uklarhed om
undervisere opfylder manglende mindstekrav. Se afsnit 3.4 – Udfordringer.

3.1 Baggrundsdata
Undersøgelsen er gennemført blandt 224 gymnasier (HHX, HTX, STX, HF og EUX), som har
kunnet deltage med én besvarelse pr. skole.
Respondenter
224 gymnasier har modtaget undersøgelsen, hvoraf 142 har svaret på hele spørgeskemaet,
hvilket giver en svarprocent på 63. Hertil kommer yderligere syv, der delvist har svaret på
spørgeskemaet, og deres svar er også taget med i undersøgelsen.

Dataanalyse – Master i informatikundervisning

Side 9

Uddannelsesretninger
Mange af de deltagende gymnasier udbyder mere end en uddannelsesretning (STX, HTX, HHX
og HF). Af Figur 6 fremgår det, hvor mange af hver af de fire uddannelsesretninger, der er
repræsenteret i undersøgelsen, og hvor mange der findes i Danmark. 41% af HTX er
repræsenteret i undersøgelsen (N=24), 45% af HHX (N=33), 51% af HF (65) og 63% af STX
(95).

Figur 6 Fordeling af uddannelsesretninger på de 142 gymnasier, der har deltaget i undersøgelsen,
sammenholdt med antal uddannelsesretninger, der findes i Danmark.

3.2 Omfang
Mangel på undervisere
39 respondenter peger på, at de mangler at ansætte undervisere i informatik på deres
gymnasium, mens 102 svarer, at de ikke mangler at ansætte undervisere. En respondent peger
på, at de har en underviser i overskud. Ti respondenter mangler to undervisere og to
respondenter mangler tre undervisere.
Som forklaring på undervisningsmanglen peges der på årsager som manglende ansættelse,
herunder at det er svært at tiltrække kandidater til et c-fag, at faget og fagområdet er i vækst, at
ansatte med kompetencen går på pension, at omfanget af de faglige mindstekrav er høje, og
det er svært at få kompetencer godkendt af fagkonsulenten. Nogle beretter desuden, at de
køber eksterne til at undervise, eksempelvis studerende fra ITKO.
Omfang af informatikhold
Antal hold
Indeværende Kommende
Respondenterne er blevet spurgt om, hvor mange
skoleår
skoleår
informatikhold de har på de tre niveauer, der udbydes. 11 Informatik A
13
15
Informatik B
19
33
respondenter har svaret ved ikke. I alt har skolerne 379
Informatik
C
347
380
hold i indeværende skoleår med mere end 90% af
holdene på informatik C. Et tilsvarende billede vises for
Tabel 5 Antal informatikhold fordelt på niveau
det kommende skoleår med lidt flere hold (i alt 428), hvor
stigningen i antallet af hold er på både informatik B og informatik C.
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Studieretninger med informatik
Respondenterne er blevet spurgt, om gymnasiet har en eller flere studieretninger, hvor
informatik indgår som et af de naturvidenskabelige fag på C-niveau:
 25 gymnasier svarer, at de har en studieretning inkluderende informatik.
 17 gymnasier svarer, at de ikke har en studieretning inkluderende informatik, men
planlægger at udbyde en.
 105 svarer, at de ikke har en studieretning inkluderende informatik, og de har ikke planer om
at udbyde en.

Omfang af undervisere i informatik
Rektorerne er blevet spurgt til, hvor mange
undervisere de forventer, vil blive involveret i
informatikundervisningen de kommende år. 19
respondenter har svaret ved ikke.
Tabel 6 viser, at tallet forventes nogenlunde stabilt på
de 125 gymnasier, der har svaret på spørgsmålet, og
de forventer at involvere ca. 200 undervisere.

Antal
undervisere
0
1
2
3
4
5
6
7
8 el.
derover
Total

19/20

20/21

21/22

22/23

31
58
28
8
4
3
1
0
2

22
54
30
8
5
3
1
0
2

13
51
34
9
5
4
0
0
2

14
46
33
9
5
4
0
0
2

191

195

204

197

Tabel 6 Tabellen viser, hvor mange skoler, der
forventer at bruge x-antal undervisere de givne
skoleår

3.3 Midler og tid til efteruddannelsen
Midler til kompetenceudvikling
Respondenterne er blevet spurgt om de forventer at afsætte midler til uddannelse af
undervisere i informatik, der svarer til den uddannelse, der mangler? Hertil svarer:
 25 respondenter - Ja, vi forventer at afsætte midler i en periode over fire år eller længere
 36 respondenter - Ja, vi forventer at afsætte midler i en periode på max tre år
 52 respondenter - Nej, vi forventer ikke af afsætte midler.
33 respondenter har svaret andet og her er et par eksempler på svar, der går igen fra flere
respondenter:
 Vi er i gang med det - og regner med at blive færdige i år eller næste år – har afsat midler
(N=9)
 Det har vi ikke taget stilling til endnu. Vi kan sikkert godt klare os med en underviser, men
vi er sårbare med kun en (N=7)
 Vi har to uddannede lærere, så vi skal ikke have flere. Men de skal naturligvis også have
efteruddannelse i faget (N=4)
Tid, der kan afsættes til efteruddannelse
Respondenterne er blevet spurgt, hvor mange timer de forventer, at deres undervisere i
gennemsnit kan anvende til efteruddannelse pr. uge (inkluderer forberedelse, undervisning og
opgaveskrivning)? Hertil svarer:
 69 respondenter svarer fem timer eller mindre pr. uge
 29 respondenter svarer mellem 5-10 timer pr. uge
 2 respondenter svarer 10-15 timer pr. uge
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 0 respondenter svarer mere end 15 timer pr. uge
 38 respondenter svarer ved ikke.
Det betyder, at respondenterne mener, at der max kan gennemføres 15 ECTS-point på et
skoleår. Og det betyder også, at der er en diskrepans mellem den mangel på ECTS-point, der
fremgår af underviserundersøgelsen, og den tid rektorerne mener, de kan få den nødvendige
informatikkompetence på.

3.4 Udfordringer
I stedet for at antage, hvad der kan være af udfordringer i forbindelse med efteruddannelse af
informatikundervisere, har respondenterne haft mulighed for at svare på dette i form af fritekst.
Nedenstående viser de udfordringer, som flest respondenter peger på:
 At finde tid og penge til uddannelse (se kommentarer i tidligere afsnit) (N=37)
 At ministeriet ikke er opmærksomme på faglige mindstekrav i et meget dynamisk fag,
herunder uklarhed om undervisere opfylder manglende mindstekrav, og de meget
omfattende krav (N=11)
 Matematik A er et krav for mange fag i efteruddannelsen (N=5)
 Et "håndsyet" efteruddannelsestilbud, der løber over et år med mindre moduler af færre
ECTS, der kan kombineres fleksibelt afhængigt af, hvilke kompetencer, der mangler inden
for bredde- og dybdestoffet ville derfor være velkomment. En række af de fag, der
udbydes på kandidatniveau er meget specifikke og ECTS-tunge og udbydes kun én gang
årligt, og de kompetencer vores kandidater med en professionsbachelor mangler, er
spredt rundt i de forskellige "pinde" i bekendtgørelsen om undervisningskompetence
(N=3)
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4. Resultater af interview
Der er som opfølgning på de to spørgeskemaundersøgelser gennemført interviews med
rektorer og/eller uddannelsesansvarlige samt undervisere i informatik. Interview er gennemført i
perioden marts/april 2019 af prodekan Finn Borchsenius, ST på Aarhus Universitet og
Udviklingschef Bettina Lundgaard, It-vest. Der blev anvendt ca. en time pr interview.
Interview er gennemført med rektor/uddannelsesleder samt underviser i informatik på:
 Herning Gymnasium, STX d. 18. marts 2019
 Herningsholm Erhvervsskole, HTX og HHX d. 22. marts 2019
 Learnmark Horsens, STX og HHX d. 8. april 2019
 Lemvig Gymnasium, STX, HHX og EUX d. 18. marts 2019
 Odder Gymnasium, STX 22. marts 2019.
Resultatet af de fem interviews underbygger:
 det omfang og behov for informatikundervisere som beskrives i afsnit 2” et eksempel på et
citat ”Vi oplever, at det er svært at finde medarbejdere med de rette
undervisningskompetencer. Vi skal ansætte minimum en mere”. Et andet citat ”Det er et
problem hvis lærerne er dataloger, for så kan de ikke det almene.”
 de midler, der afsættes til efteruddannelse et eksempel på et citat ”2% -besparelsen
forhindrer skolerne i at have midler til kompetenceudvikling”.
Interviewene viser en mangeartet baggrund for underviserne. Der er naturligvis en overvægt af
undervisere med en it-baggrund i datalogi og én cand.it. Dertil kommer flere undervisere med
en økonomibaggrund, suppleret med undervisere med baggrund i lige så høj grad inden for det
naturfaglige, som det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.
Interviewene viser også nogle væsentlige udfordringer, som at få eleverne til at vælge valgfaget
på STX, ”Det kan være svært at præsentere informatikfaget, så det er interessant”, at
rekrutteringen er svær, pga. den høje efterspørgsel, der er fra It-branchen, og dertil en
bekymring for, at miste medarbejdere til It-branchen ”Hvis jeg bruger for mange penge på
uddannelse, så rejser mine medarbejdere til Østjylland, hvor de bor, typisk til undervisningsjob i
nærheden af egen bopæl.” Desuden bekræftede respondenterne udfordringen med behovet for
et dynamisk fag, der kan tones i en HTX-, HHX- og STX/HF-retning ”Der er behov for en bred
toning af faget og underviserne, ikke kun fokus på datalogi”.
Hvad angår det akademiske niveau for faget, var der enighed om, at det naturligvis skulle
holdes på et højt niveau, men der var uenighed om praksisinddragelsen. På det eksisterende
fag Undervisning i informatik 1, arbejdes der med at omsætte det lærte til egen praksis, så man
efter kurset kan gå direkte hjem og anvende det, der er lært i praksis. Flere pegede på dette
behov, især her hvor faget er nyt, mens et gymnasium mente, at det var noget underviserne
selv skulle gøre efter endt kursus.
Der var enighed om, at der er behov for en uddannelse, der er national, dvs. et samarbejde
mellem flere universiteter (ITU blev nævnt).
Flere pegede på et kommende behov for videreuddannelse i Computational Thinking i fagene.
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2. Baggrund for uddannelsen
Dette afsnit beskriver hvordan den ansøgte masteruddannelse i informatikundervisning er opbygget, så
deltagerne i uddannelsen kan opfylde de faglige mindstekrav til informatikfaget (afsnit 3.7). Målgruppen for
uddannelsen er undervisere i gymnasieskolen der pt. underviser i faget informatik, men som ikke opfylder de
faglige mindstekrav.
Af de faglige mindstekrav til informatikfaget fremgår det, at ”kandidatens uddannelse skal omfatte
studieaktiviteter med et samlet omfang på 90-120 ECTS-point indeholdende: obligatorisk kernestof på mindst
60 ECTS-point, dybdestof på 10 til 30 ECTS-point og breddestof på 10 til 30 ECTS-point.”
Jf. §6 stk. 2 i bekendtgørelsen om masteruddannelser ved universiteter (Masterbekendtgørelsen), ”udbydes en
masteruddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer
til 1 års heltidsstudier.”
Den ansøgte masteruddannelse fokuserer på, inden for en ramme på 60 ECTS, at dække det obligatoriske
kernestof, der er indeholdt i de faglige mindstekrav i faget informatik. Som beskrevet i behovsundersøgelsen
(afsnit 1 i dette dokument) har målgruppen imidlertid et meget variabelt behov for efteruddannelse. Det må
derfor antages, at en del deltagere ikke har en intention om at fuldføre hele masteruddannelsen, men blot
ønsker tage de kurser de personligt mangler for at opfylde de faglige mindstekrav. Omvendt vil mange
deltagere have behov for at tage mere end de 60 ECTS som uddannelsen tilbyder. Opgaven har således været
at etablere en samlet ramme, der tilbyder undervisere i faget informatik et gennemskueligt og fagligt
kvalificeret efteruddannelses program, der sikrer faglig kompetence til at undervise i faget. Masteruddannelsen
i informatikundervisning udgør kernen i dette program.
Adgang til uddannelsen
For at sikre at kandidater med en naturvidenskabelig uddannelse kan opnå 90 ECTS-point, er det nødvendigt at
adgangskravene omfatter 30 ECTS point, så disse, suppleret med de 60 ECTS point der gives på MIU, giver 90
ECTS point og dermed giver undervisningskompetence i Informatik. Kandidater med en ikke-naturfaglig eller
uddannelsesretning kan herudover have behov for at supplere uddannelsen med op til 30 ECTS for at opnå
faglig kompetence til at undervise i Informatik.
Vi anbefaler, at der udvikles en model, der stiller krav om, at de 30 ECTS, der skal give adgang til MIU, skal
omfatte:
 breddestoffet, jf. de faglige mindstekrav omfatter dette ”Basalt kendskab til fagområder fra andre
naturvidenskabelige, humanistiske, økonomiske eller tekniske fag, som er relevante og nødvendige i forhold
til informatik og fagligt samspil i gymnasial undervisning. Breddeemnerne skal omfatte – informatikkens
videnskabsteori og fagdidaktik, og det kan omfatte organisationsteori, statistik, eksperimentel
undersøgelse, innovation, forretningsmodeller og digital design.”



den del af kernestoffet der omhandler ”didaktiske principper som fagets eksperimentelle og
konstruktionsrettede aspekter”.

For at gøre det nemt og overskueligt for gymnasielærerne, tilbyder universiteterne, på tompladsordningen og
ordningen om særskilte moduler, der er efter- og videreuddannelsesmoduler udbudt som åben uddannelse
uden eksisterende deltidsuddannelser (f. akademi- diplom- eller masteruddannelser), kurser der omfatter:
 Fundamentale begreber i informatikken, 10 ECTS
 Informatikkens fagdidaktik, 5 ECTS
 Informationsteknologiens og datalogiens videnskabsteori og etik, 5 ECTS
 Digital myndiggørelse, 5 ECTS
Dertil kommer 5 ECTS inden for fagområderne organisationsteori, statistik, eksperimentel undersøgelse,
innovation, forretningsmodeller og digital design eller tilsvarende, som er relevante og nødvendige i forhold til
informatik og fagligt samspil i gymnasial undervisning. Der udvikles ikke særlige tilbud for disse områder. I det
omfang deltagere allerede har bestået kurser udover 5 ECTS, der dækker dele af bredde eller dybdestoffet, kan
disse erstatte dele af ovenstående anbefalede kursusprogram i opfyldelsen af adgangskravene
Ud over ovenstående, gælder også adgangskravene i masterbekendtgørelsens kapitel 3 §9 og §10, om en
uddannelsesbaggrund på bachelorniveau samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført
adgangsgivende uddannelse.

Kandidater med ikke-naturvidenskabelig uddannelsesretning
Kandidater med ikke-naturvidenskabelig baggrund skal have et fagligt program på i alt 120 ECTS for at opfylde
de faglige mindstekrav for faget informatik. Heraf skal 30 ECTS være breddestof og 30 ECTS dybdestof.
Kandidater med ikke-naturvidenskabelig uddannelsesretning og allerede gennemførte
efteruddannelsesaktiviteter vil have behov for at supplere adgangskrav og gennemført masteruddannelse med
op til 30 ECTS.
For at opfylde kravene til breddestof vil kandidaterne kunne supplere med kurser fra eksisterende uddannelser
jfr. ovenfor. Fagligt skal disse kurser bidrage til et basalt kendskab til fagområder fra andre
naturvidenskabelige, humanistiske, økonomiske eller tekniske fag, som er relevante og nødvendige i forhold til
informatik og fagligt samspil i gymnasial undervisning. Breddeemnerne skal omfatte – informatikkens
videnskabsteori og fagdidaktik, og det kan omfatte organisationsteori, statistik, eksperimentel undersøgelse,
innovation, forretningsmodeller og digital design.
Kravene til dybdestof omfatter 30 ECTS point inden for udvalgte faglige områder af betydning for forskning,
udvikling, teknologisk- og merkantil anvendelse, undervisning eller formidling. Stoffet skal perspektivere og
videreføre progressionen af de faglige emner fra kernestoffet. Det specifikke faglige program vil her afhænge af
kandidatens baggrund. Kandidater med en merkantil baggrund (fx. økonomi eller cand. merc.) vil kunne vælge
kurser fra samfundsfaglige og erhvervsøkonomiske uddannelser, med vægt på integration af informatik.
Kandidater med en baggrund fra humanistiske uddannelser vil kunne vælge kurser fra informatikuddannelser
med vægt på brugeroplevelse og såsom digitalt design, informationsvidenskab eller kurser udbudt på

masteruddannelser inden for samme område, som for eksempel master i IT - linjerne interaktionsdesign og
multimedier eller organisation. Dele af dybdestoffet kan opnås gennem relevant erhvervserfaring.
AU vil i de konkrete tilfælde yde rådgivning omkring valg af kursusprogram.
Uddannelsens indhold
Master i informatikundervisning er opbygget primært med udgangspunkt i kravene til obligatorisk kernestof fra
de faglige mindstekrav. For det obligatoriske kernestof, skal kandidaten have et solidt kendskab til:
a) helhedsforståelse af it-systemer, herunder deres relation til den teknologiske, økonomiske og
kulturelle kontekst
b) interaktion og brugbarhed i it-systemer
c) systemarkitektur
d) it-sikkerhed
e) databaser
f) programmering
g) modellering, herunder begrebsmodellering
h) datatyper, datamanipulation og repræsentation af data
i) algoritmer og datastrukturer
j) designtænkning, softwareudvikling og projektorganisering
k) kandidaten skal desuden beherske såvel anerkendte didaktiske principper som fagets eksperimentelle
og konstruktionsrettede aspekter.
Jf. masterbekendtgørelsen kapitel fire § 11 skal uddannelsen omfatte ”Et antal obligatoriske moduler svarende
til mindst 30 ECTS-point, der er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil. Et afsluttende
masterprojekt svarende til mindst 12 ECTS-point og højst 20 ECTS-point, der inden for et af universitetet
godkendt emne dokumenterer, at niveauet for uddannelsen er opnået. Uddannelsen kan endvidere indeholde et
antal valgfrie moduler eller egentlige specialiseringsmoduler. Hvis uddannelsen tilrettelægges med
specialiseringer, skal masterprojektet udarbejdes inden for specialiseringen.”
Den nærmere sammenhæng mellem uddannelsen opbygning og de faglige mindstekrav til obligatorisk
kernestof er beskrevet nedenfor.

3. Kassogram for uddannelsen

1. semester

2. og 3.
semester

4. semester

Programmering og datarepræsentation

Digital design og designprocesser

10 ECTS

5 ECTS

Algoritmer og
datastrukturer

Databaser og
begrebsmodellering

Interaktionsdesign og –teknologier

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

Systemarkitektur
og it-sikkerhed

Dataanalyse og Machine
Learning

Valgfag

5 ECTS E20

5 ECTS

5 ECTS

Masterprojekt, herunder softwareudvikling og projektorganisering
15 ECTS

Sammenhæng mellem faglige mindstekrav og kurser i Master i Informatikundervisning
Faglige mindstekrav kernestof

Kursusdækning i Master i Informatikundervisning

Helhedsforståelse af it-systemer, herunder deres
relation til den teknologiske, økonomiske og
kulturelle kontekst

Fundamentale begreber i informatikken, 10 ECTS (del
af adgangskrav)
Digital myndiggørelse (del af adgangskrav) 5 ECTS
Masterprojekt, herunder softwareudvikling og
projektorganisering 15 ECTS
Informationsteknologiens og datalogiens
videnskabsteori og etik 5 ECTS
Evt. valgfag 5 ECTS

Interaktion og brugbarhed i it-systemer

Interaktionsdesign og –teknologier 5 ECTS

Systemarkitektur

Systemarkitektur og it-sikkerhed 5 ECTS

It-sikkerhed

Systemarkitektur og it-sikkerhed 5 ECTS
Evt. Masterprojekt, herunder softwareudvikling og
projektorganisering 15 ECTS

Databaser

Databaser og begrebsmodellering 5 ECTS
Evt. valgfag 5 ECTS

Programmering

Programmering og datarepræsentation10 ECTS

Modellering, herunder begrebsmodellering

Databaser og begrebsmodellering 5 ECTS
Evt. Agentbaseret modellering 5 ECTS (valgfag)

Datatyper, datamanipulation og repræsentation af
data

Programmering og datarepræsentation 10 ECTS
Databaser og begrebsmodellering 5 ECTS
Algoritmer og datastrukturer 5 ECTS
Dataanalyse og Machine Learning 5 ECTS

Algoritmer og datastrukturer

Algoritmer og datastrukturer 5 ECTS

Designtænkning, softwareudvikling og
projektorganisering

Digital design og designprocesser 5 ECTS
Masterprojekt, herunder softwareudvikling og
projektorganisering 15 ECTS

Kandidaten skal desuden beherske såvel
anerkendte didaktiske principper som fagets
eksperimentelle og konstruktionsrettede aspekter.

Informationsteknologiens og datalogiens
videnskabsteori og etik 5 ECTS
Informatikkens fagdidaktik 5 ECTS
Masterprojekt, herunder softwareudvikling og
projektorganisering 15 ECTS
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Få Outlook til iOS
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Til: Finn Borchsenius <finn.borchsenius@au.dk>
Emne: Anbefaling af masteruddannelse i informatik

Kære Finn Borchsenius
Med gymnasiereformen i 2017 blev det nye fag informatik introduceret og udrullet i stor stil.
Faget blev obligatorisk på HHX på C-niveau og kan indgå obligatorisk på STX og HTX.
Desuden indgår faget på B-niveau i studieretninger på HTX og HHX og på A-niveau på HHX
under navnet it-A. Informatik på B-niveau er desuden obligatorisk på den merkantile EUX.
I maj 2018 kom for første gang retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod
undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb
(de faglige mindstekrav) for at undervise i informatik.
Med indførelsen af det nye fag, står sektoren med et markant behov for efteruddannelse og
opkvalificering af lærerne.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne og Undervisningsministeriet lavede i 2017 en
ikkepubliceret undersøgelse blandt skolelederne hvor de blev bedt om at vurdere behovet for
efteruddannelse af lærerne til faget informatik. Undersøgelsen viste at de 52% respondenter
vurderede et behov for ca 200 undervisere. Heraf et behov for at få efteruddannet ca 150
lærere.
Styrelsen får mange henvendelser om lærere, der mangler mange ECTS-point. Disse lærere
skal efteruddannes og det er svært at sammensætte et uddannelsesprogram af kurser fra
forskellige uddannelser. Det er derfor styrelsens vurdering på baggrund af ovenstående og
antallet af henvendelser, at der er et væsentligt behov for et samlet efteruddannelsesprogram.
Styrelsen ser derfor positiv på, at Aarhus Universitet har taget initiativ til at organisere en
masteruddannelse, der kan medvirke til at afhjælpe behovet for efteruddannelse.

Med venlig hilsen
Kathrine Madsen
Fagkonsulent

Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Gymnasiekontoret
Frederiksholms Kanal 26

Direkte tlf.: +45 2139 5199
E-mail: Kathrine.Madsen@stukuvm.dk

From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Simon Heidemann Eriksen
Finn Borchsenius
Casper Hansen Borchmann; Jenny Bøving Arendt; Birgitte Vedersø
Master i informatikundervisning
3. februar 2020 09:59:21

Kære Finn Borchsenius
På vegne af formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, får du her et svar på din
henvendelse
Med gymnasiereformens mål om, at informatik gøres til et moderne almendannende og
studieforberedende fag, så er det afgørende, at der sikres de nødvendige faglige
kompetencer til at undervise i informatikfaget.
I Danske Gymnasier anerkender vi på den baggrund behovet for en uddannelse målrettet
undervisere i informatikfaget, og anbefaler, at det beskrevne uddannelsesforløb ansøges og
godkendes til prækvalifikation.
Med venlig hilsen
Simon Heidemann Eriksen
Økonomi- og analysekonsulent

Ny Vestergade 13, st.
1471 København K
D +45 3318 8269
M +45 5337 7160
danskegymnasier.dk

From:
To:
Subject:
Date:

jacob_bendtsen@jubii.dk
Casper Hansen Borchmann
Masteruddannelse i informatikundervisning
30. januar 2020 11:23:05

It-lærerforeningen anbefaler, at Aarhus Universitets ansøgning om at
udbyde Masteruddannelsen i informatikundervisning godkendes til
prækvalifikation. Der er et stort behov for undervisere med faglig kompetence i
informatik på de gymnasiale uddannelser - ikke mindst på HHX, hvor faget efter
reformen er obligatorisk på c-niveau. Masteruddannelsen vil være en vej til at
opkvalificere de lærere, der kun delvist opfylder de faglige mindstekrav, og en vej til at
kvalificere lærere, der har et ønske om faglig kompetence i et ekstra fag.
På vegne af it-lærerforeningen
Jacob Stenløkke Bendtsen, Formand for it-lærerforeningen

Godkendelsesbrev

Aarhus Universitet
E-mail: au@au.dk

Godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets (AU) ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af ny masteruddannelse
i informatikundervisning
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august
2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.

24. april 2020
Styrelsen for Forskning og
Uddannelse
Professions- og Erhvervsrettede
Videregående Uddannelser
Bredgade 40
1260 København K
Tel. 3544 6200
www.ufm.dk
CVR-nr. 1991 8440

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar
2020 (masterbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 24. af 9. januar 2020 om
deltidsuddannelser ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).
Da AU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar
oprettelse af uddannelsen.

Sagsbehandler
Jørgen Prosper Sørensen
Tel. 72 31 90 01
jso@ufm.dk
Ref.-nr.
20/06422-17

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i deltids- og masterbekendtgørelsen.
Hovedområde:
Uddannelsen hører under det naturvidenskabelige område.
Titel:
Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastlægges uddannelsens
titel til:
Dansk: Master i informatikundervisning
Engelsk: Master of Informatics Teaching
Udbudssted:
Uddannelsen udbydes i Aarhus.
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Sprog:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.
Normeret studietid:
Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, stk. 2, fastlægges uddannelsens
normering til 60 ECTS-point.
Takstindplacering:
Uddannelsen indplaceres til: Deltidstakst 3.
Aktivitetsgruppekode: 5954.
Koder Danmarks Statistik:
UDD: 8047.
AUDD: 8047.
Censorkorps:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for Datalogi.
Maksimumramme:
Der fastsættes ikke en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. § 10 i masterbekendtgørelsen.
Adgangskrav:
Efter det oplyste er bl.a. følgende uddannelser adgangsgivende til masteruddannelsen:
-

En kandidatuddannelse, der giver undervisningskompetence inden for
mindst et fag i gymnasieskolens fagrække, samt matematik på mindst
B niveau.

Derudover oplyses at det kræves at ansøger har:
Mindst to års relevant erhvervserfaring med undervisning på gymnasiale uddannelser, eller tilsvarende ansættelser med fokus på formidling og
anvendelse af informatik.
At kandidaten har bestået mindst 30 ECTS, der kan indgå i de faglige
mindstekrav for faget Informatik, som beskrevet i Uddannelses- og
Forskningsministeriets retningslinjer for universitetsuddannelser rettet
mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i
gymnasiale fag i eux-forløb.
For kandidater med en naturfaglig kandidateksamen skal disse være
fordelt med 10-20 ECTS breddestof, inklusive 5 ECTS fagdidaktik og 5
ECTS videnskabsteori, og 10-20 ECTS dybdestof, for at sikre at kandidaten efter endt masteruddannelse vil have opnået faglig kompetence
til at undervise i Informatik i gymnasieskolen.
At kandidater med en ikke-naturfaglig kandidateksamen kan have behov for at supplere uddannelsen med op til 30 ECTS for at opnå faglig
kompetence til at undervise i Informatik.
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Ministeriet har noteret sig, at der er tale om en særlig overbygningsuddannelse
for gymnasielærere, og at dette derfor kræver særlige faglige forudsætninger.
Der er således tale om en masteruddannelse med adgangskrav, som er højere
end til øvrige masteruddannelser, hvilket er i overensstemmelse med § 15, stk.
6, nr. 2. i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for
voksne.
Ministeriet bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden
for rammerne af masterbekendtgørelsen § 9. Ministeriet bemærker herudover,
at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed skal fremgå tydeligt af uddannelsens studieordning, hvad der anses som relevant erhvervserfaring og
faglige forudsætninger, jf. masterbekendtgørelsens § 13.

Med venlig hilsen
Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
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Bilag: RUVU’s vurdering:

Nr. A1 - MA i Informatikundervisning –
Prækvalifikation (forår 2020)
Ansøger og udbudssted:
Aarhus Universitet (AU)

Status på ansøgningen:
Godkendt

Uddannelsestype:

Master

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Informatikundervisning

Sprog:

Dansk

Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

http://pkf.ufm.dk/flows/ee68c3d51e999f7415bcaad92d02ac71

Erhvervssigte:

Arbejdsmarkedet for kandidater fra uddannelsen vil helt overvejende være gymnasieskolen. Ønsket om at oprette en masteruddannelse i informatikundervisningen udspringer af gymnasiereformen fra 2016, hvor informatik blev gjort til et
moderne almendannende og studieforberedende it-fag, som erstatter tidligere itfag. Aftaleteksten om gymnasiereformen siger endvidere, at det i dialog med de
relevante videregående uddannelser skal belyses, hvordan rekruttering af gymnasielærere med de rette faglige kompetencer til at undervise i det nye informatikfag kan fremmes. Den foreslåede uddannelse er et resultat af denne dialog,
og det faglige indhold baserer sig på de faglige mindstekrav for undervisningskompetence i informatik, der blev offentliggjort i maj 2018. Kompetenceprofilen
for uddannelsen modsvarer de faglige mindstekrav for undervisningskompetence i informatik.

RUVU’s vurdering på møde d. 11. marts 2020:

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4.

Master i informatikundervisning
Master of Informatics Teaching
Naturvidenskab
Antal ECTS:

Genansøgning:
(ja/nej)
60 ECTS

Nej

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav
Uddannelsen sigter mod at opbygge faglig kompetence hos danske gymnasielærere til at undervise i faget informatik. Uddannelsen retter sig specifikt mod
gymnasielærere, der allerede har undervisningskompetence i et eller flere af
gymnasieskolens fag, og skal sikre at disse lærere opfylder de faglige mindstekrav for faget Informatik.

RUVU har i sin vurdering lagt til grund, at uddannelsen retter sig mod gymnasielærere, der allerede har undervisningskompetence i et eller flere af gymnasieskolens fag, og at formålet med uddannelsen som et samlet uddannelsesforløb
er at bidrage til, at disse lærere kan opfylde de faglige mindstekrav for faget
Informatik. Det vurderes endvidere, at uddannelsen vil løfte et aktuelt og akut
nationalt behov for videre- og efteruddannelse af eksisterende undervisere i
forhold til at sikre tilstrækkelige undervisningsressourcer til Informatikfaget, som
blev indført med gymnasiereformen i 2016.
RUVU har endvidere noteret sig, at uddannelsen er udarbejdet af IT-Vest, som
har modtaget forsøgs- og udviklingsmidler fra UFM i 2018 til udvikling af uddannelsen.
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