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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att problematisera och diskutera argument som ligger till grund för 

läroplansförändringar. I följande studie studeras rekommendationer som låg till grund för 

implementeringen av den nya läroplanen i England 2014, ”The computing curriculum”, då man 

önskade marknadsanpassa undervisningen inom digital teknik (digitalisering). Studien görs genom 

en kvalitativ textanalys av två rapporter skrivna 2011–2012. Rapporterna som analyserats är 

“Next Gen. Transforming the UK into  the world’s leading talent  hub for the video games  and 

visual effects industries” samt “Shut down or restart? The way forward for computing in UK 

schools”. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 
 

1. På vilka nivåer i skolsystemet läggs ansvaret i rekommendationerna? 

2. Finns det förslag på arbetsfördelning eller ekonomiska förutsättningar för att 

rekommendationerna skall kunna utföras? 

 

Resultatet som framkommit av analysen är att totalt 7 av de 21 analyserade rekommendationerna 

utgår från formuleringsarenan, 12 från transformeringsarenan och 2 från realiseringsarenan. I 

diskussionsdelen framkommer också att det i dessa rekommendationer finns förslag på 

arbetsfördelning och ekonomiska förutsättningar för att rekommendationerna skall kunna 

utföras. 
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Begreppslista: 

 

Läroplan är ett styrande dokument som talar om vilka kvaliteter alla skolor ska kännetecknas av. 

Samt vilka erfarenheter elever sammantaget har rätt till inom formell utbildning. Läroplanen 

beskriver skolans uppdrag (Skolverket, 2011). 

 

Curriculum är det engelska ordet för läroplan. I Sverige förknippas och syftar ordet läroplan 

oftast till själva dokumentet, den skrivna texten, medan det inte på samma sätt ses på ordet 

"curriculum" som enbart en förordningstext utan innefattar snarare mycket mer av det som anses 

relevant inom skolväsendet så som lagar, styrdokument och undervisning (Wahlström, 2016, s. 

14).  

 

ICT är den engelska beteckningen för det svenska IKT. ICT står för “Information and 

Communication Technology” som på svenska översätts med ”Informations- och 

kommunikationsteknik”. ICT syftar till den kommunikation som uppstår i undervisning med 

digitala verktyg så som datorer, lärplattor etc.  (Skolverket, 2011). 
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Inledning 

Programmering, eller snarare datorvetenskap, är något som varit omdebatterat sedan flera 

decennier tillbaka. Dess vara eller icke vara, i vilken utsträckning och vilket omfång. Men vare sig 

programmeringens relevans är avsevärd eller ej, så består ändå faktumet att samhället blir allt mer 

digitaliserat och de IT-kunskaperna som kommer vara essentiella i vår framtid blir allt mer 

komplexa. Under de senaste åren har många rapporter om hur utvecklingen inom skolan bör 

framskrida för att hålla samma tempo som det teknologiska samhället framställts. I detta arbete 

presenteras och analyseras två rapporter vars rekommendationer speglar det som ledde fram till 

implementeringen av en ny läroplan i England.  

 

Valet att ha England som utgångspunkt i den här studien är baserat på dess implementerade av 

programmeringsundervisning i läroplanen år 2014. Förhoppningarna är att kunna lyfta faktorer 

forskning tagit fram i England både inriktat på framgångar och fallgropar, inför och möjligen 

också efter implementerande av programmeringsundervisningen i läroplanen. Motiveringen till 

valet av att använda engelska dokument är att England ligger i framkant gällande digitalisering 

inom skolan i Europa och implementerade en ny läroplan, med det nya ämnet Computing, år 

2014 (Department for education, 2013). Då detta är ett aktuellt debattämne i Sverige 2018, är det 

av relevans för framtida forskning inom Sverige att även ha möjlighet att se tillbaka på vad som 

låg till grund för implementeringen i andra europeiska länder, så som England. I juli 2018 trädde 

den reviderade läroplanen i kraft i svenska skolor (Skolverket, 2011) och Sverige står nu inför 

samma utmaningar som England gjorde för fyra år sedan. Denna studie kan därför bidra till ökad 

kunskap om vad som togs i beaktande inför implementeringen av den nya läroplanen i England, 

samt vad engelsk forskning säger om det. Därmed kan fortsatta studier jämföra huruvida Sveriges 

implementerande genomfördes på liknande premisser samt om Sverige har samma 

förutsättningar som England efter dess implementerande av den reviderade läroplanen. Under 

forskningsöversikten kommer empiriska studier som gjort i England inför implementerandet 

presenteras mer noggrant, samt vidare diskuteras senare i förhållande till det analyserade 

materialet. 
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Hur har det gått för England? 

I Computer Weekly skriver Clare McDonald, ett år efter implementeringen av den nya 

läroplanen, att stödet för lärare varierar i landet. Det råder också inkonsekventa skillnader i 

antalet lärare från skola till skola som får någon form av fortbildning i hur man kan arbeta med 

den nya läroplanen. Organisationen ”Freedom of information” menar på att vissa skolor 

investerar tiotusentals kronor i utbildning för skolornas lärare, medan andra inte investerat eller 

gjort några vidare åtgärder för lärarna alls (McDonald, 2015) Dessa variationer leder i sig vidare 

till att elever runt om i landet blir påverkade av olika standarder och kvalitéer i undervisningen. I 

en studie gjord av organisationen Computing in school och företaget Microsoft visar resultatet att 

av de 2000 medverkande eleverna anser 41% att lärare behöver mer stöd och utbildning då de 

menar att de regelbundet får hjälpa lärarna när det kommer till datorer och teknologi överlag 

(Bateman, 2015). I studien deltog även 300 lärare varav 81 % ansåg att de behöver mer träning, 

utveckling och resursmaterial. 73 % menade vidare på att de saknar självförtroende i vissa 

moment inom programmeringsundervisningen. Dock upplever 69 % av dessa lärare ändå att 

undervisningen är glädjefylld (Robertson, 2015). I en studie gjord av organisationen Farnell 

element14 med över 400 lärare och kursledare inom skolsektorn, presenteras statistik över 

lärarnas åsikter ett år in efter implementeringen av den nya läroplanen. En tredjedel av de 

deltagande erkänner att de inte känner sig bekväma med deras förmåga att lära ut programmering 

och nästan hälften anser inte att de har fått tillräcklig eller betydelsefull träning eller support 

gällande hur man tillmötesgår den nya läroplanen (Farnell, 2015). Neil Selwyn och Thomas 

Hillman skriver i artikeln ”Computer programming in schools… Can we avoid coding ourselves 

into a corner?” att länder som Sverige måste ta lärdom av de misstag som gjorts i andra länder 

som exempelvis England vid implementerandet av nya läroplaner så att inte Sverige också 

drastiskt underfinansierar lärares kunskapsutveckling i hur man undervisar programmering. 

Vidare menar de också att regeringar runt om i världen nu satsar just på att revidera läroplaner för 

att inkludera ett kliv in i datorsystemen, men att de inte beaktar faktumet att enbart revideringen i 

ett dokument är den enkla delen av en lång period av genuin förändring i ett större system och att 

hållbara resurser måste tillhandahållas (Hillman & Selwyn, 2017). 
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Bakgrund 

Historiskt perspektiv på programmering 

Grunden till dagens programmeringsundervisning lades redan på 1970-talet då datorkunskap 

framträdde i skolans läroplaner och styrdokument. Programspråket BASIC utvecklades under 60-

talet, ett språk som skulle fungera för nybörjare, och i början av 70-talet när tillgången till datorer 

i skolorna blev allt vanligare, började allt fler använda BASIC. Att använda en dator på den tiden, 

innebar oftast att kunna programmera den (Mannila, 2017, s. 91). Trots BASIC:s intåg i många 

skolor, mötte programspråket också mycket kritik. Man ansåg att programmet var svårt att 

uppdatera och tyda då koden var ostrukturerad. Ett senare försök till att göra programmering 

tillgängligt för alla var skapandet av programspråket LOGO som ett utbildningsverktyg. LOGO 

var det första språket skapat för barn och unga. Grundaren hade en stark åsikt om att 

kombinationen utbildning och teknologi handlade om att barnet själv skulle lära sig förstå och 

hantera sin omvärld genom kunskap om teknologin. Att skapa nya verktyg för att undervisa 

samma innehåll på ett nytt sätt, ansåg han var irrelevant inom skolan. Istället riktades fokus på att 

stödja lärandet i andra ämnen med hjälp av LOGO, så som matematik, naturvetenskap, konst 

och språk (Mannila, 2017, s. 92). 1980 startade "The Centre for Children and Technology", det 

första centret för att undersöka barns lärande med datorer. Det blev allt viktigare att undersöka 

vad som hände när barn programmerade, speciellt i takt med att datorer och programspråk blev 

allt mer tillgängligt för barn och unga (Mannila, 2017, s. 94).  

 

Samhällsperspektiv på programmering  

The Royal Society pekar på vikten av datavetenskap för landets ekonomi. Ett populärt och 

återkommande argument för främjandet av skolans datavetenskapsundervisning är just det 

långsiktiga ekonomiska perspektivet i samhället (2012, s. 4).  Kunskap och intresse för datalogiskt 

tänkande, blir mer och mer eftertraktat på arbetsmarknaden. IT- och tekniksektorn ropar efter 

arbetskraft och länder som inte uppmuntrar datorkunskap, eller som till och med sänder ut 

budskapet att datorkunskap är tråkigt eller ointressant, riskerar att hamna i en ond cirkel i ett 

tidigt stadium där landets långsiktiga ekonomi får konsekvenser (ibid.). Det uppskattas saknas ca 

750 000 programmerare inom EU år 2020 enligt en prognos från EU-kommissionen, vilket 
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innebär att IT-projekt kommer att få läggas på is och arbetstillfällen kommer behövas tackas nej 

till på grund av personalbrist (EU-kommissionen, 2007, s. 2). Vidare kritiserar också The Royal 

Society (2012, s. 2) ämnet ICT för att fokusera för mycket på själva teknologin och inte grunden 

bakom teknologin.  

 

Två år in – så såg det ut 

Educational technology publicerade i Augusti 2016 en artikel av Hannah Oakman vid namnet 

”The computing curriculum – two years on” (Oakman, 2016). I den här artikeln deltar både 

klasslärare, rektorer och universitetslärare från olika skolor och med varierade bakgrunder inom 

IT och datorkunskap. En gemensam uppfattning verkar vara att lärare har antagit utmaningen 

med den nya läroplanen bra, men att tillräckliga resurser för kunskapsutvecklingen inom området 

inte finns. Simon Harbridge, verkställande direktör för IT-företaget Stone group menar på att 

nedskärningar i utbildningssektorn samtidigt som implementerandet av den nya läroplanen inte 

går ihop ekonomiskt för landets skolor (ibid.). Att anställa utbildade lärare inom ämnet kostar 

högre lärarlöner, samtidigt som att ta en redan arbetande lärare ur klassrummet för fortbildning 

kostar mer än vad de flesta skolor har budget för. Ett betydande resultat av den nya läroplanen 

menar han blir svåra att se. Vidare är Harbridges uppfattning att eleverna upplever frustration 

och förvirring i vad som förväntas av dem. Eleverna anser inte att undervisningen och innehållet 

är relevant för deras framtida yrkesroll eller utbildning. och Harbridge menar på att de inte kan 

klandras för detta då kurserna motiveras dåligt och har en ogenomtänkt struktur då det är samma 

lärare som tidigare undervisat i ämnet ICT som nu undervisar den nya läroplanen med väldigt lite 

eller obefintlig övning, kunskap och support.  Vidare berättar Shaun Eason, ICT-ansvarig i skolan 

All Saints Secondary School, att han utifrån ett personalperspektiv upplever att fler och fler lärare 

lägger tid på programmering hemma på fritiden då de inte får den kunskap de behöver ute i 

skolorna. Lärare behöver generellt fortsätta ha en öppen dialog med varandra och dela 

erfarenheter och kunskap på olika forum online. På frågan vad som skulle kunna bli bättre 

framöver nämner flera av de intervjuade i Hannah Oakmans artikel att supporten för lärarna ute i 

fält måste utvecklas. Förslag på onlineutbildningar för lärare tas upp, men även en överblick och 

utvärdering av pedagogiken som bör används vid undervisning av programmering (Oakman, 

2016). 
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Tidigare forskning 

Elizabeth Hidson beskriver i hennes intervjustudie ”Challenges to Pedagogical Content 

Knowledge in lesson planning during curriculum transition: a multiple case study of teachers of 

ICT and Computing in England”, att det finns en pågående oklarhet och osäkerhet kring de 

intervjuades roller som lärare i den nya läroplanen i England. De är rädda för att kunskaperna de 

besitter ej är tillräckliga för att leverera en tillräckligt berikad undervisning för eleverna i det nya 

ämnet Computing, i kombination med att det inte finns tillräckligt med speciallärare i ämnet att 

söka stöd hos (2018, s. 200). Vidare skriver Hidson också att de intervjuade lärarna saknar 

support och stöd från regeringen, speciellt i form av förståelse för vad den massiva 

läroplansförändringen faktiskt innebär för de undervisande lärarna (ibid.). Computing at school 

(CAS) verkade bland majoriteten av de intervjuade lärarna, spela en signifikant roll som källa för 

stöd för antingen dem själva eller för dem som de sökte stöd hos. Hidson skriver också att några 

av de intervjuade lärarna dock menade på att influenserna från CAS inte räckte tillräckligt långt 

och att lärare fortfarande kämpar ensamma runt om i England (2018, s. 201).  

 

Rolandsson och Skogh identifierar i artikeln ”Programming in School: Look Back to Move 

Forward” två huvudsakliga agendor som kombinerats i utformningen av den svenska läroplanen 

på -70, -80, -90talet. En agenda där läroplanens funktion var att lösa kompetensgap hos eleverna 

och en agenda där läroplanen borde möta det upplevda behovet i utvecklingen av elevers 

intellektuella förmågor (2014, s. 20). Utvecklingen av läroplanen reflekterade den samtida synen 

på utbildning, och kunskap om datorprogrammering samt algoritmkonstruktion bedömdes ha 

betydelse för problemlösning i skolan. Dessa kunskaper ansågs vara viktiga för eleverna (ibid.). 

Rolandson och Skogh menar vidare att Computing literacy (datorkunskap) är en fråga som berör 

hela samhället och bör därmed bemötas i ett vidgat perspektiv.  Många engagerade initiativ i 

utvecklingsprocessen av den svenska läroplanen på -70, -80 och 90-talet innebar inte en garanti 

för vad och hur programmering skulle undervisas (2014, s. 21). I slutet av artikeln hänvisar 

Rolandsson och Skogh till de rörelser som pågår i Storbritannien och deras utveckling. 

Exempelvis studierna som Sentance och Csizmadia senare publicerade 2016, Dessa kan vara av 

intresse för jämförande syften och ifrågasättande av effekterna av hur programmering kan eller 

borde undervisas (ibid.). 
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I artikeln ”Restart: The Resurgence of Computer Science in UK Schools” skriver Brown et al. 

hur datorvetenskap de senaste åren har utvecklats för att 2014 leda fram till en förnyad läroplan. 

Brown et.al menar att detta beror på ett flertal komponenter så som tryck från industrier och 

lobbande av intressegrupper (2014, s. 1–2). Lobbyverksamheter lade fokus på att utbilda 

ministrar och departement med agendan att visa på skillnaderna mellan IT och datorvetenskap. 

Denna lobbyverksamhet följdes av mindre rörelser av lärare som ofta tidigare undervisat ämnet 

ICT. Detta i sin tur visade på att argumenten för att datorvetenskapvar värdefullt för alla elever 

att undervisas i, var relevanta (2014, s. 19). I och med detta övertygades regeringen och beslutade 

om att vidgade datorkunskaper ska erbjudas alla barn och unga genom den reviderade läroplanen. 

Läroplanen må ha blivit reformerad, men Brown et.al menar på att utmaningarna nu ligger vid 

fötterna för läraren som ska leverera den reviderade läroplanen till eleverna (2014, s. 20). 

 

Sentance och Csizmadia tar i sin artikel upp utmaningar och strategier i det nya ämnet Computing 

som över 300 lärare rapporterat i en intervjustudie (2016, s. 477). 40 % av lärarna svarade att de 

ansåg att de största utmaningarna vara kopplade till läraren, så som kompetensbehov samt 

undervisningsformer. 38 % svarade att den största utmaningen var kopplad till svårigheterna 

eleverna upplevde, 16 % svarade att utmaningarna låg i bristen på resurser och 6 % svarade att de 

inte såg några utmaningar alls (ibid.). Vidare på frågan om lärarnas strategier för dessa utmaningar 

svarar flertalet lärare att de använde sig av undervisningsformer och metoder som inte 

behandlade hanterandet av själva datorn utan snarare arbetsformer som inkluderade andra fysiska 

material, detta för att öka elevernas förståelse. Sentance och Csizmadia menar att detta är en 

jättebra fortsatt forskningsfråga då lärarna verkar anse att elevernas förståelse för datalogiskt 

tänkande inte hänger samman med det faktum om de arbetar vid en faktisk dator eller inte (2016, 

s. 485). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteori 

Den här studien görs inom ramarna för läroplansteorins grundantaganden och frågor. Lundgren 

(1989) talar om "att organisera omvärlden", vilket han menar på innebär att läroplaner i grunden 

handlar om vad som bör och inte bör räknas som viktiga kunskaper i ett visst samhälle under en 

viss tidpunkt. Wahlström (2016, s. 13) menar att en av läroplansteorins hörnstenar är att 

synliggöra pågående förändringar i de antaganden som läroplaner baserar sina urval av kunskaper 

på. Linde (2012, s. 100) beskriver läroplansteori som ett fenomen som behandlar det som väljs ut 

som viktig och giltig kunskap att undervisa om, och de mekanismer som på olika nivåer verkar i 

samhället för att lyfta fram vissa innehåll och andra inte.   

 

  

En fråga om urval av kunskap 

Enligt Wahlström representerar en läroplan det synliga resultatet av de medvetna eller omedvetna 

val som görs och har gjorts för att avgöra vad som räknas som viktig och relevant kunskap (2016, 

s. 13). Viktigt att poängtera är att det svenska ordet ”läroplan” inte representeras och motsvaras 

av det i engelskspråkiga ländernas "curriculum". I Sverige förknippas och syftar ordet läroplan 

oftast till själva dokumentet, den skrivna texten, medan det inte på samma sätt ses på ordet 

"curriculum" som enbart en förordningstext som säger vad eleverna har rätt till och vad skolan är 

skyldig att erbjuda i undervisningen (Wahlström, 2016, s. 14). Snarare har "curriculum" kommit 

att bli en debatt hur definitionen av ordet ska beaktas och förstås.  Det här problemet finns inte 

lika etablerat i Sverige då läroplanen här främst är ett statligt styrdokument. Men bara för att 

kunskap är viktigt för samhällets funktion och för utbildningsväsendet betyder inte det att 

kunskap är ett som Wahlström (2016, s. 36) skriver "entydigt begrepp som alla kan enas kring". 

Frågan om vilken kunskap skolan bör förmedla för att förbereda eleverna för fortsatta studier 

såväl som att bli samhällsmedborgare blir relevant i ett läroplansperspektiv. Kunskapsfrågan kan 

enligt Wahlström (2016, s. 36) delas upp och analyseras på olika nivåer: från en 

samhällelig/institutionell nivå eller en mer preciserad läroplansnivå. I den här studien kommer 

störst fokus ligga på kunskap sett utifrån det förstnämnda, ett samhälleligt perspektiv. 
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Kunskap ur ett samhällsperspektiv 

Det som länkar samman läroplansteorin med pedagogik är enligt Wahlström (2016, s. 37) frågan 

om vad som räknas som viktig och relevant kunskap i ett visst samhälle under en viss tidpunkt. 

Vidare menar hon också att det behövs en kategorisering av olika kunskapsformer i relation till 

varandra för att kunna besvara frågor om kunskapens betydelse, relevans och inverkan i vårt 

samhälle. Linde (2012, s. 11) menar på att den traditionella läroplansteorin från 60-talet och 

tidigare lagt mindre fokus på varför vissa samhällskrav präglar utbildningsdebatten mer än andra, 

samt vem eller vilka som har makten att formulera kraven. Vidare påpekar han också att det 

tidigare lagts väldigt lite uppmärksamhet på de faktorer som faktiskt påverkar 

undervisningsinnehållet (Linde, 2012, s. 11).  

 

Vidare menar Wahlström (2016, s. 39) att kunskap alltid står i skuggan av termer som klass, kön 

och etnicitet och dess maktrelationer. Vilken kunskap som väljs ut och prioriteras inom 

skolväsendet är därför aldrig heller neutralt, utan hänger alltid ihop med samhällets ekonomiska, 

kulturella och ideologiska krafter vilka vidare selektivt bestämmer vad som anses vara nödvändiga 

kunskaper för alla elever att tillägna sig (ibid.) 
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Syfte och frågeställningar 

Att förändra skolans undervisning är inte lätt. Man är i princip hänvisad till lärares förmågor och 

möjligheter att möta framskrivna intentioner i en läroplansförändring. Studien syftar därför till att 

problematisera och diskutera argument som ligger till grund för en läroplansförändring. I följande 

studie studeras rekommendationer som låg till grund för implementeringen av den nya läroplanen 

i England 2014, ”The computing curriculum”, då man önskade marknadsanpassa undervisningen 

inom digital teknik (digitalisering), med följande frågeställningar: 

 

1. På vilka nivåer i skolsystemet läggs ansvaret i rekommendationerna? 

2. Finns det förslag på arbetsfördelning eller ekonomiska förutsättningar för att 

rekommendationerna skall kunna utföras? 
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Metod 

Metodvalet för den här studien är en kvalitativ textanalys. Metodvalet baseras på möjligheten att 

analysera rapporter i det valda ämnet. Nedan presenteras metoden, analysmodellen och valt 

material närmare. 

 

Kvalitativ textanalytisk metod 

Esaiasson et al. (2017, s. 216) framför att med hjälp av den kvalitativa textanalysen ska lösningen 

på forskningsproblemet sökas. Den kvalitativa textanalysen syftar till att framställa det väsentliga 

innehållet och vissa delar av texten kan därför anses vara viktigare än andra (2017, s. 211). 

Textens betydelse och dess mening menar Esaiasson et al. inte alltid är givet av sig självt utan att 

det ges mening i en social kontext. En kvalitativ textanalys lyfter därför fram möjligheten att söka 

textens mening utifrån en given kontext (ibid.). Vidare har texten systematiserats för att lyfta fram 

mening och skapa ordning, innehållet har formaliserats och placerats i kategorier (2017, s. 212). 

Systematiseringen av texten syftar vidare till att klargöra och lyfta fram viktiga aspekter av de 

valda delarna av texten, idéstrukturen utreds och förtydligas genom placerandet i kategorierna. 

(2017, s. 213). Esaiasson et al. understryker vikten av att en kvalitativ textanalys inte analyserar 

huruvida textens idéer är ”sanna” eller ej och om dessa beskriver verkligheten på ett riktigt sätt. 

Istället analyseras och undersöks idéer som är intressanta i sig då utgångsläget är att all text har en 

mening i sig (2017, s. 212). Omtolkningar, utmaningar och missförstånd ryms under denna 

analysform då det anses att mening och idéer alltid är i potentiell rörelse och förändring, dels över 

tid men även också mellan olika kontexter. En kvalitativ textanalys öppnar för att närma sig dessa 

rörelser över tid och mellan kontexter (Esaiasson et al., 2017, s. 213). Precis som beskrivet ovan 

har de två rapporterna analyserats utifrån den givna kontexten som i detta fall är läroplansteorins 

arenor. Texten har systematiserats för att skapa ordning och placerats i de tre kategorierna som 

motsvarar respektive arena. Hela rapporten har inte analyserats, utan som Esaiasson et al. skriver 

lyfter den kvalitativa textanalysen fram möjligheten framställa det väsentliga vilket i det här fallet 

är rekommendationerna i rapporterna (2017, s. 212). Tolkningen av texten behandlar vidare vad 

texten kan säga i förhållande till de frågor som ställs till texten, detta beskrivs närmare nedan. 
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Analysmodell 

För att ta reda på svaret till forskningsfrågor menar Esaiasson et al. (2017, s. 216) på att det också 

bör ställas ett antal preciserade frågor till det empiriska materialet vilketockså valts som 

analysverktyg i denna studie. Dessa frågor syftar till att kritisk granska och värdera argument och 

dess styrka i texten. Under denna process måste beslut fattas utifrån dessa frågor (Esaiasson et al., 

2017, s. 214). Fortsättningsvis har dessa frågor sedan placerats i motsvarande arenor som vidare 

också används som rubriker i resultat- och analysdelen. De frågor som ställts till det empiriska 

materialet är: 

  

• Vilka rekommendationer riktas till dem som deltar i formuleringen av ett nytt 

styrdokument? 

• Vilka rekommendationer riktas till skolor, organisationer och den enskilde läraren? 

• Vilka rekommendationer riktas till den faktiska undervisningen läraren ska bedriva? 

  

 

 

Val av material och tolkning 

Nedan presenteras det material som valts att analyseras. I dessa två rapporter har 

rekommendationer framställts i syfte att belysa vad som bör göras för att främja elevers digitala 

kunskaper samt bemöta en industri som är i behov av kompetent arbetskraft. Dessa kommer 

analyseras utifrån Lindes tre beskrivna arenor inom läroplansteori (2012). Hope och Livingstone 

har tagit fram 20 rekommendationer som de dessutom fördelat till tre olika instanser; 

Grundskolan; Universitet, college och yrkesutbildning; samt Utbildning och fortlöpande 

yrkesutveckling (2011, s. 82–83). Denna analys kommer dock begränsa sig till de 

rekommendationer som behandlar grundskolan då dessa är av störst relevans för denna studie. 

Lindes läroplansteori har valts för analys och tolkning av dessa rapporter. Rapporterna kommer 

analyseras utifrån Lindes uppdelning av en formuleringsarena, en transformeringsarena och en 

realiseringsarena (2012). Dessa arenor beskrivs nedan. 

 

Formuleringsarenan utgår från de bestämmelser som gäller i ett skolsystem, vilka ämnen som ska 

undervisas och hur mycket tid dessa ämnen tilldelas. Denna arena utgår från en generell 

samhällsnivå och de grupper som styr skolans innehåll och omfattar såväl läroplaner som 
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kursbeskrivningar – de styrdokument som ska leda undervisningen i skolan (Linde 2012, s. 19–

47). Transformeringsarenan inkluderar de tolkningar man gör av det skrivna styrdokumentet, så att 

den enskilde eleven ska nå kunskapskraven på bästa sätt. De som står under denna arena är bland 

annat lärare, elever, civila intressegrupper, skolledning och staten då de ansvarar för undervisning, 

inspektioner, utvärdering och fortbildningar (Linde 2012, s. 48–63). Realiseringsarenan utgår  

därefter från det kunskapsstoff lärare tar med sig i tolkningen av styrdokumentet och väljer att 

undervisa eleverna, vidare utgår denna arena där med också från vad eleverna förstår och tar med 

sig av kunskapen (Linde 2012, s. 65-75). 

 

Presentation av det empiriska materialet 

Den första rapporten som har analyserats är ”Next Gen. Transforming the UK into  the world’s 

leading talent  hub for the video games  and visual effects industries” skriven av Ian Livingstone 

och Alex Hope 2011, på uppdrag av Nesta. Rapporten är 88 sidor lång och innehåller totalt 20 

rekommendationer. Som tidigare nämnt kommer endast 10 av dessa att analyseras då jag anser att 

dessa är av störst relevans då de riktar sig till grundskolan. Den andra rapporten som har 

analyserats är ”Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools” skriven 

2012 av The Royal Society på uppdrag av CAS (Computing at school work group). Rapporten är 

122 sidor lång och innehåller totalt 11 rekommendationer. Samtliga kommer att analyseras.  

 

Rapport 1 

I rapporten skriven av Ian Livingstone och Alex Hope på uppdrag av Nesta, syftar man till att ge 

belägg för regeringen att introducera datorvetenskap i läroplanen redan för åldrarna 5–14. Nesta 

fick år 2010 förfrågan från kultur-, kommunikations och kreativitetsministern Ed Vaizey, att 

utvärdera de kompetensbehov som behövs i Englands spel- och videoindustri samt ge praktiska 

rekommendationer om hur dessa behov kan mötas. Efter ett halvår av informationssökning, 

intervjuer och datainsamlande kunde Nesta presentera rapporten ”Next Gen:Transforming the 

UK into the world’s leading talent hub for the video games and visual effects industries” (2011, s. 

3)  

 

“Given that the new online world is being transformed by creative technology companies like 

Facebook, Twitter, Google and video games companies, it seems incredible that there is an 

absence of computer programming in schools. “ 
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 – Ian Livingstone (2011, s. 29) 

 

I rapporten identifieras några huvudsakliga problem. Ett av dessa är att man funnit stora 

kunskapsgap i områden så som programmering och att det finns hinder som måste arbetas bort 

för att komma tillrätta med detta. Skolorna förser inte eleverna med den datorkunskap som krävs 

för att arbeta inom industrier så som videospel och andra datoravancerade sektorer. (2011, s. 30). 

Vidare visar man också på att endast 22 % av ICT-lärare anser sig själva ha tillräckligt mycket 

kompetens för basundervisning i ämnet. Den procenten sjunker till 8 % om man frågar om 

avancerade kunskaper inom datorkunskap (2011, s. 33). 

 

Rapport 2 

I England fick The Royal Society i uppdrag av CAS (Computing at school working group) att 

utreda datorundervisningen i skolan, vilket resulterade i publiceringen av rapporten (2012, s. 32). 

De tog fram rekommendationer för förbättring av datorvetenskapsundervisningen, bland annat 

en möjlig uppdelning av ämnet ICT till datorvetenskap, information och teknik samt digital läs- 

och skrivförståelse. Samlingsbegreppet för dessa ämnen skulle förslagsvis då vara Computing 

(ibid.). Syftet med rapporten var att analysera det oförändrade läget inom skola och 

datorundervisning och finna vägar som möjligen kunde förbättra situationen. Det konstateras att 

ett förbättringsområde kan vara att ersätta det dåvarande ämnet ICT med det mer kreativa och 

utmanande ämnet datorvetenskap (2012, s. 4). The Royal Society menar att statusen bland lärare 

ute i landet varierar, vissa brinner för ämnet och är redan kapabla till att undervisa datorvetenskap 

medan många andra anser det nya förslaget vara skrämmande. I de flesta fall kommer det nya 

ämnet att undervisas av de befintliga lärarna och det är därmed viktigt att de kommer till insikt 

om att denna kunskap är av stor vikt för elevernas framtid (ibid.). I artikeln argumenteras det för 

att datorns betydelse bara kommer bli mer signifikant i framtiden och att kraven på djupare 

kunskaper hos industrier och arbetsgivare kommer att öka, det bör därför vara grundläggande 

hos barn och unga att få bekantskap med olika aspekter av datorvetenskap redan från skolstarten. 

(2012, s. 5) I rapporten presenteras 11 olika förslag och rekommendationer på hur dessa 

analyserade problem eventuellt kan lösas. Utvärderingen av den nationella läroplanen i England 

bör användas som en möjlighet att ändra tidigare aspekter av datorundervisning och forma om 

ICT i skolor till det nya ämnet Computing (2012, s. 6). 

. 
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Analys och resultat  

Resultatet av analysen presenteras här nedan. Detta görs inledningsvis i form av en tabell för att 

hjälpa läsaren se kategoriseringen av rekommendationerna i de olika arenorna, följt av en 

beskrivning av resultatet. Resultatet är i beskrivningen uppdelat i de tre arenorna som vidare 

också står som rubriker. 

 

Nedan visas en tabell (Figur 1) över fördelningen av rekommendationerna inom de olika 

arenorna.  

 

Figur 1. 

Formuleringsarenan Transformeringsarenan Realiseringsarenan 

Next Gen.  Next gen.  Next gen.  

Rekommendation 1  A Rekommendation 2  H Rekommendation 3 T 

Rekommendation 5  B Rekommendation 4  I   

Rekommendation 6  C Rekommendation 7  J   

  Rekommendation 8  K   

  Rekommendation 9  L   

  Rekommendation 10  M   

      

      

Shut down or restart?  Shut down or restart?  Shut down or restart?  

Rekommendation 1  D Rekommendation 2  N Rekommendation 5  U 

Rekommendation 6  E Rekommendation 3 O   

Rekommendation 7  F Rekommendation 4  P   

Rekommendation 10  G Rekommendation 8  Q   

  Rekommendation 9  R   

  Rekommendation 11 S   

      

Totalt: 7  Totalt: 12  Totalt: 2  
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För att underlätta för läsaren har jag valt att i analysen namnge dessa rekommendationer utifrån 

en alfabetisk ordningsföljd då det annars kan uppstå förvirring kring vilken av 

rekommendationerna jag hänvisar till då det finns dubbletter av nästan samtliga siffror då 

rekommendationerna i de olika rapporterna båda numrerats med 1–10. Jag har alltså i analysen 

valt att inte särskilja på de olika rapporterna och dess rekommendationer. De bokstäver jag 

hänvisar till i analysen är de som står till höger om rekommendationerna i tabellen ovan. 

 

Formuleringsarenan 

Vid analysen framkommer att totalt sju av de 21 analyserade rekommendationerna utgår från 

formuleringsarenan. Linde (2012, s. 19) menar på att formuleringsarenan tar utgångspunkt i det 

organisatoriska bakom de bestämmelser som gäller i ett skolsystem.  Utifrån analysen anses dessa 

sju rekommendationer belysa eller peka ut lösningar på problem som anses lösas av högre 

instanser inom samhället och de grupper som styr formuleringen av styrdokumenten. Några av 

dessa rekommendationer (A, B, D, E och F) syftar till en direkt förändring av redan befintliga 

ämnen eller områden inom styrdokument, eller så argumenterar de för implementering av nya 

ämnen eller områden. Fortsättningsvis anser tre av dessa rekommendationer (A, D och F) att det 

tidigare ämnet ICT bör uppdateras eller rekonstrueras, för att kompletteras eller ersättas med 

ämnet Computing. Dessa tre rekommendationer trycker därför hårt på att regering samt 

utbildningsdepartementet ska göra en insats i denna, enligt dem, viktiga del av utbildningen. 

Linde (2012, s. 20) poängterar att formulerade styrdokument så som läroplaner och 

kursbeskrivningar ibland kan ge uttryck för uppfattningar hos dem som bidragit till att formulerat 

dessa i fråga. Med utgångspunkt i detta kan man vidare se att dessa tre rekommendationer därav 

placerar sig i formuleringsarenan då man kan ana deras uppfattning i vad som anses vara relevant 

kunskap i ett nytt styrdokument.  Rekommendationerna C och G ansåg jag vara tämligen svåra att 

placera, men utifrån upprepad analys växte ändå formuleringsarenan fram som den mest 

passande klassificeringen. Dessa rekommendationer resonerar om huruvida högre instanser måste 

omdefiniera ämnet ICT så att arbetsgivare och höger utbildningar söks av elever med rätt 

förkunskaper. Ämnet är allt för diffust och måste därför redas ut för främjandet av elevers 

framtida val. Rekommendationerna syftar till samarbeten mellan de grupper som beslutar om 

innehållet i styrdokumenten och de arbetsgivare eller utbildningar som värnar om att anställa eller 

anta personer med rätt kompetensnivåer. 
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Transformeringsarenan  

Linde skriver att transformeringsarenan är ett sätt att se på de formulerade styrdokumenten som 

en av många faktorer som påverkar undervisningen och dess innehåll (2012, s. 48). I analysen 

framkommer att totalt 12 av de 21 analyserade rekommendationerna utgår från 

transformeringsarenan. Dessa rekommendationer anses utifrån analysen vara riktade mot 

skolledning, lärare, elever samt civila intressegrupper. Att implementera den nya läroplanen i 

England kommer inte ensamt lösa de befintliga problem och komplikationer som existerar. 

Fortsättningsvis behöver också skolorna rekrytera lärare med de rätta kompetenserna, detta 

redogörs i en av rekommendationerna (H). I rekommendation N menar man att staten bör 

fastställa mål för anställningen av specialiserade Computer Science och ICT-lärare, samt att man 

bör erbjuda utbildningsstipendium för att locka passande och kvalificerade lärare. Detta bör i sin 

tur skolorna söka stöd och finansiering för hos de industrier som anser sig behöva kompetenta 

elever inom ämnet i framtiden. Det är flertalet rekommendationer (J, K, L, M och O) som också 

belyser vikten av att söka stöd hos industrierna, både finansiellt och i stöd kring kompetens och 

samverkan. Dessa rekommendationer syftar alltså utifrån analysen till att skolledning bör bära 

mer ansvar för samarbetsområden med högkompetenta industrier så som videospel- och visuella 

effekterindustrierna. Rekommendation P har som intention att påverka den mer lokala delen, 

skolan och dess infrastrukturer. Man vill att beslut ska fattas som tillhandahåller lärare möjligheter 

att arbeta med Computer Science på bästa sätt utan att bestämmelser samt oberäkneliga och 

svårhanterade tekniker försvårar undervisningen. Vidare är rekommendation U en fortsatt 

förlängning av rekommendation P, men denne kategoriseras under realiseringsarenan och 

presenteras därför vidare i det avsnittet. Civila intressegrupper utgår enligt Linde (2006) från 

transformeringsarenan och rekommendationerna Q, R och S riktar sig till just dessa. 

Webbaserade gemenskaper (communities) och organisationer inom dator och IT bör konsultera 

med utbildningsdepartementet för att skapa ett gemensamt forum där dels progression inom 

implementerandet av Englands nya läroplan kan följas, men också där lärare kan mötas och 

samtala med varandra och andra verksamma inom dator och IT. Att lärare dessutom bör ha en 

gemensam community online för att tillhandahålla resurser för att undervisa med hjälp av 

videospel och visuella effekter lyfts fram i en av rekommendationerna (I). 
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Realiseringsarenan  

Centralt för realiseringsarenan är den aktivitet och kommunikation som sker i undervisningen, 

själva verkställandet (Linde, 2012, s. 65). Användandet av videospel och visuella effekter bör 

användas mer i undervisningen för att locka och behålla intresset för datorer och dess egenskaper 

hos eleverna enligt rekommendation T. Vidare poängteras att innehållet och leveransmetoden av 

Computer Science bör ändras då den just nu bidrar till många missförstånd och luddiga 

tolkningar för lärarna. I rekommendation U förlängs rekommendation P som presenterades 

tidigare i transformeringsarenan. Förlängningen innebär att tillgängligheten av lämpliga tekniska 

resurser för undervisning av Computer Science bör öka i skolorna. Elevvänliga inlärningsmiljöer 

för ämnet bör också prioriteras, så motivation och intresse för datorernas funktioner höjs. 
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Diskussion och slutsats 

I analysen framkommer det att av 21 analyserade rekommendationer endast är två som 

kategoriseras i realiseringsarenan medan det är 12 rekommendationer i transformeringsarenan. 

Då dessa två arenor är de som berör den enskilde läraren och dennes undervisning hade 

förhållandet mellan dessa i analysen fördelaktigt behövt varit mer jämnviktade. Precis som Brown 

et.al skriver så innebär en reviderad läroplan inte att de problem som finns försvinner, 

Utmaningarna läggs istället vid fötterna på den som har som uppgift att undervisa den nya 

läroplanen för eleverna (2014, s. 20). Avsaknaden av förståelse för den kunskap och färdigheter 

som krävs av lärare bör belysas då de som är med och påverkar läroplansförändringar verkar tro 

att en undervisningsform och den kunskap ett datorämne kräver, är applicerbart på vilket ämne 

som helst som berör datorer. Detta är enligt Hudson inte alls  fallet ( 2018, s. 20). Att enbart två 

av de analyserade rekommendationerna syftar till att stärka den specifika undervisningen med 

hjälp av resurser i olika former, styrker det som Hudson poängterar i sin artikel. Om en reviderad 

läroplan ska kunna förmedlas på bästa sätt, gäller det att man tar lärarna i beaktande och 

förbereder för det som kan komma att bli problematiskt i undervisningen.   

 

Vidare kan man dock diskutera huruvida dessa organisationer som författat rekommendationerna 

bör ha makten att påverka lärare och deras undervisning eller ej. Å ena sidan kan det anses precis 

som Hudson (2018, s. 20) skriver att avsaknaden av förståelse hos de som påverkar 

formuleringen av styrdokumenten frustrerar lärare då de antas fortsätta undervisa precis som 

vanligt trots att annan kompetens och kunskap kanske krävs. Sentance och Csizmadia (2016, s. 

479) belyser lärares egna citat när de svarat på frågor om utmaningar i samband med den nya 

läroplanen och flera lärare menar att de lagt mer än 100 timmar av sin fritid på att lära sig ett 

programmeringsspråk och de färdigheter som krävs för att bemästra det då de upplever att den 

kunskap de redan besitter inte räcker till. Å andra sidan kan det kanske ses som ett väntat resultat 

då dessa organisationer inte bör ha större påverkan på realiseringen än vad de redan har. Då de 

analyserade rapporterna är framtagna på uppdrag av två organisationer som arbetar aktivt för 

främjandet av digitalisering, kan man belysa frågan om huruvida de har tillräcklig kompetens om 

hur skolan samt undervisningen fungerar i praktiken eller inte. För även om det enbart var två 

rekommendationer som kategoriserades inom realiseringsarenan så är lärare ändå bundna att 

förhålla sig till innehållet som formulerats i läroplanerna. I de första rekommendationerna i 

formuleringsarenan från respektive analyserad rapport (Rekommendation A och D, se Figur 1) 
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belyser man ämnet ICT som ett ”problem som måste lösas”. Rekommendationerna riktar sig till 

regeringen och man tydliggör varför ICT bör ersättas med Computing. Brown et al. skriver att 

ämnet ICT fungerade rätt bra för just lågstadielärare då de generellt besitter övergripande 

kunskaper på grundnivå (ej specialiserad nivå) i de flesta ämnen eftersom de lär ut alla ämnen till 

en och samma klass i jämförelse med mellanstadielärare och högstadielärare som väljer ämnen att 

specialisera sig i. Därför ansågs det nya ämnet desto mer främmande för de lärare som enbart 

besitter baskunskaper i ICT som hur man använder enkla ”kontorsmjukvaror” så som 

skrivprogram som Microsoft Word etc. (2014, s. 14-15).  

 

Det förekommer också ett överlappande mellan formuleringsarenan och transformeringsarenan i 

två av de analyserade rekommendationerna från respektive rapporter. Rekommendation C och R 

behandlar frågan om kodningsklubbar utifrån dessa två olika arenor. Rekommendation C föreslår 

ett samarbete mellan regering och industrier för att främja utvecklingen av dessa klubbar som 

drivs av frivilliga lärare utanför skoltid för att låta eleverna få djupare kunskaper om 

programmering. Vidare skulle denna rekommendation kunna delas in i två delar och därmed även 

eventuellt kunna kategoriseras under realiseringsarenan då denne föreslår ett utökat samarbete 

mellan videospelsindustrin och skolan där industrin bör förse lärare med material att enkelt 

kunna använda i undervisningen. Den sista delen i rekommendation C skulle kunna ses som en 

förlängning av rekommendation T då de båda tillhör samma rapport. Rekommendation R i sin 

tur poängterar vikten av kodningsklubbarnas existens och att dessa bör tas i beaktande som ett 

komplement till den nya läroplanen. Man menar på att ett ramverk bör sättas upp för denna icke 

formella undervisning då den är av stor betydelse för elevers lärande samt att organisationer som 

arbetar med elevers digitala förmågor bör ge support till implementerandet av detta ramverk.  

Sentance och Csizmadia (2016, s. 488) menar att frågan om vad skolor kan göra för att belysa och 

förhålla sig till dessa förändringar fortfarande kvarstår. Lärare behöver mer utbildning och 

support i utvecklandet av deras självförtroende gällande färdigheter i relation till det nya ämnet 

Computing. I analysen framkommer att 12 av 21 rekommendationer kategoriseras i 

transformeringsarenan (se figur 1) och detta kan i frågan om vad skolor kan göra för lärare ses 

som en positiv faktor. Rekommendation P ger en tydlig indikation på att skolor måste ta mer 

ansvar för att hjälpa lärarna då att investera i ett stort antal datorer inte är lösningen på lärarnas 

problem. Infrastrukturen i skolorna måste ses över och strategier för att hjälpa lärarna måste 

skapas.  
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Avslutningsvis kan man utifrån analysen dra slutsatsen att resultatet nog var väntat. Jag hade dock 

förväntat mig en jämnare fördelning av rekommendationerna mellan de olika arenorna. Efter 

analysen kan man se en överrepresentation av rekommendationer i formuleringsarenan samt 

transformeringsarenan jämfört med realiseringsarenans avsaknad av rekommendationer. Detta 

kan anses vara positivt i den bemärkelse att realiseringen är av stor vikt för lärarnas undervisning 

och rekommendationsförfattarna bör ej ha för mycket makt över hur och vad lärarna undervisar. 

En anledning till varför diskuteras kortfattat vidare i kapitlet ”Framtida forskning”. 

 

 

Metoddiskussion 

Resultatet från textanalysen är en tolkning av de rekommendationer som Nesta och The Royal 

Society tagit fram. Tolkningarna har arbetats fram systematiskt (Esaiasson et al., 2017, s. 213 med 

beaktande att jag personligen ska påverka resultatet så lite som möjligt, jag har i och med detta 

försökt belysa de delar rapporterna själva benämner. Ett annat sätt att studera samma 

frågeställning skulle kunna vara att göra intervjuer med verksamma personer inom de olika 

arenorna; de som formulerar styrdokument, personal i skolledning samt lärare och elever. I detta 

fall finns dock en problematik med intervjuer då denna studie analyserar rekommendationer som 

lett fram till implementeringen i England. I en kompletterande intervjustudie skulle det i så fall 

kunna göras en intervju med svenska beslutsfattare (Regeringen, Skolverket etc.) samt svenska 

lärare för att skapa en ny kompletterande frågeställning i stil med ”Hur kan dessa 

rekommendationer appliceras i en svensk kontext?”.  

 

Det kan i många fall ses som att det finns mer begränsningar i en textanalys än i en intervjuanalys 

då det i intervjuer finns möjlighet att förtydliga svar med följdfrågor och på så sätt minska 

utrymmet för tolkning. Följdfrågor är möjliga att ställa till den analyserade texten också, men inte 

i samma utsträckning som vid en intervju (Esaiasson et al., 2017, s. 261). Vidare i tolkningen 

försökte jag behandla informationen så objektivt som möjligt och användandet av analysverktyget 

som en del av förloppet var en hjälpande hand i detta. 
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Relevans för läraryrket 

Då jag utbildar mig till grundskollärare kommer jag så småningom möta på implementerandet av 

programmering i grundskolans läroplan (Skolverket, 2018). Men då implementeringen av 

programmering i läroplanen i Sverige är så pass ny ansåg jag det vara intressant att undersöka 

några av de rapporter som speglar argumenten för implementerandet av ämnet Computing i 

England då denna implementering gjordes 2014, fyra år innan Sverige. I nästa kapitel ”Framtida 

forskning” tar jag upp huruvida denna studie skulle kunna användas som bakgrund för framtida 

studier inom implementerandet av den nya läroplanen i Sverige. 

 

Framtida forskning 

Ett syfte med denna studie var att skapa underlag för vidare studier inom ämnet. Som nämnt i 

kapitlet ovan skulle denna studie kunna användas som bakgrund för framtida studier inom 

implementerandet av den nya läroplanen i Sverige 2018. Då denna studie analyserar 

rekommendationer som gavs i samband med implementerandet av den nya läroplanen i England 

2014 skulle man med fördel kunna göra en liknande studie med eventuella rekommendationer 

som togs i beaktande inför implementerandet av programmering i den nya läroplanen i Sverige. 

Då det empiriska materialet som analyserats endast speglar en del av det som låg till grund för 

implementerandet av den nya läroplanen i England 2014 skulle man i framtida forskning 

fördelaktigt även kunna analysera andra rapporter i syfte att stärka eller motbevisa det resultat jag 

fick i denna studie. Vidare skulle fortsatt forskning om argumenten bakom implementerandet, i 

dessa och/eller andra rapporter, vara intressant då denna studie kan bidra till en del 

bakgrundsinformation om de rekommendationer som togs i beaktande inför implementeringen i 

England. CAS (Computing at school work group) har skrivit en rapport i syfte att besvara frågan 

vad datorvetenskap innebär när granskad som ett skolämne (2012, s. 3). Denna hade i en fortsatt 

studie med fördel kunnat analyserats för att bredda speglingen av vad som låg till grund för 

implementerandet av den nya läroplanen i England.  

 

The Royal Society och Nesta som är de som ligger bakom de analyserade rapporterna i denna 

studie är som tidigare nämnt båda verksamma inom utvecklingen och främjandet av 

digitaliseringen och man skulle därmed i vidare studier även kunna studera dessa gruppers 

agendor för de två skrivna rapporterna och dessas rekommendationer. I en sådan studie skulle 
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man eventuellt kunna finna ekonomiska motiv då Google, Microsoft och Raspberry-Pi är några 

av de företagsjättar som har hjälp finansierat eller står i nära samarbete med organisationerna 

bakom dessa rapporter (Nesta 2018, The Royal Society 2012).  
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Bilaga 1 – analyserade rekommendationer 

 

Rekommendationer från Nesta, se fullständig beskrivning på: 

https://media.nesta.org.uk/documents/next_gen_wv.pdf 

 

 

Recommendation 1: Bring computer science into the National Curriculum as an essential  

Discipline 

 

Recommendation 2: Sign up the best teachers to teach computer science through Initial  

 

Recommendation 3: Use video games and visual effects to draw in greater numbers of young 

people to computer science and STEM 

Teacher Training bursaries and ‘Golden Hellos’ 

 

Recommendation 4: Set up a one-stop online repository and community site for teachers for 

video games and visual effects educational resources 

 

Recommendation 5: Include art and computer science in the English Baccalaureate 

 

Recommendation 6: Encourage schools to promote art-tech crossover and workbased learning 

through school clubs 

 

Recommendations 7-10: Involve industry in existing initiatives and networks to galvanise young 

people’s interest and awareness of the video games and visual effects industries 

 

 

Rekommendationer från The Royal Society, se fullständig beskrivning på: 

https://royalsociety.org/~/media/education/computing-in-schools/2012-01-12-

computing-in-schools.pdf 

 

 

Recommendation 1: The term ICT as a brand should be reviewed and the possibility 

considered of disaggregating this into clearly defined areas such as digital literacy, Information 

Technology and Computer Science.  

 

https://media.nesta.org.uk/documents/next_gen_wv.pdf
https://royalsociety.org/~/media/education/computing-in-schools/2012-01-12-computing-in-schools.pdf
https://royalsociety.org/~/media/education/computing-in-schools/2012-01-12-computing-in-schools.pdf
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Recommendation 2: The government should set targets for the number of Computer Science 

and Information 

Technology specialist teachers, and monitor recruitment against these targets in order to allow all 

schools to deliver a rigorous curriculum.  

 

Recommendation 3: Government departments with responsibility for Education in the UK 

should seek industry support 

to extend existing funding in this area, and should ensure that there is coordination of CPD 

provision for Computer Science and Information Technology teachers that deepens subject 

knowledge and subject-specific pedagogy. 

 

Recommendation 4: School infrastructure service providers, working with others, should 

prepare a set of off-the-shelf strategies for balancing network security against the need to enable 

good teaching and learning in Computer Science and Information Technology, and should 

encourage schools to discuss and adopt them with their service providers.  

 

Recommendation 5: Suitable technical resources should be available in 

all schools to support the teaching of Computer 

Science and Information technology.  

 

Recommendation 6: The Department for Education should remedy the current situation, 

where good schools 

are dis-incentivized from teaching Computer Science, by reforming and rebranding the current 

ICT curriculum in England.  

 

Recommendation 7: In order to redress the imbalance between academic and vocational 

qualifications in this 

area – and to ensure that all qualifications are of value to those who take them – the departments 

for education across the UK should encourage Awarding Organisations to review their current 

provision and develop Key Stage 4 (KS4) qualifications in Computer Science in consultation with 

the UK Forum universities and employers. 

 

Recommendation 8: The UK Forum should advise Awarding Organisations on appropriate 

assessment methods for qualifications in digital literacy, Information Technology and Computer 

Science. 

 

Recommendation 9: The UK Forum should put in place a framework to support non-formal 

learning in Computer Science and to support teachers. 
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Recommendation 10: Awarding Organisations should consult with the UK Forum and HE 

departments to develop rigorous Level 3 academic qualifications in Computer Science. 

 

Recommendation 11: The Computing community should establish a lasting UK Forum for 

joint working and coordination between the many Computing bodies, in order to progress the 

recommendations within this report 

 

 

 


