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1. SAMMANFATTNING(ABSTRACT) 

Denna studie av utvecklingen av ämnesplanen för programmering i 

gymnasiereformen GY11 undersöker detaljerat hur utvecklingsprocessen gick 

till ur ett demokratiskt perspektiv, vilka typer av aktörer som medverkade i 

processen och på vilket sätt som aktörer påverkade Skolverket i utvecklingen. 

Studien undersöker Skolverkets dokumentation av arbetsgången för 

framtagningen av ämnesplanen för programmering i gymnasiereformen GY11. 

För att hitta förklaringar till hur utvecklingsprocessen gick till har vi även 

synliggjort vilka åsikter om programmering och tillhörande undervisning som 

har varit dominanta i processen.  

Studiens empiri består av remissvar och dokumentering av teknikprogrammets 

utvecklingsprocess under GY11 erhållna från Skolverkets arkiv samt en 

intervju med en ämnesexpert i programmering som var anställd på Skolverket 

under GY11-projektet. Utifrån en kvalitativ analys av remissvaren och 

dokumenteringen synliggjordes vilka åsikter om programmering och 

undervisning som har varit dominanta i utvecklingsprocessen av 

ämnesplanen. För studien konstruerades ett mätinstrument för att evaluera 

demokratin i en demokratisk statlig institution. Resultatet visar att det är en 

väldigt liten grupp av aktörer som var delaktiga i utvecklingen av ämnesplanen 

för programmering och att majoriteten av kontrollen och inflytandet på 

innehållet i ämnesplanen ligger hos enstaka personer. Demokratiska kvalitéer 

i processen synliggörs och visar främst på brister i den dokumentation som 

ska garantera de granskningsmöjligheter som bör finnas av en statlig 

institution. 

 

 

Nyckelord: kursplansutveckling, ämnesplansutveckling, programmering, 

demokrati 
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2. FÖRORD 

I samförstånd med Rolandsson har vi arbetat vidare med att undersöka 

implementationen av programmering som skolämne vid gymnasieskolan. Då 

Rolandsson (2012) gjort liknande studier för 70- och 80-talet, skall detta ses 

som en kompletterande studie. Rolandsson har försett oss med ett ovärderlig 

stöd i utformandet och utförandet av arbetet i form av en djup kunskap om 

tidigare utveckling av programmeringsämnet och bidragit med en stark 

motivation till att bidra till detta forskningsfält.  

Under arbetet med studien har författarna reviderat förutfattade föreställningar 

om den bakomliggande utvecklingen av ämnesplaner. 
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4. INLEDNING 

Datavetenskap har sedan slutet av 50-talet utvecklats till en etablerad 

akademisk disciplin. Nya teknologier dyker upp med jämna mellanrum och 

kravet på lärares kompetens i dessa teknologier blir allt högre (Knuth, 1973; 

Haberman, 2006). Detta medför allt högre krav på kvalitén på utbildning inom 

datavetenskap och det är en utmaning för utvecklarna av kvalitativa 

styrdokument att skapa en värdig grund till att nå en sådan hög kvalité. Vi är 

två lärarstudenter med datavetenskapliga bakgrunder som kommer arbeta 

väldigt mycket med dessa styrdokument i vårt framtida yrke och därför 

intresserar oss av hur dessa dokument kommer till. Hur det svenska 

Skolverket arbetar med utbildningsreformer på grund- och gymnasieskolenivå 

är den del av processen som är centralt i detta examensarbete. I Sverige så är 

det Skolverket som ansvarar för detaljerna i nationella gymnasieprogrammen 

och tillhörande karaktärsämnen medan regeringen ansvararför vilka program 

som ska finnas till och vilka programmål och övergripande struktur dessa 

program ska ha. I världen så är det endast Finland om som har ett skolsystem 

som liknar Sveriges, det är vanligare att utveckling av styrdokument sker på 

respektive lands utbildningsdepartement (Marklund 1987, s.70-71). 

I näringslivet råder det stor brist på nödvändig IT-kompetens och 

programmerare. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Computer 

Sweden, IDG är bara några av nyhetsmedier som uppmärksammat detta. 

Aftonbladets journalist Peter Antman skriver:  

“Trots ökad global konkurrens från låglöneländer råder det ännu brist på 

programmerare. Arbetsgivare måste ofta stå på tå för att behålla sin 

arbetskraft.” (Aftonbladet, 2013-05-24) 

Det underskott som råder leder till att programmerare startar eller ingår i 

konsultföretagande vilket pressar upp kostnaderna för arbetsgivare och gör 

det svårt att långtidsanställa, om man överhuvud taget får tag på någon med 

rätt kompetens. Håkan Ogelid, redaktör på Computer Sweden: 

“Affärsutvecklare sitter med fantastiska idéer som skulle generera massor 

av pengar om de kunde realiseras. Men eftersom det saknas utvecklare 

läggs de på hyllan. Där blir deras idéer liggande tills de blir värdelösa. När 

jag möter företrädare för branschen kommer bristen på utvecklare alltid på 

tal oavsett hur samtalen börjar.” (Computer Sweden, 2013-05-24) 
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Situationen är inte begränsad till den svenska marknaden utan samma behov 

av rätt IT-kompetens finns även i andra delar av världen. På Forbes.com kan 

man läsa hur Code.org, en icke vinstdrivande organisation i USA, har startat 

en kampanj för att locka fler till det datavetenskapliga fältet. Bland annat har 

de producerat en kortfilm “What Most Schools don’t Teach” bestående av 

intervjuer med världsledande entreprenörer med datavetenskaplig grund, som 

exempelvis: Bill Gates (Microsoft), Jack Dorsey (Twitter), Drew Huston 

(Dropbox), Mark Zuckerberg (Facebook) mfl.  

I den svenska skolan ges programmering i undervisningen på gymnasiet där 

ämnet ingår i en av inriktningarna på Teknikprogrammet sedan skolreformen 

2011. Programmering som skolämne går att relatera ända bak till 70-talet 

(Rolandsson), vilket kanske gör det än mer förvånande att utbredning av 

ämnet är så litet och bristen av utövare så stort. 

Initialt ifrågasatta vi varför programmering har en sådan liten plats i den 

svenska skolan liksom i andra länder. Efter tagit del av en stor variation av 

forskning kring datavetenskap inom skolan utkristalliserades ett snävare 

intresseområde och en fråga växt sig allt större: Har IT-branchen något 

inflytande på skolutformningen eller är processen stängd för utomstående? 
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5. BAKGRUND 

Datavetenskap och informatik ses som ett sekundärt ämne i grund- och 

gymnasieskolan och till skillnad från professionella användare av 

datavetenskap som ser disciplinen ha en orientering som är vetenskaplig och 

ingenjörmässig. Enligt Haberman(2006) så finns det ett stort mellanrum mellan 

denna syn och den syn som finns i skolsystemet. I vissa länder har statusen 

av datavetenskap som skolämne gradvist minskat till den nivån att 

användandet av datorer i allmänhet blir en tvärvetenskaplig faktor i andra 

ämnesplaner (ibid). I Sverige så har datavetenskap vid gymnasiet mer 

utvecklats till att bli en specialisering, programgemensamma kurser som 

Datorkunskap tagits bort, och flertalet nya kurser inom informatik begränsas 

endast till de tekniska programmen (jmfr Lgy94 och Lgy11).  

I Estland ser ämnets status ut att höjas genom en satsning med 

programmering för skolelever i årskurs 1-4. Målet från Tigre Leap Foundation 

är att bygga upp elevers intresse för vetenskap och med ProgeTiiger 

(programmeringstiger) specifikt skapat intresse för ämnet programmering. 

Projektet lanserades i september och ämnas spridas upp i årskurserna 5-12 

så fort lärare fått mer utbildning och kurslitteratur framtagits. Till en början 

inkluderas ett antal testskolor för att sedan implementera i övriga statliga 

skolor. Ämnet kommer till en början inte ingå som ett basämne utan ges efter 

ordinarie skoltid. Det anses för tillfället inte få plats i en ordinarie 

undervisningstid. (http://www.tiigrihype.ee/en) 

Ny Teknik rapporterar om projektet och ifrågasätter varför Sverige ligger 

“hopplöst efter”. De anser att skolan är ett bra forum för att väcka elevers 

intresse för programmering och att det passar in i undervisningen som 

språkstudier: 

“Varför inte se programmering som ytterligare ett språk – vid sidan av 

modersmål och främmande språk som engelska?” (NyTeknik, 2013-05-24) 

Användandet av datorer i den svenska skolan verkar ha ett mer 

tvärvetenskapligt värde och som ett verktyg att förstärka undervisningen och 

lärandet i andra ämnen, t.ex. ur ämnesplanen för biologi står det: 

De ska även ges möjlighet att använda datorstödd utrustning för insamling, 

simulering, beräkning, bearbetning och presentation av data. (Skolverket, 

2013-05-24) 

http://www.tiigrihype.ee/en
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Den hastiga utvecklingen av datavetenskap och informatik och framtagandet 

av nya teknologier ger upphov till en del problem för undervisningen i ämnet 

på alla nivåer, hur ska lärare göra för att följa denna utveckling? och hur ska 

man minska klyftan mellan den informatik elever lär sig i skolan och den 

informatik man verkligen använder? 

Detta är frågor som Haberman (2006) undersöker i sin forskning och menar att 

det finns fyra faktorer som spelar roll i denna klyfta, styrdokument, 

lärarkompetens, inlärningsstil och mjukvarudesign. Det elever lär sig om 

datavetenskap i skolan är lärarnas tolkning av styrdokumenten, detta är en 

komplex process och är svår att undersöka, dock är grunden till det elever lär 

sig om datavetenskap det som faktiskt står i styrdokumenten, därför är det av 

intresse att undersöka hur dessa styrdokument skapas och vilka diskussioner 

som sker och ligger till grund för utvecklingen av ämnesplaner inom informatik. 

Ungefär var tionde år så söker Association of Computing and Machinery 

(ACM) och Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) att ge 

internationell vägledning för utveckling och revidering av styrdokument inom 

datavetenskap för universitet. 2001 bestämdes det att öka frekvensen på detta 

intervall till var femte år och i den senaste rapporten från 2008 ser vi 

magnituden och den demokratiska kvalitén på den arbetsprocess som sker i 

syftet att förbättra utbildning inom datavetenskap internationellt. I det senaste 

initiativet gavs ‘The Review Task Force(RTF), bemannad av ACM och IEEE, 

ett mandat att genomföra en ny utvärdering, de sökte feedback i form av 

offentliga möten och över 8000 utskickade e-mail. RTF erhöll även individuella 

perspektiv och medlemmar deltog även i andra möten. Ett återkommande 

tema som dök upp i denna sökning av feedback var att industrins medverkan 

var essentiell och att detta behov skulle belysas i rapporten var viktigt 

(RTF,2008). Det visas alltså på ett behov av en medverkan från näringsliv ur 

ett internationellt perspektiv och huruvida detta speglas i det svenska 

skolväsendets arbetsprocess med framtagningen av datavetenskapliga 

styrdokument kommer belysas i denna studie. Då tidigare forskning inom 

utveckling av styrdokument för informatik på nationell nivå i Sverige, är i 

princip obefintlig(Rolandsson 2012), avser vi att bidra till detta 

forskningsområde med denna undersökning av utvecklingsprocessen där vi 

belyser aktiva aktörer och influenser. 
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6. LITTERATURÖVERSIKT 

Vi inleder detta avsnitt med några definitioner av begrepp som används 

genom arbetet för att sedan beskriva tidigare forskning kring de aktuella 

ämnena. Vi övergår sedan i en beskrivning av det teoretiska perspektiv som 

ligger till underlag för vår analys. 

6.1. Definitioner 

För precisera det tema som behandlas i denna studie tydliggörs här de 

begrepp som används i arbetet. 

6.1.1. Ämnesplaner och kursplaner 

I den nya gymnasiereformen GY11 betonas det en skiftning från att använda 

begreppet ämnesplan istället för kursplan 

“Begreppet kursplan bör ersättas med begreppet ämnesplan för att betona 

att, även om systemet med kursutformning finns kvar, kurserna ingår i en 

större helhet” (Utbildningsdepartementet 2009) 

I vårt användande av begreppet ämnesplan innefattas då även underliggande 

kursplaner. 

6.1.2. Programmering och Datavetenskap 

Programmering i den bemärkelse att skapa instruktioner för att styra 

datasystem var ämnet för en internationell debatt under 60- och 70-talet som 

handlade om programmering i undervisning som ansågs vara viktigt i 

skapandet av en ämnesplan för informatik (Griffiths och Tagg, 1985; 

Svensson, 1985; Turski, 1973). Programmering tillhör datavetenskapen och 

eftersom datavetenskap är en väldigt ung disciplin i jämförelse med övriga 

vetenskaper och att programmering som ämne i skolan även det är ur ett 

ämnes-utvecklingsperspektiv väldigt ungt i jämförelse med andra skolämnen, 

är det av intresse att undersöka forskningen om hur ett skolämne kommer till 

och utvecklas. 

6.1.3. Informatik 

Informatik definieras enligt Svenska Akademiens Ordlista som  

“läran om teknik och metoder för information, med automatisk 

databehandling” (SAOL, 2013-05-24) 
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Men i detta arbete använder vi begreppet datavetenskap analogt med 

begreppet informatik ty under 70- och 80-talet användes begreppet informatik i 

kontext av dataundervisning (Rolandsson 2012). 

6.1.4. Demokrati 

Konceptet demokrati kan definieras via ordet demokrati i en etymologisk väg 

för klargörande. Det leder oss via det grekiska ursprunget av ordet 

dēmokrati´a, av demo- 'folk' och efterleden -krati´a '-välde', 

(Nationalencyklopedin) till folkvälde eller folkstyre. Detta öppnar dock upp för 

skilda tolkningar. Saward presenterar sammanfattande Beethams ansats till 

definition baserad på två grundprinciper. Första principen (populistisk kontroll) 

baseras på värdet att folk är självbestämmande och deras möjlighet att 

påverka frågor som rör dem. Den andra principen (politisk jämlikhet) bygger 

på tanken att alla har en lika stor förmåga till självbestämmande och därför lika 

rätt till att påverka kollektiva beslut. 

  

http://www.ne.se/lang/demo-/152083
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6.2. Tidigare forskning 

6.2.1. Datavetenskapens historik 

För att få perspektiv på hur ung datavetenskap som vetenskaplig disciplin 

beskrivs här kort hur det gick till.  

Den stora pionjären på det sena 50-talet och framåt inom datavetenskap var 

George Forsythe och kallades för Datareformationens Martin Luther i en 

tidskriftsartikel författad av Donald E. Knuth. I artikeln skriver Knuth om 

Forsythes bidrag till datavetenskap inom akademin (Knuth 1973). Ett tidigt 

bruk av termen ‘Computer Science’ lyftes fram 1961 av Forsythe i en 

vetenskaplig artikel i en tidskrift om ingenjörsutbildning, och som professor i 

matematik på Stanford Universitet lyckades han 1961 tillsammans med 

Stanfords administration grunda “the Division of Computer Science” inom 

institutionen för matematik. Forsythe myntade inte termen ‘Computer Science’ 

men hans akademiska influenser var en viktig faktor i dess spridning. Detta 

lade grunden för disciplinens akademiska utveckling och idag finns det få 

universitet och högskolor som inte har en institution för informationsteknologi 

eller datavetenskap (Knuth 1973). 

6.2.2. Programmering i den svenska skolan 

Utvecklingen av informatik i Sverige har undersökts av Rolandssons 

(2011,2012) i artiklar och arbeten som behandlar 

programmeringsundervisning i det svenska skolsystemets historia. 

Rolandsson ställer frågor som “hur utvecklades ämnesplanerna för informatik i 

gymnasiet under 70- och 80-talet?” och “vilka föreställningar uttrycker 

programmeringslärare gällande undervisning och lärande i programmering i 

gymnasiet?“. Efter gymnasiereformen 1970 märktes en minskning i antalet 

sökande till de naturvetenskapliga programmen(Skolöverstyrelsen 1971) då 

det ansågs vara för teoretiskt. Då programmering har väldigt många praktiska 

aspekter ansågs det vara ett en anledning till att erbjuda sådan undervisning 

för att öka antalet sökande. I Rolandsson studier fann han att ett 

experimentellt arbete påbörjades under 70-talet med en försöksverksamhet 

under 8 års tid.  

Under 80-talet hände det mycket med synen på programmering i skolan och 

programmeringsundervisning pga. av nya applikationer och nya 



 13 

programmeringsspråk(Rolandsson 2012). Följande tabell illustrerar hur synen 

på programmeringsundervisning ändrades under 80-talet i ISA. 

Källa: OTA (i Jedeskog, 1996; Pederson, 1998) 

1982 Lär eleverna att programmera i BASIC! “Det är språket som 

följer med din dator.” 

1984 Lär eleverna att programmera i LOGO! “Lär elever att tänka, inte 

bara att programmera.” 

1986 Lär eleverna att använda applikationer för övning! 

“Individualisera instruktioner och förbättra provresultat.” 

1988 Lär eleverna ordbehandling! “Använd datorer som verktyg precis 

som vuxna gör.” 

 

Utvecklingen av programmeringsämnet i gymnasieskolan under 80-talet drevs 

främst av gymnasielärare och lärare från yrkesskolor som Skolöverstyrelsen 

ansåg vara ”rimligt” för undervisning i informatik. Rolandssons (ibid.) 

identifierade två primära delar i utvecklingsprocessen, 1) själva 

utvecklingsprocessen av ämnesplaner för informatik och 2) det beroende av 

den hastiga utvecklingen av datateknik. Ur utvecklingen av ämnesplanen för 

informatik lyfts två aspekter fram, systemutveckling som en nödvändighet för 

att visa programmering i en samhällskontext och det underliggande 

önskemålet att erbjuda informatikundervisning för alla gymnasieelever. 

I det arkivmaterial som Rolandsson undersökte visade det att framgår det att 

tidigt i utvecklingsprocessen att vanliga lärare skulle undervisa programmering 

och inte specialister, detta påvisar en skillnad mellan gymnasie- och 

yrkesutbildningar och personal med yrkesrelaterad erfarenhet på dåvarande 

skolöverstyrelsen diskuterade hur man kunde kombinera informatik och 

programmering till ett skolämne. De konstaterade tidigt att undervisningen av 

programmering skulle presenteras i en kontext som dominerades av sociala 

faktorer och mindre tekniska aspekter (ibid.). 
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6.2.3. Utveckling av skolämnen och styrdokument 

Vi undersöker utvecklingen av styrdokumenten för ett skolämne, därför är 

det relevant att ha en uppfattning om hur ett skolämne skapas och 

utvecklas.  

Goodsons arbeten i hur utvecklingen av läroplaner (eng Curriculum 

Development) och skolämnen (eng School Subjects) gått till i det brittiska 

skolsystemets historia ger goda riktlinjer i hur man bedriver forskning på 

skolämnen då en stor del av hans publikationer (Goodson 1988; 1993; 

1996; 1998) handlar om hur man bedriver forskning på utveckling av 

läroplaner och hur man bedriver forskning på skolämnen i sig.  

Goodson beskriver skolämnen som följande. 

Subjects are not monolithic entities but shifting amalgamations of sub-

groups and traditions, these groups within the subject influence and 

change boundaries and traditions. (Goodson 1993, s.3) 

Dessa grupper och traditioner hjälper till att fastställa vad särskilda 

skolämnen egentligen är under en viss period. Traditioner menar Goodson 

uppkommer genom att läroplansgrupper, och inom ämnen undergrupper 

och intressegrupper, samlas och konkurrerar runt diverse kunskapssyner, 

sociala syften och pedagogisk praxis.  Det är viktigt att vara medveten om 

detta när man studerar skolämnen och för denna studie av programmering 

som skolämne är det intressant att undersöka vilka av dessa grupper som 

medverkat i utveckling av ämnesplanen för programmering. Goodson 

poängterar också att dessa traditioner och grupper inte är tidlösa och att 

man bör uppmärksamma de konflikter som uppstår mellan dessa grupper i 

utvecklingen av läroplaner.  

“‘Traditions’ then are perhaps best viewed as ‘centres of gravity’ in the 

continuing contest over that which comprise the curriculum.” 

Goodson(1996 p.33) 

Hur dessa traditioner och grupper ter sig kring programmeringsämnet i den 

svenska skolan finns det en ingen befintlig forskning om, utöver Rolandsson 

(2012). Vi uppmärksammar därför i denna studie vilka grupper som har spelat 

roll i utvecklingsprocessen av ämnesplanen i programmering till gymnasiet 

under gymnasiereformen GY11. 
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6.2.4. Skolämnens uppkomst i gymnasiet, en modell 

Eftersom programmering är ett ungt ämne i det svenska skolsystemet är det 

av vikt att få perspektiv på var i utvecklingen som ämnet befinner sig. En 

preliminär modell utvecklad av Layton (1972) efter han analyserat 

utvecklingen av vetenskap i den engelska skolan från 1800-talet beskriver hur 

ett skolämne skapas i sekundär utbildning (sv Högstadium, Gymnasium). Han 

definierade tre olika nivåer som ett skolämne går igenom innan det når en 

etablerad plats i skolan.  

1) I den första nivån så får ämnet en plats i schemat och motiverar sin närvaro 

med sin användbarhet, relevans och nytta. Elever bli attraherade av ämnet 

under denna nivå på grund av relevansen och betydelsen till egna intressen. 

De som lär ut ämnet agerar som missionärer och pionjärer för ämnet och 

bidrar till entusiasmen i lärandet, lärarna är sällan utbildade specialister och 

pedagogiken motiveras främst av behoven och relevansen till den lärandes 

intressen.  

2) I den andra nivån så uppstår mer akademiskt arbete i ämnet och mer och 

mer blir utbildade specialister som utgör en grupp av människor varifrån lärare 

rekryteras. Ämnets akademiska status växer och blir ytterligare en motivation 

för de lärande samtidigt som samma motivation från nivå ett med relevansen 

till den lärandets egna intressen består. Organisationen och valet av innehåll i 

ämnet påverkas mer och mer av disciplinens interna logik. 

3) I den sista nivån så håller lärarna en mer etablerad form av regler och 

värderingar och består av en professionell bas. Det är de ledande 

ämnesspecialisterna som finns i pivoten för forskningen som till större delen 

bedömer och styr valet och organisationen av innehållet. Studenterna blir 

introducerade i ämnet och deras attityder närmar sig en passivitet och 

tillbakadragande, dessa attityder blir enligt Layton en inledning till ett 

ämneslogiskt uppvaknande(Layton 1972). 

Att placera programmering i den svenska gymnasieskolan under någon av 

dessa nivåer kan vara en hjälp till att förklara varför vissa riktningar i 

utvecklingen av styrdokument existerar. 

6.2.5. Demokratisk granskning 

Vi har inte lyckats hitta tidigare studier som evaluerar demokratinivån i 

framtagningsprocessen av ämnesplan eller övriga delar av en skolreform. 
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Däremot fann vi ett utbrett instrument för denna typ av mätning av nationers 

politiska styre. Democratic Audit, baserat vid University of Liverpool, beskriver 

sig själva som en självständig forskningsorganisation grundat som ett icke 

vinstdrivande företag som granskar nivån och effektiviteten av demokrati 

främst i Storbritannien men även i andra nationer. Organisationens ramverk 

har bearbetats genom stöd av International IDEA (Institute for Democracy and 

Electoral Assistance) i Stockholm. Efter ett internationellt samarbeta av 

experter formades ett ramverk och en omfattande guide publicerades 2002: 

The International IDEA Handbook on Democracy Assessment (David 

Beetham et al) 

Organisationen ‘The Democratic Audit of the United Kingdom’ har sedan 1996 

publicerat verk av varierande storlek rörande demokrati. Genom att arbeta 

utifrån Beethams två grundprinciper följer en uppsättning frågor från vilka en 

evaluering görs. I ”Defining and Meassuring Democracy” Beetham (1994) 

ingår nio arbeten rörande ämnet. Stuart Weir’s bidrar här med en 

jämförelsestudie av sex nationers demokratiska institutioner: ”Primary Control 

and Auxiliary Precations, A Comparative Study of Democratic Institutions in 

Six Nations”. 
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6.3. Teoretiskt perspektiv 

Att studera utvecklingen av skolämnens styrdokument medför ett krav på en 

teoretisk förståelse av de processer som sker runt om och under utvecklingen 

och uppkomsten av skolämnen och styrdokument. Vi presenterar här en 

beskrivning av den teoretiska plattform vi använder i studien som består av tre 

modeller som vi ämnar sammanfoga i vår analys. Med hjälp av en 

sammansättning av dessa modeller konstruerar vi ett perspektiv för analys. 

Plattformen motiveras utifrån den brist på tidigare forskning och det krav på en 

teoretisk förståelse på de processer som är studiens forskningsobjekt. 

6.3.1. Arenor för formulering och realisering 

Denna studie undersöker hur det gick till under utvecklingen av ämnesplanen 

för programmering under arbetet med en ny gymnasiereform GY11. Det vi 

undersöker är hur myndigheter arbetade med ämnesplanen och hur de 

samarbetade med olika aktörer. Lindensjö och Lundgren(2000) menar att det 

finns en dubbelhet mellan planering och genomförande av utbildning, en skarp 

gräns mellan de beslut som sker om utbildnings mål och innehåll och de 

faktiska metoderna för att förverkliga dessa mål. De benämner denna 

avgränsning mellan den politik och processer på statlig nivå och de processer 

och metoder på skolnivå för formuleringsarenan och realiseringsarenan 

respektive. Denna studie avgränsar sig till formuleringsarenan då vi endast 

undersöker processen från när beslut om att ämnesplanen för programmering 

skulle författas, till då ämnesplanen författats klart och fastställts. När det 

gäller formuleringsarenan så konstaterar Lindensjö och Lundgren att allt fler 

aktörer är inblandade och att det inte längre är enskilda individer med olika 

intressen i processen utan att det är fler intressegrupper med betydande 

resurser som är inblandade, vilket även Goodson (1996) undersöker, och att 

denna skiftning har bidragit till en överbefolkning i arbetet i de politiska 

beslutsprocesserna. Vi ställer oss därför frågan om detta även gäller 

utvecklingsprocessen av ämnesplanen för programmering i gymnasiereformen 

GY11. Då programmering som ämne har funnits i den svenska skolan sedan 

70-talet och genomgått en (om)bearbetning i samma intervall som 

gymnasieskolan har, och i linje med den utveckling som skett inom IT-industrin 

är det rimligt att anta det som Lindensjö och Lundgren skriver om en 

överbefolkning i beslutsprocessen stämmer. 
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6.3.2. Skolämnen och ämnesföreträdare 

Skolämnens och medföljande ämnesföreträdares uppkomst är ett komplext 

forskningsobjekt med otaligt många faktorer som spelar in och har olika grad 

av betydelse. Vi söker därför en utgångspunkt i Goodsons verk som stöd för 

en teoretisk förståelse av dessa faktorer. Det perspektiv på skolämnen vi 

väljer att utgå ifrån är utifrån en modell utvecklad av Bucher och 

Strauss(1976). Denna modell var ursprungligen konstruerad i syftet att studera 

professioner men Goodson anser att den förser oss med goda riktlinjer i 

skolämnesstudier.  

“The process model developed by Bucher and Strauss for the study of 

professions provide valuable guidelines for those studying school subjects. 

Within a profession, they argue, are varied identities, values and interests, 

hence professions are to be seen as ‘loose amalgamations of segments 

pursuing different objectives in different manners and more or less 

delicately held together under a common name at particular periods in 

history.. . the model suggests that perhaps the ‘subject community’ should 

not be viewed as a homogeneous group whose members share similar 

values and definitions of role, common interest and identity but rather as 

comprising a range of conflicting groups, segments or factions” 

Goodson(1993, p.24-25) 

Goodson(1996) menar att i analogi med denna modell att se dessa grupper 

och traditioner som ”konfliktarenor” (eng Arenas of conflict) och inte som 

monolitiska grupper med samma värderingar, identitet och gemensamma 

intressen. Det är också viktigt att vara medveten om att dessa grupper och 

traditioner skiftar avsevärt över tiden. Ett liknande mönster beskrivs av 

Rolandsson (2012) i den historiska delen. Det blir därför relevant för studien 

att i mötet med deltagande aktörer kunna skilja dem åt för att etablera en 

tydlig ram av deltagandet i utvecklingsprocessen. 

6.3.3. Att mäta demokrati 

Vi tycker att Goodsons tolkning av Bucher and Strauss öppnar upp för en 

analys av konstruktionen av ämnesplaner där det demokratiska perspektivet 

kommer i fokus. 

I denna kartläggning av utvecklingsprocessen av ämnesplanen för 

programmering väljer vi därför att undersöka den demokratiska kvalitén på 

processen. Att mäta den demokratiska kvalitén på en enskild del av en 

utvecklingsprocess i det svenska utbildningsväsendet är ingen lätt uppgift. De 
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studier som genomförts på demokratimätning har oftast skett i större 

omfattning där en undersökning på den demokratiska kvalitén mätts på hela 

nationer (Stuart Wier, 1994). 

För att mäta demokrati i en enskild del av en utbildningsreform behöver vi en 

definition av det som passar med huruvida man kan avgöra om det är en 

demokratisk process eller inte. Saward pekar på en del problem med att 

försöka sig på en definition av demokrati i vetenskapligt syfte. För att 

definitionen ska ha något värde måste dess antaganden rättfärdigt motiveras, 

då det är en politisk handling som behöver bäddas in i teori som klargör dess 

koncept (Saward, 1994). 

Beethams ansats till definition baseras på två grundprinciper. Första principen 

(populistisk kontroll) baseras på värdet att folk är självbestämmande och deras 

möjlighet att påverka frågor som rör dem. Den andra principen (politisk 

jämlikhet) bygger på tanken att alla har en lika stor förmåga till 

självbestämmande och därför lika rätt till att påverka kollektiva beslut 

(Beetham, 1993). 

Beetham ger oss även ett verktyg för att mäta demokrati, vilket vi beskriver 

nedan. Definition och verktyg är utarbetade för att appliceras på nationers 

politiska styre där man går in i styrets delar, som val, politisk representation 

och institutioner, och mäter nivån av demokrati med hjälp av 30 index. Vi 

anser därför att det likväl kan begränsas till att appliceras på proklamerade 

demokratiskt styrda institutioner. 

I Sawards (1994) slutledning av hans rättfärdigande och definiering av 

demokrati, baserad på Beetham, ges att ingen med rätta kan påstå sig ha 

tillräckligt bred eller beständigt överlägsen kunskap av vare sig vilken väg ett 

samhälle politiskt ska ta eller en medborgares intresse i helhet. Accepteras 

dessa villkor måste vi ta det till oss och arbeta utefter antagandet att alla 

medborgare är jämlika i avseende att bestämma samhällets politiska väg.  

När detta fundament är satt kan det användas för att härleda demokratin 

logiska och nödvändiga villkor. (Ibid.) Principerna bildar en röd tråd att följa i 

en granskning av institutioner i västerländska länder. (För skillnader mellan 

västerländsk och österländsk syn på demokrati se Nikolai Biryukov och Victor 

Sergeyev i Beetham 1993). Genom att bryta ned dessa i specifika och allra 

helst mätbara kriterier fås ett verktyg för att mäta demokrati. 
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Beetham presenterar fyra tydliga dimensioner av en demokrati; “fria och 

rättvisa val”, “öppet och ansvarigt styrande”, “medborgerliga och politiska 

rättigheter” och “ett demokratiskt samhälle”, vilka han placerar i en pyramid. 

 

Figur 1. Beethams demokratiska pyramid (Beetham, 1994, s. 30) 

Dimensionerna om än distinkta överlappar varandra ifråga när Beetham 

(1994) ger sina 30 index för demokrati. De 30 indexen är uttrycka i form av 

frågor numrerade 1-30 och uppdelade i fyra sektioner. Alla frågor väger inte 

lika mycket i en evaluering. Vissa frågor kan även brytas ner till en 

uppsättning underfrågor. 

Första delen (fråga 1-5) rör valprocessen med bland annat dess 

självständighet, integritet och opartiskhet samt graden av faktiska val och 

huruvida utfallet av styrandet reflekterar valresultatet. Andra delen (fråga 6-

18) rör området kring ett öppet och ansvarigt styrande. Dessa frågor täcker 

ett vitt omfång rörande styret tillgänglighet, ansvar, öppenhet för granskning 

och informationstillgänglighet. De behandlar även lagstyret och dess 

självständighet gentemot det politiska styret, samt hur förhållanden mellan 

lokalt och nationellt styre. Tredje delen (fråga 19-23) rör medborgerliga och 

politiska rättigheter. Den fjärde och sista delen (fråga 24-30) baseras på 

antagandet att nivån av demokratin kan utläsas genom att se på samhället 

med sina statliga institut och deras interna demokrati och ansvarighet. 

Indexen är utvecklade för en demokratisk granskning av Storbritannien 

men bör vara applicerbar på andra länder med jämförbara politiska system 

med reservation för ordagranna formuleringar av frågorna (Beetham 1993: 

36-40). 
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För vår studie kommer dimensionen “öppet och ansvarigt styrande” 

preciseras mer i bemärkelsen “öppen och ansvarig myndighet” då flertalet 

index under denna kategori anses direkt applicerbara i evaluering av en 

uttalad demokratisk av statlig myndighet utförd process. Utav dessa valdes 

ett fåtal ut som översätts och formuleras så de passar till en studie av en 

statlig myndighet istället för den politiska dimensionen av en nation. Dessa 

punkter lägger sedan grund för det demokratiska perspektivet i vår 

teoretiska plattform. Det är via denna plattform vi ämnar svara på våra 

forskningsfrågor presenterade i arbetets nästa del. 

6.3.4. Våra 6 index för demokratisk öppenhet inom en myndighet. 

Inom parentes visas de av Beethams index som ligger respektive till grund 

för respektive index vi valt att använda. Samtliga index är i avseende att 

appliceras för Skolverket som myndighet och de verkande inom Skolverket 

i utförandet av ämnesplan för programmering i GY11, nedan benämnda 

som “myndigheten”. 

1 Hur systematisk och öppen för granskning är processer för 

myndighetens konsultation av allmänhetens åsikter? (index 6) 

2 Hur tillgängliga är myndigheten och information om hur de verkar, 

för allmänheten? (index 7 och 10)  

3 Till vilken grad uppfyller myndigheten utomstående aktörers önskan 

om lyhördhet och respons? (index 16) 

4 Till vilken grad har myndigheten makt att genomföra sin uppgift i 

enlighet med utomstående aktörers önskan, utan inblandning från 

regeringsnivå? (index 17) 

5 Hur öppen för granskning är myndighetens kontroll över dess 

externa personal (index 8) 

6 Hur offentligt ansvariga hålls de inom myndigheten verksamma, 

med avseende på deras privata intressen (index 11) 

Våra index baseras alltså på Beethams index nummer 6, 7, 8, 10, 11, 16 

och 17. Vi har bortsett från index 12-14 som rör juridiska instanser specifikt, 

9 vilken behandlar granskning av lagstiftning och utgifter, samt 15 och 18 

som inte är relevanta till denna studie. 
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7. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Detta arbete ämnar kartlägga utvecklingsprocessen för datavetenskapliga 

kursplaner i gymnasiereformen GY11 och undersöka denna process ur ett 

demokratiskt perspektiv. För att kunna förklara hur utvecklingsprocessen gick 

till vill vi även belysa vilka aktörer som varit delaktiga. 

Hur gick utvecklingen av ämnesplanen för Programmering i 

gymnasiereformen GY11 till och är den en demokratisk process?  

Vilka typer av aktörer har varit delaktiga med avseende på 

inflytande under denna process?  

I besvarandet av dessa frågor ämnar vi att öka kunskapen om hur utveckling 

av datavetenskapliga ämnen går till i den svenska skolan. 
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8. METOD 

Detta avsnitt av arbetet beskriver de metoder vi använt för att besvara våra 

forskningsfrågor följt av en reflektion av metoden. I detta avsnitt beskriver vi 

hur vi samlat in och bearbetat vår empiri följt av en reflektion om de etiska 

komplikationer som kan uppstå i bruket av vår metod. 

8.1. Metodval 

För att kunna kartlägga och identifiera aktörer i utvecklingsprocessen av 

ämnesplanen för programmering inom GY11 genomförde vi en studie av 

Skolverkets officiella dokumentation av utvecklingsprocessen. Vi arbetade 

hermeneutiskt i den bemärkelsen att i arbetet med empirin uppstod nya frågor 

och behov av mer empiri. Medan vi utförde denna dokumentstudie saknade vi 

grundläggande fakta runt ämnesplanens tillkomst, varför vi ansåg att det fanns 

ett behov av en komplettering till empirin i form av en intervju med någon 

person som var delaktig i processen. Personen vi ansåg vara mest lämpad för 

denna komplettering var den under utvecklingsperioden av GY11 anställde 

ämnesexperten för programmering. Vi gjorde bedömningen att 

ämnesexperten kunde ge oss en tydligare och kompletterande bild av 

utvecklingsprocessen än Skolverkets arkivmaterial i sig. Vi utformade en 

intervjuguide till en semistrukturerad intervju utifrån den dokumentstudie vi 

tidigare genomfört. 

För att ytterligare förstå utvecklingsprocessen av ämnesplanen för 

programmering utförde vi en kvalitativ analys på de remissvar som Skolverket 

fått in under själva processen. Utifrån vår teoretiska plattform ger detta oss en 

bild över vilka åsikter om programmering och undervisning som är synliga från 

medverkande aktörer. Denna kvalitativa analys ämnar vi sedan att koppla till 

vilka inflytanden på ämnesplanen som visar sig synliga i resultatet. 

Vår andra forskningsfråga är tudelad i den bemärkelsen att vi sökte den grad 

av delaktighet i processen samt den grad av inflytande olika aktörer har haft 

under framtagningen av ämnesplanen för Programmering i GY11. Vi besvarar 

den första delen av frågan med hjälp av en analys av de remissvar Skolverket 

erhöll till det första formella förslaget till en ämnesplan och de diskussioner 

som skett i det officiella webbforumet på Skolverkets hemsida. Vi besvarar 

den andra delen av frågan genom att intervjua ämnesexperten för att få ett 

förstahands perspektiv på inflytande i utvecklingsprocessen. 
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8.2. Reflektion av metodval 

Skolverkets arkivmaterial, är författat av personal på Skolverket för att 

dokumentera sin egen arbetsprocess och möjligheten finns att dokumenten 

inte beskriver hela sanningen eller att olika delar av utvecklingsprocessen ej 

dokumenterats. Eftersom det är flertalet personer inblandade i 

utvecklingsprocessen och att vi väljer att intervjua en person som endast var 

temporärt anställd vid Skolverket under denna period medför ett krav på kritisk 

granskning av denna empiri. Intervjun ger endast ämnesexpertens upplevelser 

av och perspektiv på utvecklingsprocessen och ses därför tillsammans med 

email- och telefonkonversationerna endast som ett komplement till 

dokumentstudien.  

Vi valde att begränsa oss till endast programmeringsämnet i denna studie på 

grund av begränsad tid och omfattning. Detta kan delvis påverka studiens 

resultat i och med en brist då vi tappar en del av helhetsperspektivet. 

8.3. Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av en insamling av arkivmaterial från Skolverket, ett 

genomförande av email- och telefonkonversationer med personer som var 

delaktiga i processen, en semistrukturerad intervju med Ämnesexperten som 

var anställd som ämnesexpert i programmering på Skolverket under GY11 

projektet, samt ett inom Skolverket internt dokument som beskriver 

arbetsgången för framtagandet av teknikprogrammet författat av programrådet 

och skrivaren på Skolverket under denna period. Arkivmaterialet bestod av en 

remiss med tillhörande remissvar, listor på vilka remissen skickades ut till och 

vilka som svarade på remissen samt loggar från Skolverkets diskussionsforum 

som var öppet för allmänheten vid tre tillfällen under utvecklingen av GY11. 

Man bör dock beakta existensen av ytterligare betydelsefull dokumentation 

som har uteblivit i undersökningen då Skolverkets arkiv ännu inte är 

digitaliserat och ansvaret för arkivet ligger hos endast en person anställd på 

Skolverket. 

8.4. Databearbetning och analys 

Det arkivmaterial som vår empiri delvis bestod av sållades efter relevans till 

ämnesplanen för programmering och kategoriserades efter aktör, därav 

skapades en mer strukturerad empiri i förebyggandet av analysen. Intervjun 

spelades in audiellt och visuellt för att sedan iterativt lyssnas igenom och 

valda delar transkriberades som var av värde för vår studie. 
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Remissvaren behandlas som åsikter kring ämnet programmering och delas ej 

upp kursvis (Programmering 1 och 2). Åsikter kring kursen Programmering 1 

blandas således med åsikter rörande Programmering 2. Antalet åsikter har 

inte någon inverkan på resultatet, det är antalet aktörer med åsikter som 

behandlas. En aktör med en enda åsikt i en kategori har således lika stor 

påverkan som en aktör med tio åtskilda åsikter i en kategori. 

Utvecklingsprocessen beskrivs i ett dokument författat av, under GY11-

projektet, teknikprogrammets programsamordnare och skrivare. Exakt när 

detta dokument författades saknas information om men det är rimligt att anta 

att det författades en god tid efter att Skolverket erhöll remissvaren från 

remissutskicket då dokumentet innehåller en sammanställning av synpunkter 

inkomna på olika ämnen. Vi ansåg dock att dokumentet inte gav hela bilden 

av utvecklingsprocessen så empirin kompletterades med en intervju av 

ämnesexperten i programmering under denna period. 

8.5. Etiska överväganden 

De viktigaste etiska kraven givna av Vetenskapsrådet(2002) som berör denna 

studie är Informationskravet, Samtyckeskravet samt till viss mån regel 7 i 

Nyttjandekravet. 

8.5.1. Informationskravet 

Intervjuobjektet informerades om studiens forskningsuppgifter och syfte. 

Viktigt är här att redogöra så att inga missuppfattningar kring avsikten med 

studien sker. Viktigt är även att respondenten förstår sin uppgift i studien och 

på vilka villkor hen deltar. Den intervjuade informerades om att deltagandet är 

helt frivilligt och att hen när som helst kan dra sig ur studien, fram till det datum 

studien lämnas vidare. 

8.5.2. Samtyckeskravet 

Ett dokumenterat samtycke av deltagaren i vår studie mottogs och då 

respondentens ålder är över 15 behövdes inget ytterligare samtycke från 

eventuella förmyndare eller vårdnadshavare. 

8.5.3. Konfidentialitetskravet 

Regel 5 och 6 i Vetenskapsrådets principer berör hanterandet av data sådant 

att utomstående inte kan ta del av känslig information och identifiera 

deltagare. I detta fall har dock respondenten givit författarna fullkomliga 

rättigheter till intervjun.  



 26 

8.5.4. Nyttjandekravet 

I regel 7 finner man att man inte får utlåna eller sälja vidare uppgifter om 

enskilda individer (rå data) till icke-vetenskapliga syften. Däremot får man sälja 

vidare resultat eller andra sammanfattande kunskaper om studien. Då 

respondenten har givit författarna fullkomliga rättigheter till intervjun så behövs 

ingen särskild hänsyn tas till detta. 

8.5.5. Reabilitet och validitet 

Ett par saker värda att reflektera kring är huruvida studien är går att återskapa 

med samma resultat. En kvalitativ intervjustudie som denna bygger på 

personers egna upplevelser och sociala miljöer, vilka kan vara svåra att 

replikera (Vetenskapsrådet 2002). Bryman (2004) talar om att kategorisera 

kraven för reabilitet i ett internt och externt perspektiv. Om studien går att 

återgenomföras kan man ur ett externt perspektiv anse studien reliabel. Detta 

borde vara möjligt med hjälp av en utförlig intervjuguide. Studiens resultat bör 

även vara möjligt att jämföra med andra studier för att anses som reliabel. De 

kvalitativa delarna av studien är i högre grad svårare att sätta i jämförelse med 

andra studier än de kvantitativa. Den interna reabiliteten syftar till forskares 

tolkningar av det som förmedlas utanför ordens själva mening, som synliga 

reaktioner eller betoningar(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2004). 

8.6. Arbetsfördelning 

Eftersom studien utförs av två personer och verkar som ett examensarbete 

krävs en arbetsfördelning. Till en början följdes författarna åt och jobbade 

jämsides med att få fram och bearbeta empirin med remissvar. När arbetet 

sedan tog en vändning följde insikten om att en teoretisk plattform behövde 

utformas, och för att hinna inom tidsramen för arbetet delades teorin upp. Karl 

Ljunggren fokuserade på hur man kan mäta demokrati medan David 

Lundholms fokus lades på teori kring arenor samt hur skolan bör studeras. 

Resultat, analys och diskussion delades upp utefter den uppdelning av teori 

som gjorts. Allt arbete har, med uppdelning av fördjupningar, gjorts i samråd 

och med bådas närvaro. 
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9. RESULTAT 

Här redovisas resultatet av dokumentstudien och intervjun under fyra rubriker, 

då utvecklingen av ämnesplanen för programmering var integrerad i 

teknikprogrammet beskriver vi nedan utvecklingen av teknikprogrammet för 

sig följt av en djupare beskrivning av utvecklingsprocessen av ämnesplanen i 

programmering. I linje med vår andra forskningsfråga redovisas även det 

resultat som var relevant till det inflytande på författandet av ämnesplanen. 

Slutligen presenteras de resultat vi fann i remissvaren. 

9.1. Teknikprogrammets utvecklingsprocess 

Eftersom detta är en studie av hur ämnesplanen för programmering kom till så 

begränsas tidslinjen endast till början och slutet av GY11. Följande bild 

illustrerar tidslinjen för utvecklingsprocessen och en mer detaljerad 

beskrivning preciseras nedan. Exakta datum för de olika händelserna är ej 

dokumenterade men placeras kronologiskt utifrån vår empiri. 

 

Figur 2. (Ljunggren, Lundholm 2013) 

Skolverket börjar med att etablera en projektgrupp som får uppdraget att 

konstruera teknikprogrammets examensmål och karaktärsämnen, gruppens 

projektledning består av en programsamordnare och ett undervisningsråd. 

Projektgruppen innehåller även en grupp av ämnesexperter för 

specialistämnen på teknikprogrammet (inklusive programmering, CAD och 

webbteknik), samt en kvalitetssäkringsgrupp som bestod av jurister, 

pedagoger inom Skolverket, en representant från Skolverkets vuxenutbildning 

och en extern språkkonsult (se Appendix A). Kvalitetssärkingsgruppens roll i 

processen faller utanför ramen för vår empiri. Medlemmar till 

ämnesexpertgruppen sökte Skolverket med hjälp av annonser. När vi nedan 

använder termen ämnesexpert så menar vi det analogt med ämnesexperten i 

programmering. 
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“Det började med att Skolverket frågade efter ämnesexperter [...] det var 

dåvarande undervisningsrådet som rekryterade ämnesexperterna och han 

ringde helt enkelt upp dem som han ville ha in i den här gruppen som 

skulle ta hand om teknikprogrammet och arbeta med det som 

ämnesexperter” (Ämnesexperten) 

Efter att dessa grupper har etablerats så knöt projektledningen tillsammans 

med ämnesexpertgruppen till sig fyra referensskolor som man diskuterar 

examensmålen och karaktärsämnena med. Referensskolorna var 

gymnasieskolor från Göteborg, Örebro, Gävle och Nässjö. Skolverket tar 

därefter fram ett första utkast för examensmål och programstrukturer samt 60 

ämnesplaner och skickar ut ett utkast i form av en remiss till olika instanser. 

De olika instanserna bestod av universitet och högskolor, gymnasieskolor, 

olika teknikföretag och intresseorganisationer. Det samråd Skolverket hållit var 

i första hand universitet och högskolor men också andra myndigheter inklusive 

högskoleverket, myndigheten för yrkeshögskolan, skolinspektionen, VHS, 

elevorganisationen samt vissa relevanta branscher.  

Det förekom ett samarbete med liknande program men inget samarbete 

mellan gymnasieprogram med samhälls- och språkinriktningar. 

“Vi samarbetade också särskilt med elprogrammet eftersom de hade 

ganska många IT-kurser som dem också planerade att skriva kursplaner 

på, vi behövde en synkronisering där så vi inte gjorde kursplaner med 

samma innehåll ]...] men sen var det några program som vi inte alls 

träffade eller pratade med, dem som hade lite att göra med dataämnena, 

typ språk och humaniora och såna ämnen” (Ämnesexperten) 

Utöver den remiss som skickades ut vilken beskrev programstrukturen och 

karaktärsämnen för teknikprogrammet, öppnade även Skolverket upp ett 

diskussionsforum på deras webbplats vid tre tillfällen där vem som helst kunde 

engagera sig och kommentera olika delar av förslaget. För att skapa inlägg i 

forumet gavs möjligheten att vara anonym men många valde att identifiera sig, 

av dessa de flesta som lärare. I inläggen gick det även att utläsa att 

majoriteten av de som ej uttalat sin profession var verksamma som lärare, 

vilket leder till slutsatsen att majoriteten av de synpunkter som yttrades under 

dessa tillfällen kom från lärare.  

Ämnesexperternas respektive ämnesplan författades i samråd med 

programsamordnaren och i diskussion med övriga ämnesexperter. 

Ämnesexperterna var i princip ensamma i skrivprocessen, vilket beskrivs 
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nedan, och bär därför det största ansvaret. I dokumentationen framgick det 

inte vilken roll i processen som ämnesexperterna hade och vilka uppgifter och 

direktiv som gavs till dem. Detta undersöktes i intervjun och presenteras under 

nästa rubrik. 

9.2. Ämnesexpertens skrivprocess 

Ämnesexpertens primära uppgift var att i samråd med undervisningsrådet 

författa en ämnesplan för programmering. Andra uppgifter som tilldelades 

ämnesexperten var att kommentera de svar som kommit in till remissen som 

skickades ut i ett tidigare stadie i utvecklingsprocessen och vara delaktig i 

bestämmelsen för teknikprogrammets programmål. 

“Det första steget som organiserades av projektledningen för GY11 det var 

att vi skrev programmål för de olika programmen, och vi som var 

ämnesexperter på teknikprogrammet arbetade med programmålen för just 

teknikprogrammet. Sen efter det var klart [...] så fortsatte vi med 

ämnesplaner för varje ämne då också programmering. Därefter i 

sluttampen så skrev vi kursplanerna”(Ämnesexperten) 

Denna diskussion av remissvaren skedde i samråd, utöver 

undervisningsrådet, även med andra ämnesexperter men eftersom denna 

ämnesexperts ansvarsområde begränsades till programmering var han 

enhetlig i tolkningen av de svar som rörde programmeringsämnet. När det 

gällde hur ämnesexperten arbetade med själva författningen av ämnesplanen 

och var ämnesexperten sökte feedback ifrån engagerade sig Skolverket inte i, 

utan ämnesexperten gavs ett stort utrymme att söka feedback på egen hand. 

9.3. Inflytande och direktiv 

Resultatet visar att tidigt i utvecklingsprocessen av ämnesplanen innan själva 

författandet påbörjats etablerade ämnesexperten en informell kontakt med till 

ämnesexperten bekanta personer för att få hjälp i sitt arbete. Eftersom denna 

kontakt var informell har den inte dokumenterats och kan därför inte heller 

analyseras men det framgick i intervjun att typen av aktör som kontaktades 

delvis bestod av bekanta till ämnesexperten som var aktiva i 

mjukvaruindustrin. I intervjun framgick det även att Skolverket gav 

ämnesexperten en frihet att söka sådan informell feedback för att underlätta 

sitt arbete.  

“I början av projektet så gjorde vi så att vi försökte att ta kontakter med 

olika människor som kunde fungera som referensgrupp för varje ämne då i 
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princip, så vi hade informella referensgrupper [...] Det var också enstaka 

lärare jag hade lite informella diskussioner med men det var innan själva 

det här remissförfarandet började [...] Det har hela tiden varit fritt för 

ämnesexperterna att ta kontakten med olika aktörer i näringslivet och fråga 

dom om råd och det har jag själv gjort, men det har inte blivit organiserat 

inom ramen för GY projektet” (Ämnesexperten) 

Denna informella kontakt skedde dock endast vid enstaka tillfällen i början av 

utvecklingsprocessen och fortsatte ej under själva skrivprocessen. 

 

Resultatet av intervjun indikerade också att en majoritet av ansvaret för 

författandet av ämnesplanen är ämnesexperten själv. 

“Det som mest påverkat mig är min undervisningserfarenhet i 

programmering och då har jag försökt att skapa en ram som tillåter den bra 

undervisning som jag känner till, där har jag agerat helt självständigt 

nästan, det är ingen annan som har influerat. [...] Efter mycket 

diskussioner med andra men i princip var jag ensam (i författandet av kurs- 

och ämnesplanen”(Ämnesexperten) 

Men även att mellan de metoder som Skolverket använder för att söka 

feedback så är det remissvaren som väger tyngst men enligt ämnesexperten 

påverkade webbforumen vissa detaljfrågor. 

“Var feedbacken kommer ifrån har varit olika i olika ämnen men jag känner 

nog att jag fått mest feedback från remissvaren [...] och en detalj som jag 

kan berätta om är att det var många som tyckte att det var viktigt att vi 

arbetade med programmeringsspråk där det fanns väl utvecklade 

standardbilbliotek, det tog jag direkt in i formuleringarna i kursplanen. Det 

var lite sånna detaljer som jag snappade upp där” (Ämnesexperten) 

Ämnesplanen författades i samråd med projektledningen som då också var 

delaktiga i författandet, detta bekräftades också i intervjun i och med direktiv 

från undervisningsrådet. 

“Från undervisningsrådet fanns det mycket nya direktiv som kom hur vi 

skulle skriva kursplanerna med till exempel med det nya betygsystemet [...] 

ett viktigt direktiv som jag fick var att vi inte skulle skriva kursplaner som 

var kostnadsdrivande, att man tvingade gymnasier att köpa det ena och 

det andra och anställa dyra lärare och att vi skulle tänka på den framtida 

budgeten”(Ämnesexperten) 
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Ämnesexperten arbetade kontinuerligt och reviderade sina texter allt eftersom 

projektet fortlöpte. Programsamordnaren var också delaktig i detta arbete. Det 

var också programsamordnaren som färdigskrev alla ämnesplaner. 

“Jag skrev om fullständiga versioner av ämnesplanen och kursplanerna 

och skickade dem till [Programsamordnaren] i första hand som fortsatte att 

behandla texterna utifrån hennes kriterier att Skolverket skulle tala med 

samma röst och använda samma begrepp och formuleringar så det blev 

väldigt mycket omskrivningar hela tiden ju mera vi samarbetade med det 

[...] Men texterna skulle samordnas med övriga kursplaner i hela 

gymnasiet och den uppgiften tog [Programsamordnaren] hand om och det 

var bara hon som skrev dem i slutversion.”(Ämnesexperten) 

 

Detta krav på och direktiv om gemensamma formuleringar och begrepp menar 

ämnesexperten gav upphov till komplikationer i författandet av ämnesplanen 

då dessa termer och begrepp ej nödvändigtvis passade i 

programmeringsämnet. 

“Jag gjorde ju en kursplan och ämnesplan som var mer [...]  med fokus på 

just programmeringsundervisning med termer och begrepp som var 

relevanta för programmeringsundervisning, men i vissa fall så togs ju dom 

här termerna bort och ersattes av de här allmänna termerna som 

användes i alla kursplanerna, och det gjorde ju att jag som 

programmeringslärare blev ju jag ganska missnöjd med det därför att det 

innebär ju att det blir vagare formuleringar.” (Ämnesexperten) 

Gällande vilka kurser som skulle finnas med i ämnesplanen fick 

ämnesexperten mycket frihet men några direktiv förekom. Det var också öppet 

för vem som helst att komma med förslag på nya kursplaner men enligt 

ämnesexperten så var inte kännedomen om denna möjlighet särskilt stor. 

“Man hade synpunkter på att det var för många 50-poängskurser och det 

blev en lätt snuttifierad undervisning så att en lärare lätt kunde få flera 

hundra elever under ett år på grund av all de här 50-poängskurser så att vi 

skulle gå in för att göra 100-poängskurser där det var realistiskt och 

praktiskt [...] Mitt uppdrag från början var ju att ta fram kursplanerna i 

programmering, och där har det ju i princip under en fas av GY11-projektet 

så fanns det möjligheter för vem som helst att beställa kursplaner, som till 

exempel Industriell Programmering. Men jag tror inte alla kände till den 
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möjligheten att (Skolverket säger)‘Nu kan ni komma in här med förslag på 

nya kurser i programmering’.“(Ämnesexperten) 

När det gäller vilka som har tillång till den här informationen svarar 

ämnesexperten 

“Jag vet inte, det var inte jag utan Skolverket som organiserade 

det.”(Ämnesexperten) 
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9.4. Remissvaren 

Remissen gällande programstruktur, programmål och ämnesplaner för 

samtliga nationella program skickades ut enligt en sändlista från Skolverket till 

35 instanser varav direkt från denna lista inget namn överensstämde med de 

remissvar som Skolverket erhållit, dock så innehöll sändlistan intresse- och 

paraplyorganisationer som antas ha vidarebefordrat remissen till sina 

medlemmar. Det är också viktigt att påpeka att remissen med förslaget låg 

även tillgängligt online på Skolverkets hemsida och gav möjlighet för 

allmänheten att svara på remissen, antingen på Skolverkets webbforum eller 

genom att göra ett formellt remissvar, detta var synligt i remissvaren.  

Av remissvaren så behandlade 14st förslaget för teknikprogrammets 

examensmål och programstruktur varav 8st behandlade 

programmeringsämnet. 

9.5. Åsikter om programmering och undervisning 

Resultat visar på en variation i hur åsikterna om programmering och 

programmeringsundervisning ser ut. Dessa åsikter visade sig synliga i 

samtliga delar av empirin men särskilt remissvaren. Vi vill även här påpeka att 

detta inte är en komplett samling av de åsikter som varit delaktiga i 

utvecklingsprocessen men det är dessa som varit mest tydliga i empirin. 

Teknikprogrammets programsamordnare och skrivare under GY-projektet 

uttrycker sig på följande vis om hur programmering används i arbetslivet men 

pekar också på nyttan av programutveckling. 

“Arbetslivets programmerare är främst inriktade på att vidareutveckla, 

analysera och felsöka program som redan är i bruk, men 

programmeringseleven får en god pedagogisk grund för vidare studier 

även genom att planera och framställa egna program...” 

(Programsamordnaren, internt dokument, Skolverket) 

Ytterligare en åsikt från ämnesexperten var att näringslivet nödvändigtvis inte 

har kunskap om undervisning och därför inte heller någon roll i framtagning av 

ämnesplaner. 

“De [näringslivet] är säkert väldigt kunniga om precis vilket resultat de vill 

ha av utbildningen i skolan men hur den ska gå till det har de i regel inte 

några idéer om, och det är bra det eftersom det är inte deras sakkunskap 

som ligger där” (Ämnesexperten) 
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I remissvaren framgår det dock en nyans i denna fråga 

“Hur ställer sig de stora arbetsgivarna inom IT-området till utvecklingen av 

GY11? För oss hade det varit intressant att få veta vad t.ex. IBM, 

Microsoft, Logica, Enea, Semcon m.fl. ser i kikaren när de tänker på sina 

framtida medarbetare.” (Remissvar) 

I remissvaren framkom det ett önskemål att undervisningen av programmering 

bör hålla fokus på programutveckling och att undervisningen ej ska begränsas 

till enbart datorer. 

“Varför bara datorer? Idag kan man redan programmera allt möjligt som 

t.ex. telefoner, läskautomator m.m. [...] I undervisning är elevens eget 

arbete med programutveckling av stor vikt” (Remissvar) 

“Vi anser att man skulle ha ett ämne som var bredare: det kunde kallas 

mjukvaruutveckling. Under detta tak vill vi att all utveckling ska hamna, 

programutveckling, webbutveckling, databas och 

datakommunikation”(Remissvar) 

Utvecklingen i arbetslivet och det kombinerade bruket av olika programvaror 

tyder på att olika delar av datavetenskap blir mer och mer enhetliga. 

“Den utveckling vi ser inom IT-världen är att det som tidigare var olika 

delar smälter samman till en enhet [...] De flesta arbetar idag direkt med 

webbgränssnitt kopplat till programmets funktioner  [...] det är tydligt att 

uppdelningen mellan programmering och Webbdesign inte längre är 

aktuell” (Remissvar) 

Något som visade sig i remissvaren var också att programmering på 

gymnasiet kan vara problematiskt ty programmering ej är en förkunskap på 

högskolor och universitet. Och att detta beror på det låga antalet som läser om 

programmering på högre nivå. 

“Dock finns det idag, vad vi känner till, inga högskoleutbildningar i landet 

där programmeringskurser ingår som förkunskapskrav. Självklart har de 

elever som läser programmering stor nytta av dessa erfarenheter, men de 

bör ändå vara medvetna om att samtliga universitet och högskolor börjar 

från början när det gäller programmering. Detta beror i praktiken på att 

elevunderlaget är för litet för att motivera sådana krav” (Remissvar) 

En annan skriver 

“Programmering används i dagsläget inte som en högskoleförberedande 

kurs, då den inte är förkunskap till datariktade utbildningar.”  (Remissvar) 

Med hjälp av vår teoretiska plattform presenterar vi här vår analys av dessa 

resultat för att besvara våra forskningsfrågor. 
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10. ANALYS 

Vi redovisar här vår analys av resultatet med koppling till vår teoretiska 

plattform först utifrån de aktörer som varit delaktiga i processen och vilket 

inflytande de haft för att sedan övergå i en analys om huruvida detta är en 

demokratisk process utifrån våra 6 index för en demokratisk institution. 

10.1. Aktörer och inflytande 

I sändlistan identifierade vi tre typer av aktörer högskolor och universitet, 

institutioner och myndigheter, intresseorganisationer och förbund. 

Utvecklingsprocessen av styrdokument tillhör formuleringsarenan (Lindensjö & 

Lundgren) och samtliga aktörer som identifierades tillhörde denna arena under 

den undersökta perioden. Dessa typer av aktörer ses i denna analys som en 

uppdelning av undergrupper i det inflytande på hur ett ämne skapas och 

utvecklas under en viss period enligt Goodsons definition av ett 

skolämne(Goodson 1993, s.3). Denna uppdelning kan kritiseras ty den är 

väldigt bred och dessa grupper består självklart av mindre grupper, men 

dessa mindre grupper var ej studiens forskningsobjekt och har därför blivit 

uteslutna. Vi motiverar även vår breda uppdelning av dessa aktörer ty det låga 

antalet svar som Skolverket erhöll i och med detta utskick. 

I de inkomna remissvaren identifierade fyra stycken typer av aktörer, 

gymnasieskolor, högskolor och universitet, intresseorganisationer och 

privatpersoner. På webbforumet identifierades 8 aktörer samtliga verksamma 

lärare eller med lärarbakgrund . Därför läggs programmeringslärare till som 

ytterligare en aktör i utvecklingsprocessen, detta kan också relateras till 

Rolandssons resultat i hur utvecklingen av programmeringsämnet under 70- 

och 80-talet drevs underifrån av lärare och yrkesutbildare(Rolandsson 2011 

s.8). Dessa aktörer kopplar vi till de undergrupper som påverkar utvecklingen 

av ett skolämne(Goodson, 1993). Fördelningen av aktörer i remissvaren såg 

ut som följande 
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Figur 3. (Ljunggren, Lundholm, 2013) 

Från resultatet synliggörs de personer som har mest inflytande över hur 

ämnesplanen ska utformas, resultatet indikerar också vilka åsikter som aktörer 

håller i förhållande till programmering och undervisning. Dessa åsikter kopplar 

vi till de traditioner som spelar in i utvecklingen av ett skolämne (Goodson 

1993). 

Eftersom inflytandet över innehållet i ämnesplanen är så pass fokuserad på 

enstaka personer är det rimligt att anta att vissa traditioner har tagit mer plats 

än andra. Ämnesexperten och programsamordnaren är de enligt resultatet 

som har haft störst inflytande på utvecklingen av ämnesplanen för 

programmering och deras meningar om programmering och undervisning bör 

därför ha spelat den större rollen i denna utveckling. Detta kan vara en 

förklaring till varför det förkom ett sådant lågt deltagande av näringsliv i 

Skolverkets kontakt med externa aktörer. De konfliktarenor beskrivna av 

Goodson (1993) i ämnesutveckling är i behov en nyans av undergrupper och 

traditioner. 

10.2. Öppenhet och demokrati i utvecklingsprocessen 

“Öppenhet” inkluderar såväl bredvillighet att lyssna som att ge tillgång till 

korrekt information.” (Beetham, 1995:77–78) 

Hur systematisk och öppen för granskning är processer för 

myndighetens konsultation av allmänhetens åsikter?  
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Samtlig dokumentation kring framtagning av GY11 är åtkomlig via Skolverkets 

arkiv. I teorin liksom i praktiken kan man personligen med hjälp av arkivarie 

leta fram de arkiverade dokument. Möjligheten finns även att låta arkivarien 

leta fram aktuella dokument och skicka digitala kopior. Med detta anser vi att 

index 1 är uppfyllt. Dokumenteringen av åsikter, både från webben och 

formella remissvar, är systematisk och öppen för granskning. Det finns dock 

anledning att ifrågasätta graden av systematik och öppenhet ty den informella 

kontakt för feedback som utförts är ej dokumenterad. Inte heller de officiella 

möten med skolor och näringsliv som undervisningsråd och 

programsamordnare hållit har dokumenterats med avseende på närvarande 

och åsikter. 

Då remissen skickats ut till aktörer med höga medlemsantal och inte till 

enskilda företag som i stånd av rikedomar ges makt att påverka, ges denna 

del av processen ett högt demokratiskt värde. ($Beetham, 80 frågor och svar 

om demokrati: 118) Att remissen ligger öppen på Skolverkets hemsida talar 

även det för en öppenhet och därför en hög nivå av demokrati. Ett 

motargument är dock att metoden inte garanterar en tillgänglighet. Aktörer 

utanför skolvärlden, exempelvis från näringslivet har nödvändigtvis inte 

möjligheter i form av resurser som tid, ekonomi och kompetens (eller 

perspektiv) att sätta sig in i en programstruktur, med sina ämnes- och 

kursplaner, för att ge sitt utlåtande. De är sannolikt heller inte medvetna om 

remissens existens eller deras möjlighet att ge remissvar. 

Hur tillgängliga är myndigheten och information om hur de 

verkar, för allmänheten? 

Tillgängligheten av information för hur myndigheten verkat kan härledas i 

direkt ovanstående del. Några punkter bör dock tilläggas. Efter att ha studerat 

arkiverat material fanns luckor i processen, därav vår intervju med 

ämnesexperten. Under vårt arbete har vi efter viss efterforskning fått tag på de 

då inom Skolverket verksamma huvudmän för framtagningen av 

teknikprogrammet för GY11. Samtliga har varit tillmötesgående och 

hjälpsamma och deras tillgänglighet kan i det avseendet anses stor. 

Dokumentationen är dock inte heltäckande i avseende på aktörers, 

exempelvis ämnesexperters, verkande i utvecklingsprocessen. Aktörer inom 

Skolverket är i stor utsträckning projektanställda och att hänvisa till dessa för 

information istället för arkiverat material är inte hållbart. Att behöva kontakta 



 38 

tidigare projektanställd personal för att få ta del av informationen anses inte 

vara hög grad av öppenhet eller tillgänglighet.  

Noterbart är att en del av denna dokumentering, särskilt det dokument som 

författades av programsamordnaren på teknikprogrammet, saknar en 

tidsstämpel. Därmed uppkommer frågan om hur pass tillgänglig informationen 

om hur Skolverket arbetade var mellan projektets början och slut.  

Noterbart är även att visst material var svårtillgänglig även med ett korrekt 

diarienummer. En orsak till detta kan vara den omorganisation av arkivet som 

var pågående. 

Till vilken grad uppfyller myndigheten utomstående aktörers 

önskan om lyhördhet och respons? 

I intervjun med ämnesexperten framkommer det att hen tagit inflytande av 

remissvar såväl som forumsinlägg. Graden av detta inflytande är inom ramen 

för denna studie inte möjlig att mäta. Att endast utgå från vad ämnesexperten 

påstår är inte grund nog för faktum. Däremot bör det vara möjligt att 

undersöka genom att studera flera remisser och deras förändring gentemot de 

dokumenterade åsikter som finns i remissvar och forumsinlägg. 

Till vilken grad har myndigheten makt att genomföra sin uppgift i 

enlighet med utomstående aktörers önskan, utan inblandning från 

regeringsnivå? 

Skolverket har som myndighet stor makt över detaljer i gymnasiereform som 

t.ex. karaktärsämnens innehåll. Enligt resultatet är det dock regeringen som 

får sista ordet innan hela gymnasiereformen fastställs men om detta drar vi 

slutsatsen att det inte räknas som en inblandning i processen. Utomstående 

aktörers önskan om hur uppgiften ska genomföras saknas i empirin. 

Hur öppen för granskning är myndighetens kontroll över dess 

externa personal? 

Den externa personal som studien undersökt var ämnesexperten i 

programmering. Den kontroll och de direktiv som Skolverket förmedlat till 

ämnesexperten var ej synlig i dokumentationen från arkivet utan framkom 

endast i intervjun, vilket måste anses som svåråtkomlig information. De 

skriftliga instruktionerna från Skolverket till ämnesexperten är offentliga 

handlingar och ska vara möjliga att begära ut för granskning. Vad som sagts 
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under samråd och samtal där enligt resultatet delar av samarbetet ägt rum, är 

odokumenterat och därför svårgranskat. 

Hur offentligt ansvariga hålls de inom myndigheten verksamma, 

med avseende på deras privata intressen?  

I dokumentationen vi undersökt har det inte varit synligt på vilka premisser 

de verksamma aktörerna inom Skolverket anställts. I ämnesexpertens fall 

framkom det först i intervjun, vilket ses som svårgranskat och 

svårtillgängligt. Det har ej heller framkommit restriktioner på ekonomiska 

intressen. Exempelvis tillåts ämnesexperter författa kursmaterial till ämnes- 

och kursplaner de själva ansvarat utvecklingen av, se Günther (2012) 

Spång (2011). 
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11. DISKUSSION 

I bakgrunden presenterade vi ett tema som förekom i RTF(2008) rapport att 

industrins medverkan i framtagning av datavetenskapliga styrdokument är 

essentiell, vår analys visade att i Sverige så är industrins medverkan minimal. 

Detta kan förklaras med de attityder om programmering och undervisning som 

de personerna med mest inflytande över innehållet i ämnesplanen besitter. 

Ytterligare en förklaring kan vara att programmering på gymnasiet inte är 

särskilt aktuellt ty så få elever väljer att läsa vidare om datavetenskap på 

universitet och att elever som väl läser programmering på gymnasiet får “börja 

om” när de börjar läsa vidare på universitet, därför är intresset att engagera 

sig lågt. Detta argument kan dock kritiseras då remissen inte skickades ut till 

något IT-företag och att det inte fanns något intresse från Skolverkets att söka 

feedback från IT-industrin. Detta är en intressant diskussion och ger möjlighet 

för framtida forskning om varför Skolverket inte är intresserade av det 

näringsliv som programmerar och utvecklar mjukvaror och webbapplikationer 

när de framställer styrdokument om programmering, webbutveckling och 

mjukvaruutveckling. Enligt Veckans Affärers lista på de Sveriges 500 största 

IT-företag har en sammanlagd omsättning på över 650 miljarder. Detta är en 

enorm industri som har stort behov av arbetskraft med rätt kompetens. 

Det finns ett önskemål i remissvaren om att söka sådan feedback från aktörer 

som var inblandade i denna gymnasiereform. Det låga antalet synpunkter 

inkomna på ämnesplanen för programmering kan då kopplas till den totala 

avsaknaden av IT-företag. 

Utifrån vår analys argumenterar vi för att programmering på gymnasiet 

befinner sig någorlunda tidigt i Laytons(1972) modell för ämnesutveckling, 

vilket också bidrar som en förklarande faktor till varför kopplingen mellan 

programmering på gymnasiet och universitet är så pass vag. Detta påvisas 

också i hur programmeringsämnet växte fram på 70- och 80-talet då det tidigt 

bestämdes att programmering skulle undervisas av lärare och inte utbildade 

specialister (Rolandsson 2012) vilket överensstämmer med Laytons (1972) 

första nivå. Det kan diskuteras hur mycket utvecklingsprocessen av 

programmeringsämnet har ändrats i Sverige sedan 70- och 80-talet fram till 

idag, i Storbritannien så var själva introduktionen av datorer i skolan inte 

särskilt debatterad och det är intressant att jämföra det med vad som händer i 

Sverige idag. 
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“The vision of schooling which underlay the introduction of computers in 

schools was debated by only a very small coterie of insiders, who quickly 

took it upon themsleves to speak for ‘everyone’. The wider public debate 

which many people might have thought necessary, given the very high 

stakes of the entreprise, simply never took place” Goodson (1998, p.129) 

Dokumenteringen av utvecklingsprocessen är ej heltäckande i sin beskrivning 

av verksammetens utövande. Det är denna dokumentering som ska garantera 

den öppenhet som förväntas i en statlig institution i en demokratisk stat. Vi har 

visat på en maktbalans som nästintill lägger hela sin vikt på en aktör vars 

kvalifikationer inte redovisas öppet i dokumentation, tillåts ha privata 

ekonomiska intressen och ges stort spelrum att söka inofficiella och 

odokumenterade influenser.  

Resultatet visar på att Skolverket inte tagit del av, alternativt tagit avstånd från, 

internationellt ledande riktlinjer för utformning av ämnesplaner 

datavetenskapliga ämnen. Detta leder in på frågor om vem som besitter 

tillräckliga kunskaper för att forma en ämnesplan. Är det en expert eller är det 

ett kollektiv av lärare med olika perspektiv på sin praktik? Det finns 

undergrupper och traditioner som är uteslutna från processen (Goodson, 

1996). Bör detta kollektiv även innefatta representanter från relevanta delar av 

näringslivet? Om man lyssnar på den vägledning given i RTF (2008) bör 

näringslivet vara en betydande del av ämnesplansutvecklingen. 

Gällande programmering ifrågasätts regeringens, liksom samordnares och 

undervisningsråds, sakkunnighet i att ifrågasätta expertens arbete. 

Ämnesexperter anlitas i egenskap av sina specifika kunskaper. För att på ett 

relevant sätt ifrågasätta expertens arbete krävs en nivå av sakkunskap som 

inte är rimlig att förväntas av undervisningsrådet, då den ansvarar för ett flera 

ämnesområden.  

Att ersätta en ämnesexpert med en grupp av representanter från skolvärlden, 

näringslivet och aktörer med inblick i relevant forskning skulle vara ett första 

steg i att berika konfliktarenan och med det minska beroendet av enskilda 

personer och främja utvecklingen av ämnet. Vidare bör, av samma skäl, IT-

företag ur näringslivet inkluderas i kontrast mot den enhetliga dominans av 

teknikföretag som nu råder. För att sänka den tröskel, i form av kunskap och 

inblick som behövs i att sätta sig in i hur skolvärlden och hur dess 

utvecklingsprocesser går till, kan nya vägar sökas för att få näringslivets 
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åsikter om vad för kunskap som efterfrågas och är relevant. Ett e-mailutskick 

med information om remisser till Sveriges ledande IT-företag är en mindre 

åtgärd som kan ha effekt. 

12. KONKLUSION 

Även om vår empiri är begränsad till ämnesplanen för programmering kan 

man anta att samma tendenser existerar hos de övriga datavetenskapliga 

kurserna i GY11 ty processen för dessa är likadan och under 

utvecklingsperioden arbetade samma personal med dessa på samma sätt. 

Denna undersökning har visat på en total avsaknad ett inflytande på 

ämnesplanen i programmering från det dominanta näringslivet som leder 

innovationer inom IT, vi ser kravet på detta i andra länder och Sverige ligger 

en bra bit efter. Det dyker upp frågor som vad för kompetens är det egentligen 

som krävs för att skriva styrdokument i datavetenskapliga ämnen? och till 

vilken grad anpassar sig det svenska skolsystemet efter det konstant skiftande 

kulturer och traditioner inom datavetenskap som ses i samhället idag?  

En annan fråga som växer fram är varför det är ett så få som väljer att 

engagera sig i processen.  

Skolverkets arbetssätt förutsätter att den externa personal som dem anställer 

har en väldigt hög kompetens i undervisning, kurs- och ämnesplansutveckling 

och framförallt ett uppdaterat förhållningssätt till hur disciplinen ser ut och 

utvecklas under den tid som utvecklingen av styrdokumenten sker. Hur det 

svenska skolsystemet förhåller sig till detta frågor har ej besvarats i detta 

arbete men öppnar upp ett utrymme för framtida studier. Vi drar slutsatsen att 

Skolverkets utvecklingsprocess av ämnesplanen för programmering var en 

öppen demokratisk process men att det finns en del fallhål för inflytande och 

ett möjligt för stort beroende av kompetens på ett fåtal individer. 
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13.1. Webbplatser (samtliga gäller för datum: 2013-05-24) 

 

Aftonbladet 
http://www.aftonbladet.se/kultur/article14308259.ab 

 
Dagensnyheter 
http://www.dn.se/ekonomi/brist-pa-arbetskraft-okar 
 
Computer Sweden (IDG.se) 
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.423114/tekniker-och-
programmerare-ar-grunden-for-vart-valstand-sa-lat-dem-slippa-vara-sociala 
 
Forbes 
http://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/02/26/bill-gates-celebrities-
support-education-for-computer-programming/ 
 
Ny Teknik 
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3572822.ece 
 
SAOL. Svenska Akademiens Ordlista. 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_
ordlista/saol_pa_natet/ordlista 
 
Statistiska centralbyrån 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0505_2011A01_BR_AM78BR1
103.pdf 
 
Svenska Dagbladet 
http://www.svd.se/naringsliv/karriar/skriande-brist-pa-ratt-
kunskap_6710379.svd 
 
Veckans Affärer: Sveriges 500 största IT-företag (2009) 
http://www.va.se/nyheter/it500-56865 
 
Youtube 
http://youtu.be/nKIu9yen5nc 

 

  

http://www.aftonbladet.se/kultur/article14308259.ab
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http://computersweden.idg.se/2.2683/1.423114/tekniker-och-programmerare-ar-grunden-for-vart-valstand-sa-lat-dem-slippa-vara-sociala
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.423114/tekniker-och-programmerare-ar-grunden-for-vart-valstand-sa-lat-dem-slippa-vara-sociala
http://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/02/26/bill-gates-celebrities-support-education-for-computer-programming/
http://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/02/26/bill-gates-celebrities-support-education-for-computer-programming/
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3572822.ece
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0505_2011A01_BR_AM78BR1103.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0505_2011A01_BR_AM78BR1103.pdf
http://www.svd.se/naringsliv/karriar/skriande-brist-pa-ratt-kunskap_6710379.svd
http://www.svd.se/naringsliv/karriar/skriande-brist-pa-ratt-kunskap_6710379.svd
http://www.va.se/nyheter/it500-56865
http://youtu.be/nKIu9yen5nc
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14. APPENDIX A 

Detta är ett utdrag från det dokument som författades av Margaretha Allen 

under GY11-projektet. 

14.1. Genomförande av uppdraget 

14.1.1. Hur arbetet har bedrivits 

Skolverket har tillsammans med en expertgrupp tagit fram förslag till 

examensmål och karaktärsämnen för teknikprogrammet samt vissa andra 

ämnen, närliggande programmet. Arbetet har letts av ett undervisningsråd. 

För skrivprocessen har det funnits en skrivare som deltagit i särskilda 

skrivarseminarier. Skrivaren för teknikprogrammet har också varit 

programsamordnare för framtagningen av programmet. 

Undervisningsrådet har ingått i en projektgrupp med två projektledare. Till 
projektgruppens möten har också en representant från Skolverkets 
vuxenutbildningsenhet inbjudits. Projektledningen har till sin hjälp genom 
hela arbetet haft en kvalitetssäkringsgrupp som granskat de examensmål 
och programstrukturer som expertgruppen och undervisningsrådet 
levererat. Kvalitetssäkringsgruppen har utöver projektledningen bestått av 
jurister och pedagoger inom Skolverket, en representant från Skolverkets 
vuxenutbildningsenhet samt extern språkkonsult. 

Undervisningsrådet, programsamordnaren och expertgruppen har till sig 
knutit fyra programreferensskolor, med vilka man diskuterat olika förslag till 
examensmål och ämnesplaner. Dessa har varit Polhemsgymnasiet, Gävle, 
Tullängsskolan, Örebro, Brinellgymnasiet, Nässjö, Göteborgs Tekniska 
Gymnasium, Göteborg 

 

14.1.2. Vilka Skolverket har samrått med 

När det gäller det högskoleförberedande teknikprogrammen har Skolverket 

i första hand samrått med universitet och högskolor. 

Skolverket har dessutom samrått med andra myndigheter. Till 
samrådsmöte inbjöds bl.a. Högskoleverket, Myndigheten för 
yrkeshögskolan, Skolinspektionen, VHS samt elevorganisationerna. 

Skolverket har också samrått med Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
när det gäller programstrukturer och antalet inriktningar inom programmen. 

Undervisningsrådet, programsamordnaren och expertgruppen för 
teknikprogrammet har under arbetet även samrått med branscher och 
andra avnämare, universitet och högskolor, kommuner, organisationer 
samt ämnesföreträdare, enligt följande lista. 

Samråden har dokumenterats och påverkat Skolverkets arbete och 
resultat.  
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15. APPENDIX B 

15.1. Svars och sändlistor 
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16. APPENDIX C 

16.1. Intervjuguide 

Mål: Klargöra processen, främst inom Skolverket, med framtagning av kursplan för 
programmering men också undersöka den externa influensen. 
 

 

Processen start till mål, utgå från Prezi:  
 Resans början 

o Vad var din anställning på Skolverket under denna period? (Ämnesexpert) 
 Omfattning i % och antal år 

o Hur gick denna anställning till? 
 Plötsligt kontaktad, sökte du en annonserad anställning, baserades 

det på tidigare samarbeten? 
o Vad var din primära uppgift? (Kursplansförfattare) 

 Tidigare kunskap/erfarenhet 
 

 

 Hur gick arbetsprocessen till?  
o Vilka samarbetade du med och hur såg det samarbetet ut? 

 Inom Skolverket 
 Externt( högskola, näringsliv, övrigt...) 
 Skaffar du dig feedback på annat håll än via remissvar? 
 Gå igenom Prezi 

o Sekundära uppgifter? 
 Samma frågor som ovan. 

 

 

 Remissvar & Diskussionsforum 
o Hur arbetade du med remissvaren? 
o Hur arbetade du med forumen? 
o Vilka var de största ändringar du gjorde efter du tagit del av feedback? 
o Från vilken instans/aktör har du fått mest feedback från? 

 

 

 Inflytande 
o Vilka har enligt dig haft inflytande i kursplansutformningen? (Brett svar 

väntat) 
 inom Skolverket 
 utanför 

o Vad förändrades i ämnesplanen efter det att du lämnat ifrån dig den 
slutgiltiga versionen? (Bara språkligt av skrivaren eller?) 

  

http://prezi.com/kkj-vk4xffmk/untitled-prezi/
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17. APPENDIX D 

17.1. Beethams 30 index 

 


