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SAMMANFATTNING 

För sju år sedan kom en ny läroplan i Sverige. Det betonades att eleverna bör undervisas i GIS 

(geografiska informationssystem).  

 

Denna undersökning gjordes för att få veta mer om hur geografilärare idag arbetar med GIS. 

Vilka problem och utmaningar de har i sitt dagliga arbete i undervisningen och varför 

upplever de sin situation som de gör. Hur läroplanerna tolkas och hur lärarna tror att 

undervisningen i GIS ger eleverna färdigheter som de kommer att använda i livet. Både här 

och nu, men också i framtiden. 

 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer med lärare inom grundskolans senare år och 

inom gymnasieskolan och visade att det finns mycket att göra för att utveckla utbildningen i 

GIS och därmed få utbildningen att bättre motsvara läroplanerna för ämnet geografi. Lärare 

som i sitt yrke är bekväma att undervisa med hjälp av digitala hjälpmedel var också mer 

positiva till att använda GIS i geografiutbildning. 

 

Studien visade att lärarna tror att de behöver mer tid, mer pengar och framför allt mer 

utbildning i GIS för att hantera GIS mer effektivt i undervisningen.  
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ABSTRACT 

 

Seven years ago came a new curriculum in Sweden. It emphasized that the students should be 

taught GIS (geographical information systems).  

 

This survey was done with the aim of getting to know more about how the geography teachers 

today work with GIS. What problems and challenges do they have in their daily work in the 

teaching and why they experience their situation as they do? How the curricula are interpreted 

and how the teachers believe that the teaching in GIS gives the students skills that they will 

use in life. Both here and now, but also in the future. 

 

The survey was conducted through interviews with teachers within the compulsory school’s 

later years and within upper secondary school and showed that there is much to be done to 

make the education in GIS better and correspond to the curricula for the subject of geography. 

Teachers who, in their profession, are comfortable using digital aids were also more positive 

to using GIS in geography education. 

 

The study showed that the teachers think they need more time, more money and, above all, 

more education in GIS in order to manage using GIS more effectively in teaching.  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Redan första dagen vid årets terminsstart, hade vi en föreläsning med Gabriel Bladh i vilken 

Bladh uttryckte sig kring GIS. ”Lära med GIS är viktigt, lära om GIS är ointressant”. Med 

detta ville Bladh få sagt till oss geografilärarstudenter att vårt fokus ska vara på att se GIS-

verktyg som ett hjälpmedel för oss att undervisa eleverna med. Lika naturligt som en atlas 

varit tidigare. 

Där och då väcktes mitt intresse för att skriva en uppsats i ämnet. Hur genomför 

geografilärare undervisning med GIS? Gör man det eller gör man det inte? Vilka hinder ser 

lärarna framför sig för att kunna undervisa med GIS eller vilka möjligheter ser lärarna att 

undervisningen med GIS ger eleverna?  

”Samhällets behov av rumslig information ökar allt mer. Det gäller i samband med 

planering, utveckling, dokumentation, beslutsfattande, kommersiella produkter och 

tjänster. Geografi har verktyg och metodik i form av geografiska 

informationssystem (GIS) för att hantera stora informationsmängder, bearbeta, tolka 

och presentera resultat som efterfrågas och visualisera resultatet i kartans form”  

(Fridfeldt & Molin 2010, s.114) 

Citatet ovan visar på varför GIS kom in i kursplanerna på ett mer påtagligt sätt än tidigare i 

samband med att läroplanerna för grundskolorna och gymnasiet gjordes om 2011. Skolverket 

har lyft fram användningen av GIS som ett verktyg eleverna ska få möjlighet till att använda 

sig av och utveckla färdigheter i och bli förtrogna med i kursplanen för geografi (Skolverket 

2011-1, s.163; Skolverket 2011-2, s.3).  

Med avstamp i tidigare forskning, som visat på att lärares undervisning i GIS inte motsvarar 

läroplaner eller samhällets behov (Kaati 2012, Arvidsson 2014, Degirmenci 2018), så 

kommer den här undersökningen vara ett bidrag till mer kunskap ifall de här problemen 

kvarstår eller om gapet mellan teori och praktik har minskat? 

 

1.2 Problemformulering  
Det har nu gått sju år sedan LGR11 och GY11 infördes i den svenska skolan. Hur ser då 

undervisningen ut i GIS idag? 

Genom att intervjua geografilärare på grundskolans årskurs 7-9 och på gymnasiet kommer 

den här undersöka hur undervisningen i GIS fungerar för dem. Vilka problem och utmaningar 

har de i sitt dagliga arbete i undervisningen och varför upplever de undervisningssituation 

som de gör? Hur tolkas läroplanerna (LGR11 och GY11)? Hur menar lärarna att 

undervisningen i GIS ger eleverna färdigheter som de kommer att ha användning av i 

tillvaron? Både här och nu, men även i framtiden.  
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1.3 Syfte  

Den här studien syftar till att ge mer kunskap om hur lärare arbetar med GIS i undervisningen 

för att motsvara läroplanerna inom grundskolans årskurs 7-9 och inom gymnasieskolan och 

för att ge eleverna bestående kunskaper de har nytta av både här och nu men även senare i 

livet. 

 

1.4 Frågeställningar  

Hur anser de intervjuade geografilärarna att GIS har betydelse för eleverna ur ett 

samhällsperspektiv? 

Hur uppfattar de intervjuade geografilärarna vad läroplanerna säger om GIS?  

Hur gör de intervjuade geografilärarna när de undervisar i GIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

2. TEORETISKT RAMVERK 
 

2.1 Teoretiskt perspektiv  

Undersökningen är baserad på läroplansteoretisk teori. En läroplansteori är ett forskningsfält 

som behandlar vad som kan räknas som kunskap. Innehållet i undervisningen kopplas 

samman med sin historiska tid och det samhälle som råder för tillfället. Det som där och då 

räknas som kunskap. En läroplan i sin tur byggs upp av allt som påverkar och berör den och 

innefattar hela samhällskontexten. Inte bara det som står i styrdokumenten från Skolverket 

(Lundgren 1989, s.20).  

Detta begrepp benämner Lundgren som läroplanens kod. Koden är nivågraderad. Första nivån 

är samhällsperspektivet. Här organiseras värderingar, kunskaper och erfarenheter ut efter 

aktuellt samhälle och formuleras till styrdokument. Didaktikens ”varför-fråga” kan knytas till 

den här nivån. Varför och för vem ska utbildningen hållas? Den andra nivån behandlar hur 

skolan styrs och vad styrdokumenten innehåller. Didaktikens ”vad-fråga” kan knytas till den 

här nivån. Vad ska utbildningen innehålla och vad transformeras från styrdokumenten till 

undervisningen? På den tredje nivån kommer den praktiska undervisningen i klassrummet. 

Didaktikens ”hur-fråga” kan knytas till den här nivån. Hur läraren genomför sin undervisning 

utifrån styrdokumentens innehåll (Lundgren 1989, s.21). 

Hur sedan läraren väljer undervisningsmetoder så att eleverna lär sig så mycket som möjligt 

om innehållet i relation till läroplanen, det är där didaktiken kommer in i bilden. Genom att 

använda Klafkis fem didaktiska analysfrågor analyseras och tolkas empirin i den här 

undersökningen. De tre första frågorna kopplas till den första nivån i läroplanskoden. I vilka 

generella kunskapssammanhang är erbjudet stoff viktigt för samhällskontexten, men även för 

eleven här och nu, där hen befinner i sin utveckling? Plus att stoffets betydelse för elevens 

framtid ska beaktas. Kommer eleven ha nytta av den här kunskapen senare i livet? Den fjärde 

frågeställningen sätts in i läroplankodens andra nivå. Hur innehållet är strukturerat likställs 

här med vad det ska undervisas om i skolan. Den femte frågan ställs då mot läroplankodens 

tredje nivå. Hur ska ett visst innehåll i ett ämne realiseras av läraren för att innehållet ska blir 

intressant och begripligt för eleverna? (Klafki 2000, ss.139-159). 

Klafkis didaktik härstammar från Herbarts idéer om att läroplansteorin byggs genom att 

eleverna får ta del av ett innehåll - den tyska bildningstraditionen (Wahlström 2018, s.16). 

Klafki utvecklade en kritisk-konstruktiv didaktik. Kritisk från didaktikens strävan att eleverna 

ska utveckla förmågor i självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. Konstruktiv 

från didaktikens vilja till att utveckla skolans praktiska undervisning. Att undervisa så ger en 

”win-win situation” för såväl individen som för samhället (Wahlström 2018, ss.135-136).  

Inom den tyska bildningstraditionen skiljer man på allmändidaktik och ämnesdidaktik. 

Allmändidaktiken relaterar till människors livsvillkor och ämnesdidatiken till universitetens 

ämnesdiscipliner (Wahlström 2018, ss.134-135). Innehållet är i fokus hos Klafki, som byggde 

sin didaktiska teori från fem frågeställningar. De tre första går att anknyta till 

allmändidaktiken. Hur innehållet kan förstås i ett generellt sammanhang, hur innehållet 

omedelbart kan utveckla eleverna i klassen och hur kan eleverna ha användning av innehållet 
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i framtiden. De två övriga frågorna anknyts till ämnesdidaktiken. Vad finns i innehållet och 

hur relateras det till de tre inledande frågorna samt vad finns i innehållet som gör att elevernas 

intresse för innehållet fångas upp och kan transformeras till kunskap? (Wahlström 2018, 

s135). 

En kombination av allmändidaktik och ämnesdidaktik gör att alla fem frågor från Klafki kan 

besvaras. De två didaktikinriktningarna används tillsammans och är beroende av varandra 

(Wahlström 2018, ss.146-147). 

Genom att föra in Klafkis olika frågeställningar i läroplanskodens tre nivåer struktureras den 

här uppsatsen efter underrubrikerna samhälls-, styrnings- och undervisningsnivå. 

2.1.1 Samhället 

Det valda innehållet i ett arbetsområde ska relateras till ett samhällsperspektiv. Klafki talar 

om vad som har en omedelbar betydelse för eleverna och vad som eleverna kan tänkas få 

nytta av i framtiden. En lärare måste ta med i beräkningarna vid planering av ett arbetsområde 

som exempelvis GIS att även om eleverna inte har en omedelbar nytta av kunskaper i GIS, är 

det troligt att de kommer få det i framtiden. I dagens och framtidens samhälle framträder GIS 

tydligt. Genom positionsbestämning av var något eller någon befinner sig och göra 

beräkningar kring detta skapas möjligheter för att utveckla samhället på många sätt. Vilket 

Klafki talar om som ett vidare och mer generellt kunskapssammanhang.  

Ytterligare teoretisk koppling mot Klafkis didaktik är att det hela tiden i skolan pågår 

reproduktion av t ex samhälleliga normer och värden. Läraren ska beakta hur kunskaper i GIS 

och vilka värden det har för samhället påverkar de didaktiska val läraren står inför. En kritisk 

reflektion över hur villkoren och förutsättningarna är för att genomföra en undervisning där 

läraren tar hänsyn till maktfördelningarna i klassrummet. Såväl mellan lärare och elever som 

mellan olika elevgrupper (Wahlström 2018, ss. 209-210). 

2.1.2 Styrningen 

Läroplanen i geografi för gymnasiet talar om i ämnets syfte att eleverna ska med hjälp av 

digitala geografiska verktyg som geografiska informationssystem (GIS) få kunskaper om 

samhällets behov av olika rumsliga data. För att eleverna ska få kunskaper behöver  

 
”de ges möjlighet att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och värdera rumsliga data 

samt att formulera och visualisera resultat i form av texter, kartor, bilder, modeller, 

tabeller och diagram”.  

(Skolverket 2011-2) 

 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin  

 
”förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med 

geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk 

information.” 

(Skolverket 2011-2) 

 

I läroplanen finner läraren vilka värden det finns med GIS i undervisningen samt vilken 

kunskap eleverna ska få med sig i GIS. Med detta som utgångspunkt ställs läraren inför 

vägledning och didaktiska val. Ur kursplanernas centrala innehåll kan läraren hitta stöd för 

detta. 
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”Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering 

och kartan som modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. 

Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk 

information i karta.” 

(Skolverket 2011-2) 

 

Villkor och förutsättningar för att bedriva undervisning skaffar sig läraren från läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer. 

”Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.” 

(Skolverket 2011-2) 

 

Läroplanen för geografi i grundskolan skriver i ämnets syfte att eleverna ska få utveckla sin 

förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av 

kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. Där står det inte att 

geografiämnet syftar till att eleverna ska få lära sig med GIS. Det kommer först i ämnets 

centrala innehåll för årskurs7-9, vilket min undersökning berör. Geografins metoder, begrepp 

och arbetssätt skriver att 

”Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till 

exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa-

tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till 

exempel satellitbilder.” 

(Skolverket 2011-1) 

 

Innehållet i läroplanerna för såväl grundskolan som för gymnasiet svarar mot 

allmändidaktikens idéer att kunskapsinnehållet är viktigt för både den enskilde eleven och för 

samhället (Wahlström 2018, s.134). För att ge eleverna kunskaper i ämnet geografi är alltså 

GIS en metod att använda sig av. 

2.1.3 Undervisningen 

Klafkis didaktik kring hur undervisning ska bedrivas för att svara upp de fem 

frågeställningarna hos den kritisk-konstruktiva didaktiken kan appliceras på GIS-

undervisningen. En lärare kan resonera kring innehållet så att det förmodas väcka ett intresse 

hos eleverna att lära sig mer om GIS och samtidigt svara mot de två första nivåerna i 

läroplanskoden. 

När en lärare realiserar sin undervisning är det viktigt att läraren tänker på vilka villkor och 

förutsättningar det finns för att kunna genomföra den tänkta undervisningen så att eleverna får 

tydliga mål att nå och att eleverna blir delaktiga i lärandemålen. Läraren ska också precisera 

bedömningsformer och balansera dessa med hur elevernas kreativitet i att använda aktuella 

verktyg kan uppmuntras. Elevernas lärande och kunskapsutveckling ska tillgodoses genom att 

undervisningen bedrivs på ett konstruktivt sätt. Läraren ska reflektera över hur didaktiska val 

påverkar undervisningen och på vilka sätt undervisningen utmanar elevernas förståelse för 

varför ett visst verktyg är viktigt och hur användandet av verktyget i undervisningen både 

utmanar och engagerar elevernas kreativitet. (Wahlström 2018, ss. 207-209). 
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Sammanfattningsvis kan läraren som ska undervisa eleverna i GIS ställa sig frågan:  

- Varför ska eleverna lära sig det här? 

Förhåller sig läraren till den kritisk-konstruktiva didaktiken kan ett svar bli: 

- För att möta upp mot de samlade föreställningarna i läroplanskoden och att vägen dit 

går genom didaktiken. Där didaktiken innebär hur läraren väljer att transformera 

innehållet i GIS så att eleverna erbjuds kunskaper som de har nytta av nu, i framtiden 

och för den samhälleliga kontexten skull.  

2.2 Tidigare Forskning  

Vad säger tidigare forskning om hur geografilärare undervisar i GIS? Avsnittet är här 

uppstrukturerat efter tre kategorier. Hur lärare har tolkat läroplanerna, hur lärare gör när de 

undervisar i GIS och hur lärare uppfattar att undervisningen i GIS är till nytta för såväl 

eleverna som för samhället i stort. Eftersom de nya läroplanerna kom 2011, har all forskning 

som här refereras till, utkommit efter år 2011. 

2.2.1 Samhället 

Det pågår en ständig socialisering i skolan där eleverna förbereds för att möta samhällets krav. 

Från Degirmencis undersökning framkom det att lärarna ser GIS som ett utmärkt redskap att 

förbereda eleverna till ett kritiskt tänkande, vilket är bra ur samhällsperspektiv. Eftersom GIS 

gör att eleverna lättare kan behandla större mängder data och att data blir mer konkret för 

eleverna gör det att elevernas prestationer i geografi ökar. Eleverna får med GIS ett bättre 

verktyg för att uppnå målen i ämnet. Färdigheter i kartläsning, tabeller och grafer samt att GIS 

också gör att elevernas färdigheter i att ifrågasätta publicerad fakta förbättras (Degirmenci, 

2018). 

För att motverka att färre elever utbildar sig i geografi på gymnasienivå är också GIS-verktyg 

viktiga. Elevers motivation att läsa ämnet ökar och eleverna får med sig mer kunskap ut i 

samhället (Singh, Rathakrishnan, Sharif, Talin & Eboy 2016). Just samhällsperspektivet 

framgår tydligt hos Karlsson, som menar att skolan har fullt upp med att hålla jämna steg med 

IT-utvecklingen i samhället. Karlsson beskriver den frustration rektorer och lärare upplever 

med teknikkrångel, dåligt utvecklad teknisk support och dåligt pedagogiskt IT-stöd. Här 

menar Karlsson att det är viktigt att skolans tekniska lösningar håller likvärdig nivå med 

övriga samhällets. Att använda sig av exempelvis GIS utan att det flyter på smidigt i 

undervisningen leder till att tiden inte räcker till. Därmed tvingas lärarna att undervisa utan 

IT-stöd (Karlsson 2013). 

Idag är vi alla omgivna av GIS i samhället. GIS innehar en betydande samhällsfunktion och 

det är troligt att det i framtiden kommer att öka. Verkligheten visar sig mer tydligt i ett GIS än 

i en kartbok. Kartboken blir då mer av en teoretisk produkt som eleverna inte förstår nyttan 

med. Behovet tilltar hela tiden från samhället och GIS blir viktigare och viktigare för 

geografiundervisningen (Kaati 2012). 

2.2.2 Styrningen 

Efter det att GIS, som ett verktyg för undervisning i geografi, tydligare skrevs fram i 

läroplanerna LGR11 och GY11 mot hur det varit i äldre läroplaner har det gjorts studier om 

lärares erfarenheter och tankar kring det. Det har då framkommit att en kraftigare styrning av 
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ämnet geografi från läroplanen, delvis har gett skolämnet geografi en ny inriktning. GIS 

uppkomst i läroplanerna är ett i raden av moment som numera har förändrat undervisningen i 

geografi (Arvidsson 2014). Det som framkommit är att lärare därmed känner att de behöver 

öka användningen av GIS i undervisningen, men att det inte är lätt att göra det (Kaati 2012).   

Tolkning av läroplanen är varje enskild lärares ansvar. Denna tolkning kan beskrivas som ”att 

rymmas inom sitt friutrymme”. Det betyder hur lärarnas undervisning bedrivs i relation till 

aktuella läroplaner (Karlefjärd 2011). Läroplanerna skriver inte om hur mycket GIS som ska 

användas i undervisningen och lärare känner en osäkerhet kring om de undervisar tillräckligt 

mycket i GIS. Dessutom känner också lärare osäkerhet kring vad som undervisningen i GIS 

ska innehålla. Är det tillräckligt att prata om GIS med eleverna eller kräver läroplanerna att 

eleverna ska arbeta självständigt med GIS-verktyg för att skapa någonting konkret (Colliander 

Celik 2017)? 

Forskningen säger också att eleverna får en bättre förståelse kring begrepp och kopplingar 

mellan begrepp om de får vara med och pröva på och utföra uppgifter praktiskt. GIS-

verktygen är för geografin användbara för att lösa den här problematiken. Tyvärr visar 

forskningen på att det inte sker så i någon större utsträckning. Fortfarande är det mest forskare 

som vill att GIS används praktiskt. I skolundervisningen är det mest teoretiska uppgifter om 

vad GIS är (Battista & Manaugh 2017). 

2.2.3 Undervisningen  

Att undervisa med GIS som ett verktyg i skolan för att eleverna lättare ska nå målen för 

utbildningen, samtidigt som utbildningen ska anpassas till samhällets ökade krav på att 

använda digitala hjälpmedel för att förklara rumsliga processer, gör att användningen av GIS 

fått en framträdande plats i läroplanerna för geografi. Det visar exempelvis gymnasieskolans 

kursplaner för geografi då det finns en särskilt framtagen kurs för GIS, (Geografiska 

Informationssystem). 

Den norske geografididaktikern Svein Andersland genomförde 2011 en praktisk undersökning 

bland norska åttondeklassare (motsvarar åk 7 i Sverige) för att se i vilken utsträckning 

eleverna klarade av att hantera GIS-verktyg. Detta för att GIS ska vara ett stöd och ett medel 

för framgångsrik geografiundervisning. Resultatet blev att eleverna klarar av att använda GIS-

verktyg alldeles utmärkt. Ändå görs inte det här särskilt mycket i undervisningen och det är 

för att lärarna inte är tillräckligt engagerade i området. Andersland menar att brist på tid, 

utbildning och pengar ligger bakom lärarnas val att inte ge användningen av GIS någon större 

plats i geografiundervisningen (Skolverket 2018-2). 

Så sent som i juni 2018 kom en turkisk undersökning om hur verksamma turkiska 

geografilärare använder sig av GIS i undervisningen och där redogjordes för vilka möjligheter 

GIS ger eleverna. De turkiska lärarna menar att GIS främjar lärandet påtagligt och att eleverna 

når målen i större utsträckning än tidigare. Tyvärr anser sig de intervjuade lärarna att de själva 

har för lite utbildning i GIS och att det gör att de inte kan genomföra geografiutbildningen 

med hjälp av GIS-verktyg som de annars skulle ha gjort. Ytterligare en aspekt som 

framkommer hos turkarna är att tillgången på datorer i skolan begränsar möjligheterna 

avsevärt för att genomföra god undervisning i GIS (Degirmenci 2018). 
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Undervisning i GIS kan enligt forskningen utföras på flera olika sätt. En presenterad slovakisk 

studie visar på att det är skillnad mellan att undervisa med GIS och att undervisa om GIS. 

Undervisningen med GIS är fokuserad på problemlösningar. Eleverna får i uppdrag att lösa 

konkreta problem. De här problemen löser de tack vare att arbeta med GIS-verktyg där det 

handlar om att lära sig hur verktyget fungerar. Undervisningen om GIS är istället inriktad mot 

att eleverna får kunskaper i vilken nytta de kan ha av GIS. I det senare fallet är 

undervisningen inriktad på att öka elevernas intresse för att studera geografiämnet och att 

GIS-verktyg då är en bra metod för att få resultat med sig (Jakab, Sevcik & Grezo 2018). 

Just det faktum att GIS ökar motivationen och ger eleverna ett bättre resultat i geografi har 

undersökts av en grupp forskare i Malaysia. Gymnasieelever som ingick i undersökningen 

fick olika typer av undervisning om samma arbetsområde. En grupp fick undervisning med 

GIS-verktyg, den andra fick det inte. Resultatet av försöket blev att elevgruppen som fått 

undervisning med GIS hade betydligt bättre resultat än den gruppen med elever som inte 

använt sig av GIS i undervisningen (Singh et al. 2016). 

Även svenska geografilärares åsikter har studerats efter det att de nya läroplanerna kom 2011. 

Undersökningar visar på att lärarna är medvetna om att användningen av GIS i 

undervisningen behöver ökas. De behöver ökas för att ge eleverna en undervisning som kan 

appliceras på kursplanerna för ämnet och för att möta samhällets förväntningar på hur skolan 

förbereder eleverna för arbetslivet. Samtidigt menar lärarna att de känner att de kan göra än 

mer av GIS, men att det brister i tid, resurser och kunskap (Kaati 2012). 

Att det brister i exempelvis kunskap har Karlsson undersökt. Hon har funnit att lärare som 

inte är utbildade i IKT, heller inte använder sig av GIS i undervisningen. Den här gruppen av 

lärare ser också en risk i att eleverna inte kan hantera datorerna, utan att GIS mest blir ett 

dataspel för eleverna och att GIS inte främjar lärandet. Karlsson menar att det måste till 

utbildning av lärarna först. Då har GIS potential att bli ett bra verktyg, inte bara i geografi 

utan GIS kan användas i fler ämnen (Karlsson 2013). 

Arvidsson genomförde sin undersökning två år efter Kaati och har delvis en annan inriktning. 

Arvidsson menar att läroplansförfattarna hoppades på en förändring av geografiämnet när GIS 

skrevs dit, att verksamma lärare visserligen är medvetna om tanken från läroplansförfattarna, 

men att lärarna i den praktiska undervisningen inte klarar av att verkställa innehållet i 

kursplanen (Arvidsson 2014). 
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3. METOD 

 

3.1 Diskussion om vald metod 

För att ta reda på hur verksamma geografilärare gör då de undervisar med GIS valdes en 

kvalitativ metod utifrån intervjuer med geografilärare. Respondenterna som deltagit i 

intervjuerna är verksamma på såväl grundskolans årskurs 7-9 som på gymnasiet där de 

undervisar i kursen Geografi 1. Enligt Rienecker och Jørgensen är det lämpligt att använda sig 

av kvalitativa metoder i uppsatser för att gå på djupet hos respondenterna och därigenom få 

fram förståelse och innebörd kring hur och varför respondenterna gör som de gör (Rienecker 

& Jørgensen 2017, s.174). Det ger då kunskaper om hur lärare kan arbeta med GIS i 

undervisningen och hur lärarna kan tolka läroplanernas innehåll gällande GIS samt hur 

eleverna kan få användning av erhållna kunskaper i GIS både direkt, men även senare i livet. 

Tidigare forskning av ämnet i fråga har också använts sig av kvalitativa metoder för att finna 

svar på hur geografilärare gör för att undervisa med GIS (Skolverket 2018-2; Kaati 2012; 

Karlsson 2013; Arvidsson 2014; Degirmenci 2018;).  

 

3.2 Metodologisk och vetenskapsteoretisk diskussion 

Undersökningen är strukturerad efter läroplansteorin. Det är en ramfaktorteori och den ska ses 

som inom vilka ramar utbildning är möjlig. En ramfaktorteori förklarar hur ett visst samband 

föreligger mellan uppställda ramar, processerna som genomförs och ett visst utfall. Uppsatsen 

är systematiserad utifrån läroplansteorin. Hur en läroplan byggs upp benämns läroplanens kod 

och det är efter de här koderna som den här uppsatsens avgränsningar är gjorda (Wahlström 

2018, ss.26-27). Detta för att säkerställa en vetenskaplig ansats.  

Undersökningen är tänkt som ett komplement till tidigare forskning kring ämnet. För att se 

om det förhåller sig på liknande eller skilda sätt hos de lärare som nu blivit intervjuade mot 

det som tidigare undersökningar visat på. De metodologiska tankarna i den här 

undersökningen är att intervjuer med verksamma geografilärare som undervisar i 

grundskolans årskurs 7-9 och på gymnasiet passar bäst mot problemformuleringar och syfte. 

(Rienecker & Jørgensen 2017, s.178).   

Att använda sig av intervjuer för att skriva en uppsats har både för- och nackdelar. Urvalet av 

respondenter är litet och det är samtidigt personer som vet vem jag är. Fördelen med att 

använda sig av intervjuer och samtal är att det är lätt att ställa följdfrågor och be om 

förtydliganden. I en kvantitativ uppsats finns inte den möjligheten och där måste det vara 

tydliga frågor. För att det ska vara liten risk för att respondenterna missuppfattar 

frågeställningarna (Rienecker & Jørgensen 2017, s 270).  

 

3.3 Urval  

Fyra verksamma geografilärare har deltagit i undersökningen. Det hade gärna fått vara med 

fler respondenter. Nu blir undersökningen endast utifrån de svar som de här fyra lärarna har 

lämnat. Kontakt har tagits med skolor i hemkommunen via mail och även sökt respondenter 

via Facebook utan resultat. 
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Nedan följer en kort presentation av de fyra respondenterna. 

Respondent 1 är idag verksam SO-lärare och undervisar årskurs 7-9 i alla de fyra SO-ämnena. 

Hen har varit lärare i ca 20 år och har lärarlegitimation. Är inte utbildad i geografi vid 

högskola/universitet men har fått behörigheten efter att ha undervisat i ämnet i många år. 

Respondent 2 är idag verksam SO-lärare och undervisar årskurs 7-9 i alla de fyra SO-ämnena 

plus Idrott & Hälsa. Hen har varit lärare i ca 20 år och har lärarlegitimation. Har läst geografi 

vid högskola/universitet. 

Respondent 3 är idag verksam lärare i gymnasiekursen Geografi 1 samt i naturkunskap vid en 

gymnasieskola. Har utbildat sig i geografi vid högskola/universitet och har arbetat som lärare 

i ca 30 år. Respondenten har lärarlegitimation. 

Respondent 4 är idag verksam lärare i gymnasiekursen Geografi 1 samt i matematik och fysik 

vid en gymnasieskola. Har lärarlegitimation och har arbetat som lärare i ca 20 år. Även den 

här respondenten har utbildat sig i geografi vid högskola/universitet. 

 

3.4 Genomförande  

Innan intervjutillfället fick lärarna ett antal frågor att fundera kring (bilaga 1). Det var 

faktafrågor rörande lärarnas utbildning, antal tjänstår och hur mycket av sin undervisningstid 

de har förlagd till geografi. Lärarna fick frågan hur de kan lägga upp undervisningen för att ge 

eleverna möjlighet att använda GIS för att samla in, bearbeta, värdera och presentera 

geografiska data. Kombinationen fältstudier och GIS var också en fråga de fick till sig i 

förväg. Dessutom fick de i uppgift att se en film som är utgiven av Skolverket som har syftet 

att inspirera till mer undervisning för årskurs 7-9 inom fältstudier med hjälp av GIS 

(Skolverket, 2018-1). 

Det fanns, efter transkribering, möjlighet att återkomma med några ytterligare frågor till 

respondenterna, samt att göra vissa förtydliganden. Det här gjordes också vid ett tillfälle.  

Tillsammans med den litteratursökning i ämnet som gjordes för att ta fram tidigare forskning 

har intervjuerna byggt den här uppsatsen. Materialinsamlingen har i diskussionsavsnittet 

analyserats mot teori, tidigare forskning och metod.  

Respondenterna fick berätta hur de upplevde filmen från Skolverket. Intervjuerna utformades 

efter det som dök upp under samtalet med respondenterna. Det är ett induktivt förhållningssätt 

till intervjufrågorna. Fördelen med att arbeta med en induktiv intervjusituation är att 

intervjuaren inte försöker styra samtalet i en viss riktning. Det är respondentens upplevda 

tillvaro kring det konkreta problemet som tas tillvara.  

Intervjuerna med respondenterna spelades in och med hjälp av ett transkriberingsprogram så 

skrevs innehållet i intervjuerna ned. Därmed kunde det i efterhand återges vad som sagts 

under intervjuerna och därmed fanns möjligheten att återge citat hämtade från 

intervjutillfällena. Även Rienecker & Jørgensen skriver om vikten av att använda sig av 
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anteckningsprogram och anteckningar som sedan bearbetas för att uppsatsen ska bli bra 

(Rienecker & Jørgensen 2017, ss 162-163). 

Efter genomförd transkribering finns ett stort antal citat från respondenterna att välja bland. 

De valda citaten till uppsatsen som kommit med, är med därför att de här citaten är de som 

bäst svarar mot syfte och frågeställningar i uppsatsen. Det är då ett urval av empirisk data 

utifrån vad som är användbart kontra syfte och frågeställningar i uppsatsen (Rienecker & 

Jørgensen 2017, s 173). Eftersom uppsatsen bygger på empirisk data från intervjuer, är det på 

sin plats med relevanta citat. Vidare menar Rienecker och Jørgensen att många innebörder ur 

respondenternas svar går förlorade om svaren formuleras om. Därmed är det bättre att citera 

(Rienecker & Jørgensen 2017, s 225). 

Svaren är anonyma där det inte går att utläsa vem eller vilka som angivet ett visst svar. 

Fördelen med att använda sig av anonyma svar är att respondenterna känner sig mer fria att 

svara ärligt på frågorna och inte ange ett förväntat svar. ”Källor ska sättas i relation till det 

man vill använda dem till” (Rienecker & Jørgensen 2017, s 219). Citatet från Rienecker och 

Jørgensen visar på att när det görs ett kvalitativt arbete där analyser av intervjuer ska bli till 

empirisk data är det viktigt att respondenterna känner sig bekväma i intervjusituationen.  

3.5 Analysprocess 

Analysen visar på hur svaren systematiskt fördelats från respondenterna (Rienecker & 

Jørgensen 2017, s 300). Fördelningen av de intervjuade lärarnas svar bygger på 

läroplansteorins nivåer. Detta för att göra jämförelser mot teorier och tidigare forskning och 

därmed hålla ”en röd tråd” genom uppsatsen.  

Empirin är strukturerad efter tre kategorier. I den första kategorin samlas svar från 

respondenterna som kan relateras till varför eleverna ska lära sig om GIS i geografi. Hur 

lärarna ser på samhällsnyttan med GIS, samt nyttan för eleverna på kort och lång sikt. Andra 

kategorin är då följaktligen det stoff som lärarna anser ska ingå i undervisningen om GIS. 

Detta för att möta innehållet i läroplanen och svara mot vad eleverna ska erbjudas för 

kunskaper om GIS. Slutligen den tredje kategorin av svar från lärarna är då svar om hur 

lärarna gör när de undervisar i GIS. Vilka didaktiska val gör läraren för att väcka intresse för 

GIS hos eleverna och hur gör läraren för att eleverna med hjälp av GIS ska nå målen lättare i 

geografi?  

3.6 Reliabilitet och Validitet   

Validiteten är med vilken säkerhet en studie mäter det som den påstår sig mäta (Rienecker & 

Jørgensen 2017, s 275). Syftet i den här uppsatsen ska ge mer kunskap i hur svenska 

geografilärare gör när de undervisar i GIS. Utifrån ett teoretiskt perspektiv baserat på 

läroplankodens tre nivåer har tidigare forskning och materialinsamling genomförts. Dessa har 

sedan analyserats så att empirin analyserats mot såväl, teori, tidigare forskning som mot 

metod.  

Reliabiliteten är repeterbarheten av uppsatsen. Samma materialinsamling ska ge samma 

resultat igen (Rienecker & Jørgensen 2017, s 275). Reliabiliteten i undersökningen består av 

intervjuer där de olika respondenterna har svarat på hur just de arbetar mot syftet med 

undersökningen. Intervjuerna har spelats in, transkriberats och i resultatkapitlet i uppsatsen 
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återges ett antal citat från de intervjuade lärarna. Ingen av de fyra deltagande lärarna är heller 

namngivna i uppsatsen. Att de skulle vara anonyma i uppsatsen informerades lärarna om i 

förväg. Detta för att undvika risken för tillrättalagda svar från de intervjuade lärarna.  

3.7 Forskningsetiska reflektioner  

Intervjuerna föregicks av antingen direktkontakt med lärarna eller via godkännande av rektor 

innan kontakt med lärarna togs. Rektor och lärare informerades om syftet med intervjun. 

Respondenterna är anonyma i intervjun. 
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4. RESULTAT 
 

4.1 Empiriskt undersökningsresultat 

  

Svaren är återgivna och grupperade efter läroplanskoderna. Citat är vanligt förekommande i 

den löpande text i vilken studien återger hur lärarna undervisar i GIS utifrån 

frågeställningarna för den här uppsatsen. 

Här följer en sammanfattning av svaren från de intervjuade lärarna samt en sammanvägning 

av svaren. 

 

4.1.1 Samhället 

GIS är, utan att vi tänker på det, ständigt närvarande i elevernas miljö. En av lärarna 

resonerade kring att undervisningen inte tar upp särskilt mycket GIS men att eleverna ändå 

kan jobba med GIS. När frågan ställs, om eleverna tar upp sina datorer då och tittar på digitala 

kartor som Google Maps eller hur gör de? Svaret blir 

”Det har vi gjort men inte, väldigt lite. De har ju även i sina mobiler de här 

möjligheterna att man kan titta på resvägar hem t ex. De är de ju bra på. Ofta är de 

bra det ändå.” 

 (respondent 1) 

Läraren resonerar här kring att samhällets utveckling gällande smartphones gör att eleverna 

har färdigheter i GIS, utan att skolan behöver ge eleverna kunskapen. 

En annan lärare som resonerar om att använda GIS och andra digitala hjälpmedel då för att nå 

den här inriktningen av geografin säger.  

”Det gör man egentligen mer än vad man tänker på. Pratar vi om väder och vind går 

man på vädersiter och ser på väderfilmer. Pratar man om landskap så visar man ju 

bergs uppbyggnad vart de ligger. Naturen hur man mäter höjder, egentligen mer än 

vad man. Vi pratade lite tidigare här att man inte gör det, men nu när jag tänker efter 

lite så tar man ju väldigt ofta fram Google Maps och visar avstånd mellan, visar 

höjdskillnader och så. Bara den lilla biten är ju egentligen en geografisk 

informationskälla som är digital.”  

(respondent 2) 

Den här läraren reflekterar över att samhället utvecklats så mycket gällande GIS, att det nu är 

ett naturligt verktyg i undervisningen. Läraren använder numera GIS, utan att själv tänka på 

det. 

Att eleverna använder sig oorganiserat av GIS i sina smartphones, leder inte till att lärarna 

tycker att elevernas motivation för att läsa geografi med hjälp av GIS blir större. Lärarna ser 

inte en direkt vinning i att geografin blir ett mer intressant ämne för det. När eleverna kommer 

till årskurs 7 och får till sig vad de ska läsa om blir många besvikna. De är vana vid 

namngeografi. 
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”För de tänker att när de ska läsa geografi och kommer från sexan. Då är det bara att 

veta var länderna ligger och flaggor och så. Men det är ju så mycket mer. Det börjar 

ju här på högstadiet att bli så mycket mer än bara det. Man får en helt annan 

inriktning på geografin.”  

(respondent 1) 

Det här citatet visar också på hur viktigt det är för ämnet geografi att utvecklas i 

samhällskontexten för att komma bort från den allmänna föreställningen i samhället vad 

geografi handlar om. Men GIS kan också användas för att öka motivationen hos eleverna. 

Citatet nedan visar på hur en lärare svarat på om eleverna tycker om att arbeta med GIS. 

”Jaaa, det tror jag. Det är sällan folk säger det. Kul och kul men man ser i a f lite 

intresse i ögonen på dem. Att de får göra lite själva, varför ligger museet där det 

gör? Jo, det har legat länge där och så kopplar vi lite stadsmiljö kring och kopplar 

gärna till historian. Den staden är lite kopia av Paris liksom. Varför då? Jo, det var 

en arkitekt som hyrdes in och så.” 

 (respondent 2) 

Läraren resonerar med sig själv om hur GIS, i flera steg, hjälper till med elevernas motivation 

och hur eleverna ser vilken samhällsnytta GIS har när det kopplas till yrken. Arkitekt i citatet 

ovan.  

Varför ges inte mer tid i skolan för en annorlunda undervisning med hjälp av GIS var 

respondenterna oense om. De respondenter som är verksamma på gymnasiet var mer negativt 

inställda till undervisning utanför klassrummet än de respondenter som arbetar på 

grundskolans år 7-9.  

”Det är synd att geografi är ett så litet ämne här på gymnasiet. Det är bara de som 

läser samhäll/samhäll och natur/samhäll som läser geografi överhuvudtaget. 

Undervisningstiden räcker inte till.” 

 (respondent 3) 

Respondenten resonerar kring att samhället egentligen borde tjäna på om fler 

gymnasieelever läste geografi. Att ämnet geografi på gymnasienivå är så litet gör det svårt 

att använda mer tid än vad som är utlagd i elevernas scheman. Det finns inte utrymme för 

några aktiviteter som tar mer tid i anspråk än lektionstid är lärarnas argument mot att inte 

göra t ex fältstudier och där använda sig av GIS som ett naturligt hjälpmedel i 

undervisningen. Att det är så här, beklagar lärarna. ”Det är ett viktigt ämne som förtjänar en 

större plats på gymnasiet.”(respondent 3). Lärarna gör ändå försök till att undervisa med 

GIS. Tidsaspekten sätter stopp för djupare och större uppgifter, anser respondenterna. Det 

blir undervisning om GIS och i bästa fall exempel på hur andra i samhället arbetar med GIS. 

Som när kommunens stadsbyggnadskontor var inbjudna till ett föreläsningstillfälle om 

markanvändning i kommunen. Då fick eleverna möjlighet att lära sig hur en kommun 

använder sig av GIS-verktyg i sitt dagliga arbete.  

Även hos respondenterna på grundskolan tar de upp tid som en brist för att undervisa med 

GIS, inte bara om GIS. Under intervjuerna samtalade vi om lösningar för att ge GIS-

verktygen en bättre möjlighet att användas. 
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”Nu har vi inte tiondedagarna som var väldigt bra. De har vi dragit in på för vi har 

gjort om elevens val systemet. De var bra för då kunde vi ge eleverna lite större 

uppgifter.” 

 (respondent 1) 

Respondenterna tycker att tid, och då sammanhängande tid, är avgörande för att låta eleverna 

göra större arbetsuppgifter i projektform. Något som Skolverket menar inte behövs 

(Skolverket 2018-1), utan att det går bra att genomföra över några lektionstillfällen och då 

GIS-verktygen snarare är till sin fördel än nackdel för att få till en god undervisning. Ett 

tydligt exempel på att någonting händer på vägen mellan läroplanens första och tredje steg, 

när uppfattningarna går isär på det här viset. 

4.1.2 Styrningen 

En skillnad som framkommer mellan lärarna är att de som undervisar i geografi på 

grundskolan inte tydligt håller isär geografiämnet från de andra tre SO-ämnena. Geografin 

kommer in i t ex samhällskunskap. Det här leder till att geografin får en mer undanskymd roll 

än andra SO-ämnen. De intervjuade lärarna menar att andra ämnen väger tyngre och att det är 

en anledning till att de inte undervisar helt korrekt i geografi mot vad som står i kursplanen. 

Att då GIS-verktygen inte kommer fram tillräckligt mycket beror då på att geografi som ämne 

är ett litet ämne för de här respondenterna i jämförelse med historia och samhällskunskap. 

”Sen så det som väger lite tyngre, eller är lite mer av i SO-ämnena så är historian 

och SH mer. Religion och geografin lite mindre.”  

(respondent 1)   

Samtidigt svarar en lärare att hen själv tycker att geografi är ett av de roligare SO-ämnena att 

undervisa i.  

”Mina två favoriter är geografi och historia att undervisa i. Som elev var det väl inte 

så, jag gillade alla fyra i o f s. Som att undervisa i tycker jag att det de två roligaste 

att undervisa och jag upplever att det för eleverna också är så.”  

(respondent 2) 

När en annan svarar att geografi inte är en favorit. 

”Jag brinner ju inte för det uppenbarligen då, eftersom jag valde bort det på 

universitetet. På den tiden var det 20 poäng per termin.”  

(respondent 1) 

Under intervjuerna med lärarna som är verksamma vid grundskolans åk 7-9 framkommer det 

ofta att de lägger till och drar ifrån tid mellan de fyra SO-ämnena efter det som var och en 

själv är mest intresserad av. För geografiämnet kan det vara på både gott och ont, enligt 

citaten ovan. 

Lärarna som undervisar i kursen Geografi 1 på gymnasiet, de har inte alls den förklaringen till 

varför de inte undervisar med GIS-verktyg. Här handlar det istället om att de gör en 

bedömning av innehållet i kursen, vad eleverna ska lära sig om och förklarar det som att det 

inte ingår i kursen, trots att det framgår i ämnets syfte att använda digitala, geografiska 

verktyg för att åskådliggöra rumsliga förhållanden (Skolverket 2011-2, sid 1). 
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”Eleverna använder t ex satellitbilder i sina framställningar. Fast det ingår 

egentligen inte i kursen Geografi 1 som jag undervisar i.”  

(respondent 3) 

Lärarna fick frågor om de använde sig av webbaserade GIS-verktyg för att låta eleverna skapa 

egna kartor. Det kan exempelvis handla om att undersöka elevernas närmiljö som skolgården. 

Lärarna svarade unisont att det här var ingenting som de jobbade med. Det var ingen som 

hade någon kunskap om detta och lärarna ansåg heller inte att det var någonting som de hade 

efterfrågat att få lära sig om heller. En av lärarna beskrev att hen tidigare hade varit med om 

att skolan satsat stora pengar på att köpa in ett GIS-verktyg, men att det inte hade motsvarat 

förväntningarna. 

”Det var vi ganska tidiga med här. Vi köpte något jättedyrt som hette Microsoft 

Encarta. Det var liksom jorden både jorden och månen man kunde ta fram. Att få 

den rund var ju en fördel mot kartan för att få till projektionen. Missvisningen 

försvann.”  

(respondent 2) 

Visst fanns det en fördel med att kunna visa upp jorden som rund, vilket inte går att göra på 

en papperskarta. Istället så arbetar läraren med digitala webbtjänster där eleverna får använda 

de mätverktyg som där finns. Det kan handla om att mäta avstånd eller att beräkna 

höjdskillnader. ”Det har man ju, det är sällan man drar ner kartan längre” (respondent 2), är 

ett citat från en respondent som använder sig av GIS som finns i datorer eller i smartphones.  

4.1.3 Undervisningen 

Ingen av de fyra intervjupersonerna kommer fram till att de anser sig bedriva en 

geografiundervisning idag som motsvarar kursplanerna. Vare sig de arbetar på grundskolan 

eller gymnasiet. Alla svarar att de behöver arbeta mer i GIS än vad de idag gör. 

Det som lärarna svarar på, när frågorna handlar om hur de undervisar i GIS, är att det finns 

skillnader mellan olika lärare i fråga om hur mycket de arbetar med IKT-verktyg i stort. De 

som använder sig av mycket IKT-baserad undervisning är också de som arbetar med GIS-

verktyg inom geografiämnet. Vidare säger lärarna att det har betydelse om de har läst geografi 

på universitet i samband med lärarutbildningen, alternativt läst geografi i någon form av 

vidareutbildning.  

”För mig är det ju kan jag säga, jag har ju faktiskt inte läst geografi på universitetet. 

Jag fick min behörighet eftersom jag undervisat i det så länge. Jag fokuserade på de 

övriga tre SO-ämnena.”  

(respondent 1) 

Att inte lärarna undervisar med hjälp av GIS grundar sig också i att det var länge sedan de 

utbildade sig till lärare. Mina respondenter har varit lärare i åtskilliga år. De gick på 

universitet under 1980- och 90-talet. Då ingick det inte någon utbildning i GIS (Mål att sträva 

mot i geografi (LPO94)). Dessutom framhåller lärarna bristen på fortbildningar som en orsak 

till att de inte undervisar med GIS-verktyg. 

Det blir mer och mer så att eleverna själva väljer vilket sätt de vill göra sina olika 

presentationer på.  
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”Eleverna är duktiga på att använda sina datorer och de digitala hjälpmedel de finner lämpliga. 

Bättre än vad jag är. Visst blir det så att det ökar för varje år att eleverna väljer att framställa 

digitalt det de ska presentera. Fast det är inte kopplat till GIS.”  

(respondent 3) 

Av det här citatet framgår att eleverna använder sig av digitala framställningar vid 

presentationer, men att det snarare är elevernas val att göra det än att det är läraren som styr 

undervisningen i en riktning mot att använda GIS-verktyg. ”GIS eller andra digitala 

hjälpmedel använder vi sparsamt”, är ett annat exempel från en lärare som visar på att 

användningen av GIS-verktyg är låg. Lärarna är medvetna om att GIS är ett gott verktyg att 

använda sig av, men de gör inte när de realiserar läroplanens formulering. De transformerar 

teoretiska kunskaper om vad GIS är och hur GIS kan användas av verksamheter i samhället. 

”Övningsexempel kan vara att man med hjälp av GIS kan bestämma vart en 

brandstation ska ligga för att den ska kunna serva tillräckligt många människor 

inom en rimlig utryckningstid.” 

 (respondent 4) 

Här visar en lärare på ett exempel som används för att ge eleverna förståelse för hur det går 

till att använda GIS. Däremot gör läraren inget mer med det här övningsexemplet. Det blir en 

övning om GIS, inte med GIS. 

Varför lärarna, oavsett nivå de undervisar på, är tveksamma och osäkra på att undervisa med 

hjälp av GIS-verktyg visar sig också när lärarna beskriver vad de tycker är viktigt att lägga 

ner tid på i undervisningen. Det finns en tydlig uppfattning kring att arbeta med IKT-verktyg i 

allmänhet, att det inte får inkräkta på den tid som står till förfogande i schemat. Det är inget 

som urskiljer sig mot att just använda sig av GIS för att lösa uppgifterna i geografi. Är läraren 

själv en flitig förespråkare för att använda olika IKT-verktyg i undervisningen, då är de också 

mer benägna att jobba med GIS just som ett verktyg för att ge eleverna kunskaper i ämnet.  

”De har ju även i sina mobiler de här möjligheterna att man kan titta på resvägar 

hem t ex. Ofta är de bra det ändå, utan att jag behöver undervisa om det.”  

(respondent 1) 

”Det gör man egentligen mer än vad man tänker på. Pratar vi om väder och vind går 

man på vädersiter och ser på väderfilmer. Det är att använda sig av GIS i 

undervisningen.”  

(respondent 2) 

De här två citaten visar på skillnader mellan hur respondenterna resonerar kring användandet 

av GIS-verktyg i undervisningen. Det översta citatet kommer från en lärare som själv är 

osäker på hur undervisningen med GIS-verktyg ger eleverna bättre kunskaper och istället 

anser att eleverna redan kan använda digitala hjälpmedel och därför använder 

undervisningstiden till annat. I det nedre citatet har vi en annan lärare som istället använder 

sig av GIS-verktyg tack vare att eleverna redan kan använda sig av digitala hjälpmedel. 

Därmed kan undervisningstiden utnyttjas effektivt med hjälp av GIS. 
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Det skiljer dels mellan de lärare som är goda IKT användare och de som inte är det. Det 

skiljer också mellan hur lärarna tycker att de följer kursplanerna. Det finns lärare som anser 

sig följa kursplanerna, utan att låta eleverna använda GIS-verktyg i undervisningen. Så här lät 

det vid ett intervjutillfälle. ”När vi läser om kartan och hur kartan är uppbyggd, talar vi även 

om att man idag kan samla in och bearbeta stora mängder data med hjälp av GIS” (respondent 

3) och att ”Jag använder mig inte av digitala hjälpmedel så mycket” (respondent 1). Det finns 

också respondenter som gärna vill förändra sig och använda sig mer av IKT i allmänhet och 

GIS i synnerhet. 

”Att använda det själva i mobilerna det tror jag många säkert klarar bra. Men det 

som är spännande är ju att man kan se någon helt annan del av världen och hur man 

transporterar sig eller hur det ser ut.” 

 (respondent 1) 

 ”Nej, det gör jag inte, men jag inser ju att jag behöver ju utbilda mig själv lite i det 

här som du har skickat med. Kanske få med sjuorna till en början i alla fall?”  

(respondent 1) 

Citaten ovan är från en intervju med en lärare som inte undervisar med hjälp av IKT i någon 

större omfattning, Hen ser att eleverna använder sig av mobilerna för att hitta på kartan, men 

att använda sig av det i undervisningen för att ge eleverna en djupare förståelse gör hen inte. 

Däremot väcks en del tankar hos respondenten om hur det skulle gå att göra undervisning med 

hjälp av GIS under intervjun.  

Det är också skillnader mellan respondenternas vilja till att undervisa med GIS. Läraren ovan 

var intresserad av en förändring till att mer undervisa med hjälp av GIS, även om hen ansåg 

att vägen dit var lång och att det skulle krävas stora insatser för att förbättra sin egen 

kunskapsbas först, innan det går att applicera på undervisningen. Så resonerade inte andra 

respondenter. 

”När vi läser om kartan och hur kartan är uppbyggt talar vi även om att man idag 

kan samla in och bearbeta stora mängder data med hjälp av GIS. Jag använder mig 

inte av digitala hjälpmedel så mycket. Vi går igenom att man idag använder digitala 

hjälpmedel och att GIS är ett sätt att göra det på. Vi går igenom vilka fördelar och 

möjligheter GIS ger mot konventionella kartor.” 

 (respondent 3) 

Den här läraren förklarade i vilket sammanhang GIS kom med i undervisningen. Läraren hade 

ingen tanke på att förändra sin undervisning i fråga om GIS. Hen tycker att målen i kursens 

centrala innehåll är uppfyllt när det gäller GIS enligt citatet ovan. 

Det blir lätt så, anser alla respondenterna, att undervisningen i fråga om GIS, blir en 

undervisning om GIS och inte med GIS. Några respondenter som är mer inriktade på att 

använda IKT-verktyg i sin undervisning visar mer på att de låter eleverna se digitala kartor av 

något slag, men att de ändå inte låter eleverna arbeta med datainsamlingar, antingen i 

klassrummet eller vid fältstudier, som de sedan kan använda GIS-verktyg för att presentera ett 

resultat. 
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”Att kartor av idag är digitala och att så var det inte förr. Vi visar på fördelarna med 

digitala kartor för att de just klarar av att bearbeta stora mängder data och att det är 

lätt att ändra på parametrar för att se vad som då händer.”  

(respondent 4) 

Det här citatet är från en respondent som använder sig mycket av IKT i sin undervisning. Hen 

visar på fördelarna med digitala kartor kontra konventionella kartor, men sedan tar det stopp. 

Eleverna får inte själva arbeta med datainsamlingar för att uppnå ett resultat som de sedan kan 

dra slutsatser av. Det blir en undervisning om GIS. 

Respondenterna höll inte med om att om de haft mer tekniska lösningar, mer tid till sin 

undervisning, så som särskilda temadagar eller diverse ämnesövergripande aktiviteter, så 

skulle de mer arbeta enligt de önskemål som Skolverket vill (Skolverket 2018-1). Skolverket 

förespråkar att mer tid ska ägnas åt fältstudier och där kan GIS vara ett bra verktyg. Så här sa 

en respondent om teknik och tid är lösningen. 

”Men jag är medveten om att det inte är tillräckligt det vi gör om GIS. Det skulle 

behöva vara mer. Lägger ingen tid på det för tillfället. Inte just nu kan jag säga att 

jag gjort någonting med det. Det är väldigt mycket inomhus.” 

 (respondent 1) 

Respondentens svar om de arbetar särskilt med fältstudier visar på att det gör de inte. När jag 

frågar om varför de inte gör det och om GIS inte kan vara till hjälp för att göra det svarar 

respondenten. 

”Jag tror det bottnar i att jag själv inte känner mig bekväm i det och om inte jag är 

bekväm då blir det inte bra mot eleverna. Kanske det är därför som det hamnar i 

skymundan? Jag behöver bli bättre själv på det innan jag kan föra ut det till 

eleverna.” 

 (respondent 1) 

Genomgående så tycker inte respondenterna att det är brister i tekniska lösningar som är 

avgörande för hur deras GIS-undervisning ser ut. Det är brist på eget kunnande och att deras 

tid vid universiteten antingen ligger långt tillbaka i tiden, innan GIS var ett väl utvecklat 

område i utbildningarna eller att de inte har gått någon vidareutbildning om GIS som präglar 

undervisningen. Istället för att ta med klassen ut på fältstudier, som i filmen från Skolverket 

(2018-1), låter respondenten eleverna få tänka sig in i kända miljöer och därigenom resonera 

och låta eleverna titta på kartor, gärna digitala och då se hur människan förändrar naturen. 

Samtidigt förklarar respondenten att även bristen på pengar i skolan gör att hen undviker allt 

som kan kosta något. 

”Men det är inte så att jag på en lektion säger så att nu ska vi ut, eller att vi tar en 

halvdag med bara geografi för det är inte bara tid. Det är pengarna också. Vi har 

bara får lilla pott med läromötespengar. De försvinner till digitalt verktyg och 

läromedel. Tyvärr är det så.”  

(respondent 2) 

Pengarna är inget skäl till att inte göra fältstudier, menar Skolverket (2018-1). Det behöver 

inte kosta pengar att ta sig ut ur klassrummet och att arbeta med GIS-verktyg kostar inte mer 
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utomhus än inomhus. Varför går då inte respondenterna ut mer med sina elever? Så här 

svarade en av respondenterna. 

”Det som krävs är lite mer planering och kanske efterarbete också. Det gäller att 

hitta den tiden så man vet vilka risker som finns med att de går ut. Vart ska vi gå? 

Vad ska vi göra där? Boka besök på något företag kanske? Det är där det stoppar. 

Förberedelserna är jobbiga.”  

(respondent 2) 

Det framkommer också en uppfattning hos respondenterna att det finns andra, viktigare 

områden i kursplanerna som har företräde framför att undervisa med GIS-verktyg. En 

respondent angav att de vid ämneskonferenser haft uppe vad som eleverna upplever som svårt 

att lära sig och att det då vägs in i hela undervisningspaketet i geografi att det tar för mycket 

tid i anspråk att lära eleverna GIS-verktyg för att det ska rymmas inom kurserna.  

”För innan har det varit mycket hur vi ska undervisa. Det går över lite mer till vad 

ska vi undervisa om, vad är det vi ska lägga tyngdpunkten på?”  

(respondent 1) 

Här resonerar läraren på det sättet att det är för lång startsträcka att lära eleverna hur 

exempelvis GIS-verktyg fungerar. Det lönar sig inte att använda det i undervisningen. För att 

komma vidare med att det kanske går att använda GIS-verktygen till mer än i geografi så för 

läraren ett resonemang i intervjun att eftersom hen är SO-lärare och därmed undervisar i fler 

SO-ämnen än bara geografi kan tiden som det tar i anspråk att lära sig ett GIS-verktyg även 

kan nyttjas i exempelvis samhällskunskap. ”Jag gillar ju den biten när det just kommer ihop 

med samhällskunskap, för samhällskunskap ligger mig mycket varmare om hjärtat” 

(respondent 1). 

Alla fyra lärarna som deltagit i undersökningen upplever ändå att de i ett litet skolämne som 

geografi har ett stort spelrum att själva agera efter kursplanerna (Skolverket 2011-1 & 

Skolverket 2011-2). De har inte några riktlinjer från exempelvis rektor eller från 

ämneskonferenser där de får till sig att de ska undervisa mer om någonting än vad de gjort 

tidigare, exempelvis att mer använda GIS. Samtidigt upplever lärarna att det inte är ett 

problem.  

”Det får vi ju inte men jag kan tycka att ansvaret ligger hos mig. Jag är ju lärare, jag 

ska se att jag försöker hitta framåt och att vi som kollegor kanske kan samarbeta 

bättre kring det.”  

(respondent 1) 

Lärarna trivs att ”rymmas inom sitt friutrymme” (Karlefjärd 2011, s.52) men erkänner 

samtidigt att det många gånger hade varit önskvärt med mer utbildning och med mer 

erfarenhetsutbyte. 

Att arbeta ämnesövergripande är flera av lärarna inne på. Det är i första hand de lärare som är 

verksamma på grundskolan årskurs 7-9 som framhäver fördelarna för ett litet skolämne att dra 

nytta av ämnesövergripande samarbeten. 
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”Det finns ju digitala kartor, som är historiska. Nyuppbyggda så att säga. Som du 

ser på. Så här såg Rom ut på 1000-talet, bröts upp, Bysans och så. Det tar vi också 

fram men det blir inte så ofta som det kanske borde bli. Ibland går det lite snabbt för 

att hinna med och då hinner man inte göra de här lilla extra grejorna.”  

(respondent 2) 

Det var ett exempel där en lärare knyter an till historieämnet och att det där också används 

kartor, varför då inte digitala kartor? Samma lärare resonerade också om ett 

ämnesövergripande samarbete mellan geografi och Idrott & hälsa och med NO-ämnen. 

Läraren ser också möjligheter som inte utnyttjas idag. 

”Om vi tar berget vid orienteringsdag så är eleverna väldigt inställda på att det är 

idrott som det ska vara. Ibland har det varit NO-biten eleverna ska göra. Titta på 

lavar och mossor men eleverna tror liksom varför gör det här nu? Vi har ju 

orienteringsdag. Så det är synd att vi (skolan) kallar det för det, även om det är 

huvudinriktningen. Eleverna blir lite ställda, oj! Är det sånt här vi ska göra också? 

Egentligen borde vi (skolan) kalla den för något annat, så de (eleverna) förstår att 

det är fler ämnen som ingår. Jag har ju turen att vara idrottslärare också. Då 

använder vi kartan (från geografin) där också, i orienteringen.”  

(respondent 2) 

Från respondenterna som är verksamma på gymnasiet kommer inga idéer om att arbeta 

ämnesövergripande. De är istället mer intresserade av att stärka ämnet geografis ställning. Att 

fler elever ska läsa ämnet och att det ska vara ett ämne som blir obligatoriskt på fler program. 

”Jag hoppas nu att det istället är för att eleverna verkligen vill läsa geografi. 

Naturligtvis är det kul att undervisa i geografi. Det är ett viktigt ämne som förtjänar 

en större plats på gymnasiet.”  

(respondent 3) 

Gymnasielärarna är också medvetna om vad som står i kursplanen för sin kurs (geografi 1) 

och anser sig undervisa efter det centrala innehållet bra. Kursen ska omfatta hur man samlar 

in data som sedan värderas och genererar framställning av kartor (Skolverket 2011-2, s 3). Så 

här svarade en respondent på det. 

”Jag gillar att använda digitala hjälpmedel generellt i undervisningen. Jag försöker 

visa en del filmer och har även en del presentationer som är digitala. Även eleverna 

lämnar in redovisningar digitalt. Det är en naturlig del av skolarbetet.” 

 (respondent 4) 

Så här svarade en annan. 

”Eleverna är duktiga på att använda sina datorer och de digitala hjälpmedel de 

finner lämpliga. Bättre än vad jag är. Visst blir det så att det ökar för varje år att 

eleverna väljer att framställa digitalt det de ska presentera. Fast det är inte kopplat 

till GIS.” 

 (respondent 3)  
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5. DISKUSSION 
 

Det insamlade materialet från intervjuerna presenteras och analyseras här efter uppsatsens 

disposition. Resultatet sätts in i det vetenskapsteoretiska sammanhanget. Resultatet relateras 

sedan mot tidigare forskning på området innan avsnittet avslutas med en reflektion kring vald 

metod. 

5.1 Empiri i förhållande till teori 

Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik är teorin studien lutar sig emot och Klafkis fem 

frågeställningar som lärarna under intervjuerna berört för att placera in dessa under 

läroplankodens tre nivåer. 

5.1.1 Samhället 

Under intervjuerna kom det fram att eleverna kan använda olika GIS-verktyg, utan att för den 

sakens skull läsa om det i ämnet geografi. Det motsvarar Klafkis första fråga om generella 

kunskaper i samhället. Att använda GIS i geografiämnet leder inte till att elevernas motivation 

ökar för geografi. Snarare är det elevernas uppfattning om att geografi på högstadiet är en 

fortsättning på namngeografin och när eleverna förstår att geografi är så mycket mer, då 

tappar de lusten för ämnet och det kan inte GIS råda bot på. Det motsvarar Klafkis andra fråga 

om betydelsen av kunskap för eleven omedelbart. Studien visar på att lärarna anser att det 

finns en användning av GIS för eleverna utanför klassrumssituationen, vilket då motsvarar 

Klafkis tredje fråga om GIS betydelse för elevernas framtida liv (Klafki 2000, ss. 139-159).  

5.1.2 Styrningen 

Gemensamt för tre av fyra lärare som intervjuats är att den undervisning som sker i GIS inte 

appliceras på övrig geografiundervisning. Lärarna följer inte styrningen från läroplanen. 

Anknytningen till teorin blir då från Klafkis didaktik misslyckad för lärarna. Det blir inte rätt i 

undervisningens innehåll mot Klafkis fem frågor. Lärarna tar inte fram vad i GIS-innehållet 

som riktar sig mot de samhälleliga villkoren för GIS, kopplade till de tre första 

frågeställningarna hos Klafki. Studien visar att då väcks heller inget intresse hos eleverna att 

använda GIS för att lära sig med och lärarna följer heller inte läroplanernas centrala innehåll. 

Den fjärde frågeställningen hos Klafki, den som beskriver hur ett visst ämnesinnehåll 

struktureras, besvaras då heller inte tillfredsställande (Wahlström 2018, s.137). Däremot den 

fjärde läraren i studien gör detta. Hen försöker att implementera GIS i geografins olika delar. 

Då kommer även lärarens möjligheter att knyta an till samhällets större sammanhang för GIS, 

elevernas omedelbara intresse för GIS och till sist att GIS kommer vara värdefullt för eleverna 

i framtiden. Genom att satsa på GIS väcker läraren även elevernas nyfikenhet för GIS så att 

eleverna vill arbeta med verktyget och det ger i slutändan läraren bättre möjligheter att 

bedriva en framgångsrik undervisning i GIS och förhoppningsvis blir elevernas kunskaper i 

geografi bättre och mer bestående.  

 5.1.3 Undervisningen 

Innehållet i ett undervisningsmaterial är av stor vikt för att motivera eleverna, enligt Klafkis 

femte fråga (Wahlström 2018, s.136). Det är i undervisningssituationerna i klassrummet som 

lärarens förmåga att transformera ett ämne till eleverna för att de ska förvärva kunskap i 
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ämnet (Wahlström 2018, s.139). Läraren ställer sig frågan: - Varför ska eleverna lära sig om 

GIS? Därefter sätter läraren igång processen med att ge svaret på frågan genom sin 

undervisning.  

Tyvärr ställer inte lärarna i studien sig den frågan just om GIS. Alla är överens om att de 

behöver undervisa mer i GIS. Idag gör de det olika mycket och det kan kopplas till deras 

allmänna inställning till att arbeta med IKT. Att det var länge sedan de utbildade sig vid 

universiteten är inget argument. Lärarna trivs i sitt friutrymme, att själva få välja vad som de 

ska fokusera på i sin undervisning. Tekniken är heller inte något problem, det är tid, 

utbildning och intresse som saknas. Åtminstone hos tre av fyra respondenter. 

 

5.2 Empiri i förhållande till tidigare forskning 

Det här avsnittet visar på likheter och skillnader mellan tidigare forskning och den empiri den 

här studien bidrar med till forskningsläget. Strukturerat efter läroplanskodens tre nivåer. 

5.2.1 Samhället  

I samhället är användandet av GIS utbrett. Införandet av GIS i undervisningen har enligt 

tidigare forskning hos Degirmenci visat på att när GIS också kommer in i undervisningen 

hjälper det eleverna till att tänka mer kritiskt till publicerad fakta (Degirmenci 2018). 

Motivationen att läsa geografi ökar tack vare GIS (Singh et al. 2016). GIS kommer troligen 

också att öka mer och mer i samhället i framtiden, då blir det än viktigare med utbildning i 

GIS i skolan (Kaati 2012). 

Respondenterna anser att GIS, det kan eleverna ändå, utan att det behöver göras särskilda 

insatser från skolan. Att lärarna säger så kan förstås utifrån att de själva använder GIS, utan 

att de tänker på det. Studien visar på en koppling mot att GIS gör det mer intressant att läsa 

geografi, så som Singh et al också kom fram till. Respondenterna är också, likt Kaatis 

undersökning, överens om att GIS kommer att bli ännu viktigare i framtiden, men 

respondenterna är inte helt eniga om att det för den sakens skull ska ingå mer GIS-

undervisning i ämnet geografi. 

5.2.2 Styrningen 

De nuvarande läroplanerna har en kraftigare styrning av innehållet. Vilket delvis lett till en ny 

inriktning av vad som ska ingå i geografikurserna (Arvidsson 2014). Att det behövs mer GIS 

är klart, men forskning visar på att det är svårt att komma framåt (Kaati 2012). Studiens 

respondenter är eniga här med tidigare forskning. De känner sig osäkra på vad de ska göra 

med GIS, mer än att förklara vad GIS är och vad det används till. Det är också ett argument 

tidigare forskning påtalar (Colliander Celik 2017). 

För att GIS verkligen ska komma till sin rätt med sin fulla potential behöver eleverna få arbeta 

med GIS och göra studier där GIS är ett hjälpmedel som gör skillnad. Då når eleverna målen i 

geografi lättare och fler elever når också målen. GIS är fortfarande teori på många håll, inte 

ett praktiskt verktyg (Battista & Manaugh 2017). Precis så är GIS-undervisningen hos 

studiens respondenter oftast utformad. Eleverna hos de intervjuade lärarna får lära sig om 

GIS. Vad det är och vad det kan användas för. Det eleverna inte får göra, det är att själva 

arbeta med GIS-verktyg i någon större omfattning och därigenom bli förtrogna med GIS som 
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ett medel för att nå målen i geografiämnet och få till sig mer bestående kunskaper (Singh et al. 

2016). 

5.2.3 Undervisningen 

Eleverna kan GIS, det är lärarna som inte kan. Forskningen visar på att eleverna inte har 

problem med att hantera GIS-verktyg, bara de får chansen. Begränsningarna finns på andra 

håll. Det saknas tid, utbildning och pengar (Skolverket 2018-2). Att GIS ger förbättrade 

resultat men att brist på datorer och kompetens är problem säger en annan studie (Degirmenci 

2018). Flera undervisningar visar just på resultatförbättringar i geografi när GIS används som 

verktyg i undervisningen i jämförelse med konventionell undervisning med kartbok (Singh et 

al. 2016).  

Forskning som har inriktat sig på svenska skolan efter genomförandet av läroplanerna LGR11 

och GY11 har kommit fram till att lärarna vet om att det behöver bli mer av GIS i 

undervisningen, men att de inte har resurserna till det. Det saknas tid, pengar och kunskap 

(Kaati 2012). Det är också forskat på att sambandet mellan låg IKT användning i allmänhet 

också ger låg användning av GIS. Det är utbildning som är nyckeln. Då kan GIS bli ett viktigt 

verktyg i skolan, inte bara i geografi (Karlsson 2013). Läroplansförfattarna skriver fram GIS 

som prioriterat att undervisa i, men lärarna fixar det inte (Arvidsson 2014). 

Oavsett om jämförelse görs mellan de intervjuade lärarnas synpunkter med tidigare forskning 

ur ett internationellt eller svenskt perspektiv är mycket detsamma. Intressant är att se att 

undersökningar gjorda 2012 – 2014, alltså tätt inpå genomförandet av de nya läroplanerna 

visar på liknande resultat som den här studien. Det har inte hänt så mycket i användandet av 

GIS.  

5.3 Empiri i förhållande till metoddiskussion 

Några av respondenterna fick en uppgift att lösa (en film att se). Nu hade inte alla gjort det, 

vilket gjorde att intervjuerna blev lite olika. Hade läraren sett filmen, då utgick intervjun från 

en diskussion kring filmen. Hade läraren inte gjort det ombads läraren göra det efteråt och så 

fick läraren komplettera via mail om hen hade något att utveckla.  

Utvalda respondenter var representativa för undersökningen. De är alla verksamma 

geografilärare vid grundskolans årskurs 7-9 eller vid gymnasiet. Att ha med flera respondenter 

ger möjligheter för att hitta olikheter, men även mönster (Rienecker & Jørgensen 2017, 

s.244). Ytterligare respondenter hade varit önskvärt och då inte bara lärare. Kanske även 

rektorer kunde deltagit? Det hade varit intressant att höra deras syn på hur kritisk-konstruktiv 

didaktik kan användas i läroplansteorin.  

Alternativet, att göra en kvantitativ undersökning, hade gjort det svårare att göra 

komparationer mot exempelvis tidigare forskning. De tidigare utförda studierna som refereras 

till är alla kvalitativa. Det verkar genomgående vara så att när syftet med en undersökning är 

att en forskare vill veta hur lärarnas tankar om undervisning i GIS går, då intervjuar man 

lärare.  



31 
 

6. SLUTSATS 
 

6.1 Summering av uppsatsen 

Att undervisa i GIS fungerar utmärkt sett från ett teoretiskt perspektiv. Såväl individ som 

samhälle har nytta av att det. Det är också tydligt uttalat i gällande läroplaner att undervisning 

i GIS ska göras. Det är sedan på den tredje nivån i läroplanskoden som det börjar skilja sig åt. 

I undervisningen blir det inte så mycket GIS. Här skulle lärarna behöva följa den kritisk-

konstruktiva didaktiken mera.  

Som ett bidrag till forskningsläget kan den här uppsatsen visa på att det behövs insatser i att 

utbilda verksamma geografilärare i GIS för att få lärarna att ändra inriktning på sin 

geografiundervisning.  

6.2 Motsvarar uppsatsen syftet? 

Lärarna är medvetna om betydelsen av GIS för såväl elever som samhälle. Lärarna tycker 

däremot att läroplanerna inte ger tillräckligt med vägledning vad de ska göra med GIS i sin 

undervisning. Det gör lärarna osäkra på GIS och istället väljer de ofta bort GIS till förmån för 

andra områden inom geografin där de känner sig bättre rustade att genomföra undervisning. 

Det finns en tydlig koppling mellan lärare som använder sig av IKT i undervisningen, att de 

också är mer intresserade av att låta eleverna arbeta med GIS. Lärarna som inte använder IKT 

i undervisningen, väljer att vara i sitt friutrymme och undviker GIS. Lärarna anger brist på tid, 

pengar och utbildning som orsaker till varför de undviker att undervisa i GIS. Det är lättare att 

låta allt rulla på i gamla hjulspår och inte låta eleverna få möjligheten att arbeta med GIS-

verktyg. 

6.3 Vidare forskning 

Lärarna är överens om att det behövs mer tid, pengar och utbildning för att de ska klara av att 

undervisa mer i GIS. Det skulle vara intressant att med den problemformuleringen forska 

vidare och intervjua skolledningar och skolpolitiker i vilken utsträckning de samtycker eller 

om de ser andra lösningar för mer undervisning i GIS. 
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BILAGA 

 

Intervjufrågor kring hur undervisningen i GIS upplevs av geografilärarna 

Fältstudier med hjälp av GIS i åk 9.  

Kursplanen i geografi beskriver att eleverna ska få utveckla förmågan att ”göra geografiska 

analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska 

källor, teorier, metoder och tekniker”. De här frågorna kan vara ett stöd för dig när du ska 

planera ett arbetsområde eller en lektion där geografiska undersökningar ingår. 

Länken tar dig till skolverkets film om hur det kan gå till när vi arbetar med GIS. Vänligen 

titta på filmen (12 min) innan intervjutillfället.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-

arbetet/geografiska-faltstudier-och-gis-i-undervisningen [hämtad 20181122] 

 Vilka geografiska begrepp och verktyg är relevanta för den fältstudie du planerar? 

 Hur kan du kombinera fältstudien med andra delar av det centrala innehållet i 

geografi, så att eleverna lär sig delar av ämnets innehåll genom geografiska 

undersökningar? 

 Hur ska du utforma den geografiska undersökningen så att du kan bedöma elevernas 

kunskaper utifrån kunskapskraven? Både när de planerar, genomför och presenterar 

resultaten av undersökningarna. 

 Hur kan du lägga upp undervisningen för att ge eleverna möjlighet att använda 

geografiska informationssystem (GIS) och andra geografiska verktyg som finns 

tillgängliga på internet för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska 

data? 

 Vilka erfarenheter har du av att göra fältstudier med hjälp av GIS? 

 Använder du dig av t ex Geoskolan eller arcGIS i din undervisning? 

 Hur fungerar det att genomföra fältstudier? Vad är lätt? Vad är svårt? 

 Lärde sig eleverna det du förväntade dig? Varför, varför inte? 

 Vad ska du tänka på nästa gång du planerar en geografisk undersökning? 

 Framträder fältstudier och GIS ordentligt i kursplanen så att vi verkligen undervisar 

om GIS så som Lena Molin i filmen vill? (efter 3 min i filmen) 

 Tidsaspekten för planering, genomförande och efterarbete? Är det rimligt med hänsyn 

till allt du som lärare förväntas göra, att arbeta enligt de önskemål Lena Molin har i 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/geografiska-faltstudier-och-gis-i-undervisningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/geografiska-faltstudier-och-gis-i-undervisningen
https://www.geodata.se/Geoskolan/
https://www.arcgis.com/index.html
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filmen? (efter 6 min i filmen). Att sätta upp syfte, innehåll och metod. I nämnd 

ordning. 

 Vad har du för utbildning i geografi? 

 Hur länge har du varit lärare i geografi? 

 Hur många timmar geografi läser eleverna hos dig? 

 Vad tycker du själv om att undervisa i geografi? I allmänhet och med hjälp av GIS i 

synnerhet. 

 Hur ser förhållandet ut mellan antalet timmar geografi dina elever läser och antalet 

timmar de läser i övriga tre SO-ämnen? 

 Vad tycker du om geografi kontra de tre övriga SO-ämnena? 

 Lena Molin förespråkar korta fältstudier och att GIS-verktyg kontinuerligt används 

som hjälpmedel i undervisningen (efter 9 min i filmen). Vad tycker du om det? 

Det här var en blandad kompott av frågeställningar kring arbetet med GIS som ett verktyg i 

geografiundervisningen. Min tanke är att intervjun ska vara en del av min uppsats i ämnet 

”Varför, vad och hur använder vi GIS i geografiundervisningen i grundskolan åk 7-9 och i 

gymnasiets geografikurser”  
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