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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Det er en vanlig oppfatning at informasjonsteknologien er av nyere dato, at den kom som et resultat av moderne datamaskiner.

Informasjonsteknologi har vi hatt i mange tusen år, men teknologien har hele tiden vært under utvikling og antar stadig nye former. Skrift, boktrykking, telegraf, telefon, radio, fjernsyn og datamaskiner er alle hjelpemidler som historisk sett har ført til sosiale og kulturelle endringer. Vanligvis går slike endringer langsomt og nesten umerkelig. Noen ganger er endringene så dyptgripende og omfattende at de fører til store omveltninger i samfunnet. I siste halvdel av det 20. århundre har det foregått nærmest et kvantesprang i utviklingen.

Informasjonsteknologi kan defineres som menneskers bruk av hjelpemidler, teknikker og metoder for innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon.

Fra de eldste tider har mennesket utviklet språket. Tale, sang og dans var noen av menneskets måter å kommunisere på. Dette er direkte og øyeblikkelig kommunikasjon.

Noen følte behov for at deres tanker, meninger og bragder skulle bevares for ettertiden, og dermed ble skriftspråket utviklet. De eldste bevarte skriftlige meddelelser er hugget i stein. Det sier seg selv at en slik teknologi begrenser mengden av skriftlig materiale. Etter hvert kom papyrus, pergament og senere papir som informasjonsbærere, og mengden lagret informasjon økte.

Gutenbergs oppfinning av boktrykkerkunsten resulterte i et hopp i utviklingen. Bøker som før var håndskrevne, ble masseprodusert, og bokas utbredelse økte dramatisk. Et nytt hopp i utviklingen fikk vi da telegrafen kom i bruk. Meldinger kunne sendes over lange avstander på få sekunder.

Massemedia gjorde sitt inntog med avisene. Nå ble informasjon allemannseie, og verden "krympet". Radio og fjernsyn bidro ytterligere til å minke avstandene, og i dag meldes nyheter samtidig over hele verden.

"Det tok fem måneder før dronning Isabella fikk melding om Colombus' sjøreise. 
Det tok to uker før Europa fikk vite om mordet på president Lincoln. 
Det tok 1,3 sekunder å få oversendt Armstrongs ord om at mennesket kan spasere på månen."

Isaac Asimov

Enkeltmennesker, bedrifter, firmaer og organisasjoner er alle avhengige av datateknologien. Den brukes til å lagre, behandle og finne igjen informasjon, og til å overføre informasjon mellom avdelinger, blant annet kunder og leverandører. Søking i databaser, elektronisk post, bestillinger og pengeoverføringer er deler av vår hverdag. Datakommunikasjon er livsnerven i et moderne samfunn. Informasjonsteknologi omfatter også styring og kontroll av prosesser, husholdningsapparater og underholdningsutstyr i hjemmet, og hvordan bl.a. bilen fungerer.
 
Grunnlaget for den rivende utviklingen innen informasjonsteknologi ble lagt da det ble mulig å konstruere en datamaskin i én komponent, mikroprosessoren. Denne miniatyriseringen førte til at datamaskinene ble så billige at "vanlige" folk kunne kjøpe dem. Miniatyriseringen har også gjort det mulig å putte inn bittesmå datamaskiner, mikroprosessorer overalt, og utstyre stadig flere produkter med datakraft.

Vi er inne i en prosess hvor ny teknologi og spesielt informasjonsteknologi endrer vårt samfunn, vårt arbeidsliv og etter hvert vår livsstil. Dette er en informasjonsrevolusjon som er minst like sterk som den industrielle revolusjonen. Konsekvensene av endringene har ikke bare positive trekk. Manglende kunnskaper og evne til kritiske vurderinger kan føre til uheldige bivirkninger. Særegne kulturelle trekk kan viskes ut. Ukritisk bruk av den nye teknologien kan gi uønskede forskyvninger av maktforholdene i samfunnet og virke udemokratisk.

Kravet til næringslivet er skjerpet betraktelig som følge av de muligheter moderne teknologi gir for kommunikasjon nasjonalt og internasjonalt. Samhandling over landegrenser er absolutt nødvendig for de bedrifter og organisasjoner som ønsker å overleve. Informasjonsteknologien gir mulighet til enklere og raskere kommunikasjon og informasjonsutveksling. Ringvirkninger av dette er økt effektivitet og bedre service.

De personer og virksomheter som kan innhente aktuell informasjon til enhver tid, har de største mulighetene. Mengden av tilgjengelig informasjon er stadig voksende, samtidig som den blir lettere tilgjengelig. En levedyktig organisasjon må kunne utnytte disse mulighetene. Organisasjonene må ha en kontinuerlig endringsberedskap for å overleve.

Effektiv kommuniksasjon er særlig viktig for Norge med store avstander og relativt begrensede markeder. Informasjonsteknologien får stadig større betydning for samfunnet og det setttes strenge krav til kvalitet og dyktighet. Dette blir utfordringen for dem som velger denne utdanningen. Faget gir et godt grunnlag for eventuelle videre studier innenfor fagområdet.  

På alle områder i yrkes- og samfunnsliv vil kravet om kunnskaper i informasjonsteknologi stadig øke. Personer med utdanning innen fagområdet, kunnskaper om bruk av personlige datamakiner og annet utstyr basert på informasjonstreknologi, vil være etterspurt både i private og offentlige virksomheter.

Informasjonsteknologi er et viktig hjelpemidel i mange fag. Det er også et eget fag i likhet med matematikk, som både er et redskapsfag og et eget fag. Fagområdet er omfattende og er opphav til svært mange delfag.


1.2	Studieretningsfaget informasjonsteknologi 

Faget informasjonsteknologi er et studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Faget er felles for de to hovedretningene; Allmennfaglig retning og Økonomisk og administrativ retning. Faget består av 4 moduler og hver modul har 187 årstimer (gjennomsnittlig 5 timer pr. uke). Modul 1A er felles for alle som leser studieretningsfaget og bygger på kunnskaper tilsvarende opplæringen på grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag. Modul 2A er en fordypning basert på 1A. Modul 1B bygger på 1A, men kan leses parallelt med 1A. Modul 2B er en fordypning basert på 1B.

Faget informasjonsteknologi i den videregående skolen er inndelt i disse modulene:
 







Modul 2A
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Modul 1A
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SYSTEMER
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Modul 1B
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HANDLING

(5 timer )



1.2.1	Brukersystemer (1A) 

På  grunnkurset har elevene fått noen helt grunnleggende begreper om datautstyrs virkemåte og oppbygging. I denne modulen vil elevene arbeide videre med dette og se på utviklingstrekk i et fag i rivende utvikling.

Informasjonsteknologi brukes til å løse problemer, derfor blir metoder for problemløsing et sentralt tema. Temaet har stor overføringsverdi til andre fagområder selv om metodene er ulike. Tekstbehandling, regneark, databaser, og program for simulering, grafikk og kommunikasjon er verktøy som benyttes på alle nivåer i samfunns- og næringsliv. Elevene skal kunne bruke verktøyene enkeltvis og integrert i ulike sammenhenger. Dette er viktige kunnskaper i et moderne samfunn. De skal trenes opp til å kunne vurdere og utnytte verktøyene til de oppgaver som skal løses.

Innføring og bruk av informasjonsteknologi reguleres av lover og avtaler. Etiske regler og normer gjør seg sterkt gjeldende i datakommunikasjon med informasjonsutveksling.  Denne modulen tar opp disse forholdene. 


1.2.2	Systemutvikling (2A)
Systemutvikling er utvikling og endring av informasjonssystemer. Informasjonssystemer kan være manuelle eller de kan være datamaskinbaserte, og de kan være formelle eller uformelle. Fellesnevneren for informasjonssystemer er utveksling av informasjon mellom mennesker, i en organisajon og mellom organisasjoner.

Systemutvikling går ut på å analysere og vurdere situasjoner, avdekke problemer, utrede alternative muligheter og realisere den beste løsningen. I ettertid kommer evaluering, vedlikehold og eventuell videreutvikling.
Systemutvikling berører mange mennesker, enten som direkte deltakere i utviklingsprosessen, eller ved at de blir utsatt for virkningene av systemene som utvikles. Det er viktig at den enkelte forstår hva som foregår, ser konsekvensene og kjenner sine rettigheter og muligheter til å påvirke prosessen. Organisasjonsutvikling, systemarbeid og arbeidsmiljø hører sammen, og kan ikke behandles isolert. Skal man lykkes, må de som berøres trekkes med fra første stund og være aktive medspillere i utviklingsprosessen.

Modelltankegangen, metodene og teknikkene som brukes i systemarbeid, vil også kunne gi overføringsverdi til andre områder.


1.2.3  Informasjonsbehandling (1B)

I denne modulen vektlegges prinsipper for modellering og programutforming og utnyttelse av programvare i den sammenheng. Modulen kan sees som en utdyping og videreføring av noen sentrale emner i modul 1A

Modeller nyttes i stor grad i privat og offentlig virksomhet, både i etablering eller som del av informasjonssystemer. Det er viktig at elevene, gjennom praksis, får innsikt i modellbygging og modellbruk, dets fordeler, ulemper og begrensninger, og et saklig forhold til det tilhørende begrepsapparat.

Eksempler er modeller som legges til grunn for numeriske beregninger, (herunder budsjettering), databaser, utnyttelsen av objektorienterte programvarebibliooteker, simulering, statistisk analyse og grafisk fremstilling (herunder animering).

Som grunnlag for slik bruk av programvare, må elevene beherske utforming og testing av programmer, spesielt med tanke på utnyttelse av data som hentes inn fra ulike lagringsmedia, gjerne via nettverk, og formidlet via tjenlige presentasjonsmedia. Programvareutformingen bør skje i henhold til moderne prinsipper for gjenbruk og sammenstilling av gjenbrukbare programkomponenter.


1.2.4 	Systemdrift (2B)

Modulen 2B er en videre utvikling av noen av målene i modul 1A og 1B.. 

I denne modulen legges det vekt på driftsoppgaver for små og mellomstore systemer, samt opplæring i drift av lokale nettverk og tilrettelegging for samarbeid og felles ressursbruk.

Tilrettelegging av utstyr og programvare for vanlige brukere bør ivaretas av personer med spesielle interesser og kunnskaper på området slik at den vanlige bruker ikke trenger datatekniske kunnskaper. Drift av et lokalnett krever kunnskaper utover det som vanlige brukere har. Denne modulen tar sikte på å formidle kunnskaper som er nødvendig for en nettverksansvarlig. Nettverk gir muligheter for deling av ressurser og for samarbeid mellom mennesker i en organisasjon. For å utnytte disse mulighetene, må det legges opp systemer for felles standarder, og det må innføres spesielle sikkerhetsrutiner.
Personer med kunnskaper om datautstyrets virkemåte, og erfaring med konfigurering av datautstyr i ulike miljøer, fungerer som veiledere overfor andre brukere, og er viktige ressurspersoner i alle brukermiljø.
Veilederrollen må legges på et nivå hvor brukeren står i sentrum og veiledning skjer ut fra brukerens interesser og behov.











Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget informasjonsteknologi


Elevene skal

	ha kunnskaper om fagets tradisjoner og egenart, og kjenne sentrale begreper

	ha kunnskaper om og holdninger til økonomiske, etiske og økologiske sider ved informsajonsteknologien 

	kunne vurdere informasjonsteknologiens muligheter, begrensninger og mulige farer for samfunnet og den enkelte

	ha kunnskaper om og kunne etterleve lover og avtaler som regulerer forhold som gjelder personvern og deltakelse, medbestemmelse og demokrati i arbeidslivet

	kunne vurdere og diskutere informasjonsteknologiens betydning for kultur og miljø og for omstilling, rasjonalisering og strukturendringer i samfunnet

	kunne bruke informasjonsteknologien til å løse arbeidsoppgaver på ulike områder og nivåer og i tverrfaglig sammenheng

	kunne velge, bruke og vedlikeholde utstyr og programvare og holde orden på arbeidsplassen

	ha kunnskaper om og kunne bruke prinsipper, teknikker og metoder som gjelder for faget informasjonsteknologi

	kjenne til informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger til å bidra til bærekraftig økologisk utvikling nasjonalt og internasjonalt

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig 

	kunne arbeide ergonomisk riktig slik at egen og andres helse blir tatt vare på

	kunne bruke sine kreative evner og ta vare på de estetiske sidene ved faget 

	kunne samarbeide og ta ansvar for egen læring 

	kunne planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid

	ha kunnskaper og holdninger som fremmer likestilling og likebehandling



2.2	Informasjonsteknologi 


2.2.1   Brukersystemer  (1A)


Mål 1   Grunnleggende problembeskrivelse, -analyse og -løsning

Elevene skal kunne bruke ulike metoder for problemløsning på områder hvor informasjonsteknologien er et hensiktsmessig verktøy. De skal kunne gjøre rede for hvordan informasjonsteknologien er med på å endre samfunnet. Elevene skal  kunne gjøre rede for og kunne anvende lover, avtaler og regler som gjelder innføring og bruk av informasjonsteknologi  i samfunns- og arbeidsliv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne identifisere, beskrive og avgrense et problem 

1b	kunne analysere og dele problemet opp i håndterbare delproblemer som kan løses uavhengig av hverandre, men som til sammen løser det opprinnelige problemet  

1c	kunne vurdere hvordan IT kan forandre arbeidssituasjoner og kunne delta og være med å styre uviklingsprosesser 

1d	kunne vurdere de muligheter IT gir for å overvåke enkeltmennesket og diskutere ulike konsekvenser av slike muligheter 

1e	kunne gjøre rede for lover og avtaler som gjelder for faget og anvende lovene i praktisk arbeid 

1f	kjenne til ulike former for datakriminalitet og hvordan datakriminalitet kan forebygges

1g	kunne følge de etiske regler og normer som gjelder for informasjonsutveksling og dialog i lokale, nasjonale og internasjonale nett 


Mål 2  Brukerprogrammer

Elevene skal kunne løse problemer ved hjelp av ett eller flere brukerprogrammer og kunne lage ferdige modeller i systemløsninger som kan brukes av andre 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for områder og oppgaver  som er særlig egnet for bruk av de verktøy som nyttes i undervisningen 

2b	ha kunnskaper om grunnleggende teori for utnyttelse av minst to vanlige typer programvareverktøy; herunder databaser og, eksempelvis, regneark, simuleringsprogram, statistiske eller grafiske programmer 

2c	kunne konstruere enkle modeller med brukervennlige grensesnitt ved hjelp av de programvareverktøy som nyttes i undervisningen 

2d	kunne gjøre bruk av en egenkonstruert modell som på en enkel måte krever utnyttelse av de vanligste teknikker og funksjoner i verktøyet, herunder utforming og definisjon av eventuelle makrofunksjoner

2e	ha kunnskaper om moderne prinsipper for å integrere ulike verktøy 

2f	kunne overføre data og informasjon mellom ulike applikasjoner 


Mål 3  Datautstyr og datakommunikasjon
 
Elevene skal ha kunnskaper om datautstyrs virkemåte, oppbygging og utviklingstrekk, og kunne anvende datakommunikasjon til å utveksle,  søke og hente informasjon fra ulike kilder

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om datautstyrs oppbygging og virkemåte 

3b	ha kunnskaper om det binære- og hexadesimale tallsystem og ha kjennskap om hvordan en mikroprosessor henter og utfører instruksjoner  

3c	ha kjennskap om datamaskinens busstruktur 

3d	ha kjennskap til datamaskinens operativsystemer og hvilke oppgaver operativsystemet har i en datamaskin i forhold til brukerprogramvare og data      

3e	ha grunnleggende kunnskaper om datakommunikasjon og teletjenester 

3f	kunne bruke programvare for datakommunikasjon, kople seg opp mot aktuelle tjenester og utnytte disse

3g	kjenne til lokale, nasjonale og internasjonale nett 

3h	kjenne utviklingstrekk for datautstyr og programvare 






2.2.2	Systemutvikling  (2A)


Mål 1  Metoder for problemløsing og analyse av endringsprosesser og informasjons-systemer 

Elevene skal kjenne til hvorfor endringsprosesser er en forutsetning for en livsskraftig organisasjon. De skal kunne vurdere et informasjonssystem som en strategisk viktig  del av en virksomhet. De skal også kunne forklare hva et informasjonssystem er, hvordan det kan avgrenses og deles opp, og hvordan det samvirker med andre informasjonssystem

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a	kjenne til informasjon og informasjonssystemers rolle i offentlig og privat virksomhet 

1b	kunne avgrense og dele opp informasjonssystemer 

1c	kunne drøfte positive og negative konsekvenser av økt bruk av IT 

1d	kunne foreta en endringsanalyse og vurdere systemutvikling i sammenheng med  organisasjonsutvikling 

1e	kunne vurdere informasjon som ressurs og konkurransemiddel for virksomheten 

1f  	kjenne til de muligheter informasjonssystemer kan gi for effektivisering og samarbeid på organisasjons-, gruppe- og individnivå, og hvilke problemer som kan oppstå bl.a. med dokumentasjon og kontroll

1g	kunne forklare informasjonssystemers bruk og vedlikehold, og etiske normer som gjelder for bruken


Mål 2  Metoder og teknikker for systemutvikling

Elevene skal kjenne de viktigste metodene og teknikkene ved systemutvikling og kunne velge metode og teknikker i forhold til det problemet som skal løses

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne teknikker for å kunne lage fornuftige algoritmer, datastrukturer, objektorienterte moduler og brukergrensesnitt, og bruke teknikkene til å legge frem strukturerte problemløsningsforslag 

2b	kunne lage generelle løsninger på delproblemene, slik at de senere kan brukes som byggesteiner i lignende situasjoner 

2c  	kunne vurdere fordeler og ulemper ved ulike metoder for systemutvikling og velge egnet metode i en konkret situasjon 

2d 	kunne vurdere sterke og svake sider ved ulike teknikker og velge den som er best egnet til å løse en bestemt oppgave 

2e  	kunne vurdere fordeler og ulemper ved ulike metoder ved igangsetting av nye systemer 

2f	kunne vurdere, velge og bruke egnet dataverktøy i alle faser av systemutviklingen 

2g	kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et systemutviklingsprosjekt 

2h	kunne evaluere et systemutviklingsprosjekt 

2i	kunne velge egnet verktøy til planlegging og konstruksjon av av et informasjonssystem 

2j	kunne bruke verktøy til prosjektstyring 


Mål 3 Systemimplementering

Elevene skal kunne anvende metodene og teknikkene i mål 2 til å lage hensiktsmessige strukturer og løsninger i regneark og databaseapplikasjoner. De skal kunne lage  systemer for fleksibel, effektiv og sikker bruk av disse. Elevene skal kunne lage gode og oversiktlige skjermbilder og rapporter og de skal kunne lage presentasjonsopplegg. De skal kunne vurdere bruk av standardsystemer som alternativ til egenutviklede systemer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne analysere sammenhengen mellom dataelementene i et informasjonssystem og lage en datamodell for en relasjonsdatabase 

3b  	kunne foreta en normalisering 

3c 	kunne velge egnet verktøy og bygge opp en relasjonsdatabase 

3d	kunne lage funksjoner for søking, oppdatering og vedlikehold av databasen 

3e	kunne vurdere standardsystemer som et aktuelt alternativ for å løse en konkret oppgave 

3f	kunne tilpasse og eventuelt videreuvikle et standardsystem 

3g	kunne integrere standardsystemet med andre systemer i organisasjonen 

3h	kunne lage enkle grafiske illustrasjoner med et tegneverktøy 

3i	kunne lage gode brukergrensesnitt og tiltalende grafisk utforming av presentasjoner 

2.2.3	Informasjonsbehandling  (1B) 


Mål 1 Modellering; metoder, teknikker og verktøy

Elevene skal kunne nytte informasjonsteknologi som verktøy til å realisere de metoder og teknikker for modellering (avbilding) av virkeligheten som finnes innen og på tvers av ulike fagfelt, og kunne utnytte slike modeller i problemløsing 

Hovedmomenter
Elevene skal 

1a 	kjenne til begrepene hypotese, teori (verifisert hypotese), modell (formell representa-sjon av hypotese eller teori), metode, teknikk og verktøy

1b	kunne gjøre rede for og praktisere generelle prinsipper for modellering og anvendelse av modeller som avgrensing, abstrahering, generalisering, overføring (gjenbruk), spesialisering, konkretisering, eksperimentering, fortolkning og realisering

1c	kunne gjøre rede for aktuelle metoder og teknikker for utforming og analyse av modeller;
		-  som ledd i en faglig eller tverrfaglig undersøkelse; og/eller
		-  som ledd i utforming av et informasjonssystem (systemering), 
	eksempelvis systemeringsmodeller, relasjonsdatabasemodeller, objektorienterte modeller, statiske og dynamiske numeriske modeller (herunder simuleringsmodeller), statistiske modeller, og/eller statiske og dynamiske grafiske modeller  

1d	kunne utnytte informasjonsteknologisk programvare som verktøy i utforming, analyse og presentasjon av slike modeller, - eksempelvis databasesystemprogram og simuleringsprogram, regneark, samt statistiske og grafiske program 

1e	kunne vurdere informasjon som hentes inn og presentasjon av ulike modeller og resultater


Mål 2 Applikasjonsutforming

Elevene skal kunne bruke programvare til å samle inn, representere, bearbeide, sammenstille, komprimere, lagre, utnytte og formidle informasjon i form av data som grunnlag for løsning av de oppgaver de stilles overfor
 
Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	ha kunnskaper om ulike operativsystem og de vanligste bruksegenskapene ved slike systemer 

2b	kunne gjøre rede for virkemåter, kapasitet og anvendelsesmuligheter for moderne lag-rings- og presentasjonsteknologi (media)

2c	kjenne prinsipper for lagring på og effektiv utnytting av slike medier og opprette og vedlikeholde aksess til dem 

2d	kunne installere og tilpasse brukerprogramvare og betjene utstyr og programvare for fangst og formidling av informasjon

2e	kunne gjøre rede for prinsipper for å finne fram til, organisere og gjenbruke programvarekomponenter

2f	kunne redegjøre for prinsipper for innsamling, representasjon, bearbeiding, organisering, sammenstilling, komprimering, lagring, utnytting og formidling av informasjon, i et miljø av ulike (multi-) media

2g	kunne utnytte slike prinsipper ved å sette sammen (komponere) og teste applikasjoner fra gjenbrukbare moduler i den hensikt å løse konkrete arbeidsoppgaver

2h	kunne etablere enkle sikkerhetsrutiner og administrere brukertilgang til system, programvare og data
	
2i	kunne lage maler og standarder for utnyttelse av programvare tilpasset de oppgaver elevene blir stilt overfor og organisere tilgangen til disse oppsett






2.2.5	Systemdrift   (2B)


Mål 1 	Vurdering og tilpassing av utstyr

Elevene skal ha kunnskaper om installasjon og tilpassing av datautstyr og systemprogramvare. De skal kunne vurdere og velge riktig utstyr, og kunne veilede brukere 

1a	kunne vurdere og velge utstyr som skjerm og grafikkort, prosessor, primærlager,  og busstruktur til ulike brukerbehov  

1b 	kunne installere, konfigurere og vedlikeholde operativsystem  

1c	kunne konfigurere maskinutrustning for hensiktsmessig ytelse til ulike driftsmønster  

1d	kunne installere og konfigurere lagringsenheter med nødvendige grensesnitt 

1e	kunne veilede brukere i enkel bruk av maskinutrustning, i valg og bruk av programvare og i effektiv utnytting av lagringsmedia og tilhørende sikkerhetsrutiner 
	
1f	kunne sette opp kravspesifikasjon for og hente inn tilbud på datautstyr 


Mål 2	 Nettverk

Elevene skal ha kunnskaper om  nettverk og sikkerhetsrutiner, og kunne planlegge, installere og vedlikeholde lokalnett

Hovemomenter
Elevene skal

2a	kunne gjøre rede for karakteristiske trekk ved lokalnett og kjenne vanlig terminologi for dette 

2b	kunne veilede brukere i de etiske regler og normer som gjelder for informasjonsutveksling og dialog i lokale, nasjonale og internasjonale nett 

2c	kunne foreta en enkel installasjon av nettverk og kunne utføre enkel tilpassing og konfigurasjon av nettverket 

2d	kunne dokumentere nettverket

2e	kunne utføre enkel feilsøking på datautstyr og i lokalnett 

2f	kjenne til nasjonale og internasjonale informasjonskilder som kan støtte opp under drift av nettverk og datautstyr 

2g	kunne administrere brukertilgang til system, programvare og data 

2h	kjenne og kunne bruke metoder for sikring mot virus, samt kunne sette i verk rutiner for virurskontroll 

2i	kunne sette opp sikkerhetsnivå ved eksterne innganger til lokale nett 

2j	kunne vurdere ulike lagringsmedier for sikkerhetskopiering og planlegge, legge opp og sette i verk rutiner for sikring av data 

2k	kunne veilede brukere om sikkerhet 


Mål 3	Felles programvare og sentralsystemer i nett 

Elevene skal kunne organisere tilgangen til felles ressurser i lokale nett og kunne legge til rette for samarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne sørge for at felles  ressurser er tilgjengelig for brukerne 

3b	kunne bistå brukere med å planlegge og administrere lokale elektroniske postkontor 

3c	kunne administrere brukere, identifikatorer, ressurser og adgangskontroll 

3d	kunne planlegge strukturen for ulike lagringsområder for ulike nivå og for ulike grupper i en organisasjonen 

3e	kunne opprette lagringsområder og administrere tilgangen til disse for ulike nivå og for ulike grupper i en organisasjonen 

3f	kunne installere, konfigurere og vedlikeholde  programvare for grupper 

3g	kunne planlegge og utvikle løsninger i samarbeid med brukermiljøer i en organisasjon 


Mål 4 Digital og mikroprosessorteknikk 

Eleven skal  kunne forstå grunnleggende prinsipper og mekanismer som legges til grunn ved bruk av alt datateknisk utstyr 

Hovedmomenter
Eleven skal

4a	kunne forstå sammenhengen mellom det binære tallsystem, den grunnleggende digitalteknikk og våre datasystemer

4b	forstå hvordan en mikroprosessor og andre komponenter "samarbeider" og hvordan de utveksler informasjon/signaler 

4c	kjenne til grunnleggende terminologi innen mikroprosessorteknikk

4d	kunne se sammenhengen mellom et lite mikroprosessorsystem og en vanlig datamaskin og kjenne til andre bruksområder for en mikroprosessor og hvorfor den benyttes i slike sammenhenger










Kapittel 3:   Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4 	Spesielle forhold som gjelder faget informasjonsteknologi 

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer. Ved vurdering av prosjektarbeid skal planlegging, samarbeidsevne, anvendelse av faglige kunnskaper og prosjektdokumentasjon legges til grunn.

I dette faget er det viktig at elevene skal tilegne seg kompetanse i å løse oppgaver og problemer slik de møter dem i arbeidslivet. 



Vedlegg 1 

Modulinndeling, fag og timefordeling

Faget informasjonsteknologi er delt i 4 moduler. Hver modul er på gjennomsnittlig 5 uketimer, og totalt 187 årstimer 

Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt ukteimer
Informasjonsteknologi 


     Modul 1A Brukersystemer
187
5
     Modul 2A Systemutvikling
187
5
     Modul 1B Informasjonsbehandling
187
5
     Modul 2B Systemdrift
187
5


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (Årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*

























*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2

Vurdering i informasjonsteknologi 


Standpunktkarakter

Det gis én standpunktkarakter i hver modul.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.


Eksamen

Brukersystemer (1A):	Elevene kan trekkes ut til skriftlig/praktisk eller muntlig/ praktisk eksamen.
	Skriftlig/praktisk eksamen utarbeides sentralt. 

Systemutvikling (2A):	Elevene kan trekkes ut til skriftlig/praktisk eller muntlig/ praktisk eksamen.
	Skriftlig/praktisk eksamen utarbeides sentralt. .

Informasjonsbehandling (1B):	Elevene kan trekkes ut til skriftlig/praktisk eller muntlig/ praktisk eksamen.
	Oppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer. 

Systemdrift (2B):	Elevene kan trekkes ut til skriftlig/praktisk eller muntlig/ praktisk eksamen Skriftlig/praktisk eksamen utarbeides sentralt. 

Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle moduler etter retningslinjer gitt av departementet



Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

