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Abstract 
This compilation licentiate thesis focuses on geography teaching in a digital 
teaching and learning environment in the Swedish secondary school. Departing 
from a subject-didactic perspective, the aim was to explore the relation between 
teachers’ knowledge base, choices and usage of digital tools and geography 
teaching. The preconditions to develop students geographical thinking has been 
of specific interest. The thesis consists of two joint studies: a regional survey 
(n=47) and a case study based on workshops. The results from the first study 
formed a basis for the design of the second study. The study draws on theories 
on teachers’ knowledge base, pedagogical content knowledge and TPACK.  
 
The first study focused on teachers’ view of what secondary geography education 
implies in a digital teaching and learning environment. The second study 
explored secondary social science teachers’ curriculum thinking when 
constructing lesson plans containing geographical analyses with subject-specific 
digital tools (SSDT). 
 
The results reveal that handling geographical analysis in geography education 
stand out as a complex content that challenges teachers’ professional 
management competence. The usage of digital tools and SSDTs, such as GIS, 
varies. Subject specific games are commonly used in geography teaching. 
However, SSDTs that provide great amount of geographical data, for instance 
GIS, are not as commonly used. Moreover, results from the second study 
indicate that most participating teachers engaged in geographical thinking when 
planning their lessons, but there is an imbedded difficulty regarding 
transforming such thinking into student instructions. Also, integrating the 
SSDTs in the lesson plans proved to be challenging for some of the teachers. This 
implies developing each knowledge aspect is crucial alongside developing an 
integration of the knowledge aspects. 
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Förord 
Hösten 2017 blev jag och sex doktorandkollegor antagna till forskarskolan för 
undervisningens digitalisering. Drygt fyra år har nu passerat och det har varit 
en resa, eller snarare en berg- och dalbana. Forskarstudierna har bedrivits på 
halvfart. Vid sidan om studierna har jag arbetat som högstadielärare på 
Vålbergsskolan i Karlstad. Att kombinera två jobb har stundtals varit kognitivt 
utmanande, som att använda två olika hjärnor: lärarhjärnan och 
forskarhjärnan. 
  
Forskarstudierna har varit oerhört stimulerande! Det har varit ett privilegium 
att få lära känna Jorryt van Bommel som med varm hand styrt och tagit hand 
om oss i Fundig, att delta på seminarium med ROSE och resa till Lesbos, att lära 
känna personal och forskarkollegor på IPS och CSD, att få bekanta mig med ett 
internationellt nätverk av geografididaktiker, att diskutera teorier, metod, 
forskningsfrågor, hur man refererar och alla andra möjliga problem med mina 
duktiga handledare, Gabriel Bladh, Martin Kristiansson och Ann-Britt 
Enochsson och inte minst att få genomföra forskarstudierna tillsammans med 
Fundig-gänget. Det har även varit många utmaningar, som att våga presentera 
på engelska i ett internationellt sammanhang. Att förstå komplicerade teorier 
och perspektiv. Att producera text när orden tycks vara slut. Att hantera 
tillvaron och forskning under pandemin.  
 
Det finns många jag vill tacka och först ut är mina handledare. Tack för ert 
tålamod, era uppmuntringar och era kloka kommentarer. Ett särskilt tack till 
dig Gabriel för att du gav mig den tid jag behövde att förstå komplexa 
tankemönster som var självklara för dig. Min förvirring efter våra samtal kunde 
ibland vara total, men du gav inte upp på mig! Tack för gott samarbete med 
skrivande av artiklar och tack för alla intressanta diskussioner. 
 
Fundig är sprunget ur ett regionalt samarbete. Tack till Karlstad kommun, 
Region Värmland och Karlstads universitet som har skapat förutsättningar för 
forskarskolan och tack för att jag fick möjligheten att delta. 
 
Tack Jorryt. Du är en klippa! 
 
Anki, Andreas, Anna, Helen, Lorena och Karin, ni har betytt oerhört mycket! 
Tack snälla Anna för läsning och kommentarer. 
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Tack alla på CSD för diskussioner och input och trevliga seminarier; alltid med 
ett lärorikt innehåll toppat med en stor portion humor. Tack Martin Stolare för 
din läsning. 
 
Tack Johan Samuelsson, Johan Sandahl och Ulf Jansson för kritiska läsning och 
intressanta seminariesamtal. 
 
Tack torsdagsskrivargruppen för skrivarstöttning och vänskap, på distans och 
IRL. 
 
Tack till lärarna som ställde upp i fallstudien trots en fullt pågående pandemi! 
 
Tack till finaste kollegorna på Vålbergsskolan och tack till dig Björn Odot-
Andersson för din nyfikenhet, uppmuntran och ditt stöd. 
 
Tack Amelie för att du peppade mig att söka. 
 
Till sist, ni som betyder mest: Kent, Alice, Svante och Malte. Tack för att ni har 
gett mig tid och att ni har stått ut. Jag älskar er. 
 
Sofie Nilsson 
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Kapitel 1 Inledning 

Det har aldrig tidigare varit så lätt att få tillgång till information om vår 
omvärld som nu, tack vare digitala verktyg. Geografisk information har 
blivit en del av vår vardag. Det är förhållandevis enkelt att navigera 
med GPS (Global Positioning System) i en smartphone, ta del av det 
senaste Instagramflödet från NASA med bilder på orkaner eller 
skogsbränder eller besöka världens högsta byggnad i Google Earth. I 
det här avseendet har de digitala verktygen förenklat våra möjligheter 
att navigera i vår omvärld och gett oss tillgång till en rik informations-
mängd som kan leda till ny kunskap om världen och vår verklighet. 
Med fler digitala möjligheter följer också högre krav på oss användare. 
Vi behöver förstå hur de digitala apparna fungerar och hur information 
konstrueras. Misslyckande kan resultera i medial uppmärksamhet, 
som i exemplet Strava. Strava är en träningsapp där användaren kan 
dokumentera och jämföra sina träningsframsteg. Appen har en 
kartfunktion, knuten till GPS, där motionsrundorna kan markeras ut 
med olika GPS-punkter. En grupp amerikanska elitsoldater, posterade 
på en hemlig position i Irak1, använde sig av Strava. Det användarna 
inte kände till var att dessa digitala kartfunktioner har en 
spårningsfunktion, och informationen om deras motionsrundor blev 
synliga för alla Stravaanvändare, världen över.  
 
Att utveckla kunskap om digitala verktyg, sociala medier och dess 
funktioner och innehåll har även blivit en del av den svenska skolans 
uppdrag vilket beskrivs i läroplanens kunskapsmål och kursplanernas 
centrala innehåll. Genom den omfattande digitaliseringsprocess som 
pågått det senaste decenniet har tillgången till teknisk utrustning ökat 
i skolan och därigenom möjligheten att använda digitala verktyg i 
undervisningen. Tillgången till det geografiska informationsutbudet 
har därmed även kommit att bli en del av skolans vardag. Fram till 
mitten av 1990-talet, hade läroboken en särställning i skolan och 
fungerade som det första mötet med omvärlden. Läroboken hade även 
status som förstakälla till information om omvärlden (Säljö & 
Linderoth, 2015). Idag har elever inte sällan egna erfarenheter och 

 
1 https://www.svd.se/traningsapp-avslojar-militarhemligheter 
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uppfattningar om omvärlden, exempelvis genom resor och digitala 
upplevelser, innan de möter kunskaper om världen i skolan och i 
undervisningen.  

Omställningen till en mer digitaliserad skola är omdiskuterad, bland 
annat i relation till lärarnas ämnesundervisning och elevernas lärande. 
Det handlar dels om att hantera tillgången till en större mängd 
information, dels att de olika sätt som kunskap kan tillgodogöras på 
har förändrats, eller differentierats. Erixon (2014) menar att för 
skolans del har det fysiska klassrummet utvidgats; digitaliseringen kan 
sudda ut klassrummets väggar. 

Digitaliseringen som företeelse i samhället, och i skolan, medför nya 
förhållningssätt och leder till en diskussion kring vad som är viktig 
kunskap i ett digitalt informationssamhälle (se Healy & Walshe, 2021 
och Erixon, 2014). I en tid av digital omvandling har därmed synen på 
vad som behöver läras förändrats. Förmågan att kunna sovra och 
kritiskt granska information blir viktig (Säljö & Linderoth, 2015). 
Rosling (2005) menade dock att uppfattningen om världen inte alltid 
överensstämmer med de lättillgängliga data som finns att tillgå. 
Stenliden (2014) beskriver detta som en paradox; den stora mängden 
lättillgängliga data som finns kan samtidigt vara svår att tolka och 
analysera. Att ha tillgång till information om omvärlden kan bara vara 
ett klick bort men att tolka och förstå omvärlden är en mer komplex 
kognitiv företeelse (Olsson, 1986).  

I en grundskolekontext placeras kunskap om omvärlden och att tolka, 
analysera och förstå information och företeelser som beskriver vår 
omvärld vanligtvis inom ramen för de samhällsorienterade ämnena 
(SO-ämnena), och mer specifikt geografiämnet. Geografi är världens 
ämne! Geografiundervisning handlar om att eleverna ska få utveckla 
sin världsbild (Tani, 2011). Grundtanken att geografiundervisningen 
ska ge eleverna möjligheten att utveckla kunskap om världen och forma 
sin rumsuppfattning har under lång tid varit viktig för skolgeografin 
(Molin, 2006). Geografiämnet beskriver relationerna, eller 
dimensionerna, mellan kultur och natur, mellan människa och miljö 
samt mellan det lokala, det regionala och det globala. Geografiämnet 
handlar också om namnkunskaper och att genom olika metoder och 
kartor kunna orientera sig i omvärlden. Genom att tänka geografiskt 
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och applicera geografiska perspektiv på fenomen och skeenden kan 
analyser och tolkningar av relationer och förändringar göras. På så vis 
kan geografisk kunskap skapas. 

Hur förhåller sig då geografiämnets målsättning, att eleverna ska få 
utveckla omvärldsuppfattning och kunskap om världen, till 
digitaliseringen? I kursplanen för geografi (Skolverket, 2011) finns 
båda dimensionerna närvarande i det att geografiutbildningen ska 
bidra till att eleverna ska få arbeta med geografiska metoder: göra 
geografiska analyser av information och data med hjälp av geografiska 
informationssytem (GIS) eller andra nätbaserade verktyg. 
 
I detta finns både möjligheter och utmaningar. Å ena sidan har 
digitaliseringen bidragit till att det finns gott om teknisk utrustning i 
skolorna2 och att utbudet av nätbaserad information och data är 
lättillgänglig. Å andra sidan beskrivs ofta GIS och liknande digitala 
funktioner som för tekniskt utmanande eller komplicerade för lärare 
att hantera i undervisningen. Verktygen kräver en hög nivå av teknisk 
kunskap för att kunna användas på ett bra sätt med eleverna i en 
undervisningssituation. Användningen ställer även krav på en 
geografisk ämnesförståelse för att kunna tolka och förstå 
informationen. Den här problematiken bekräftas ofta av geografi-
didaktisk forskning (Healy & Walshe, 2021). På senare tid har flera 
designbaserade forskningsprojekt arbetat för att praktiserande lärare 
och lärarstudenter ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om GIS 
och andra geospatiala verktyg och även arbeta fram fungerande 
lektionsupplägg (se t ex Anunti et al., 2020). I en svensk kontext har 
dock få sådana studier gjorts. Vi vet alltså förhållandevis lite om vad för 
slags digitala verktyg geografilärare faktiskt använder och hur de 
används i undervisningen.  
 
I kursplanen sammankopplas GIS och andra verktyg tillgängliga på 
nätet med specifikt geografiskt ämnesinnehåll; geografiska analyser. 
Förmågan att analysera består av sammansatt kunskap. Förmågan att 
göra geografiska analyser ställer krav på ämneskunskaper och ett 
geografiskt språk, ett sätt att tänka geografiskt.  

 
2 I grundskolan var datortätheten 1,3 elever per dator eller datorplatta 2018 (Skolverket, 
2019a).  
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Hur hanterar då lärare det här i sin undervisning? Vilka nätbaserade 
digitala verktyg används i undervisningen när eleverna ska utveckla 
tänkandet, förståelsen och kunskapen om omvärlden? Hur planerar 
lärare kring geografiska analyser? I det här sammanhanget blir 
lärarens ämnesdidaktiska, pedagogiska och tekniska kunskaper 
viktiga. Det är också utgångspunkten för den här studien: geografi-
undervisningens digitalisering med särskilt fokus på geografiskt 
tänkande. 

Syfte och frågeställningar 
Den här studien fokuserar på högstadielärares geografiundervisning i 
en digital undervisnings- och lärandemiljö. Syftet är att med 
utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt perspektiv undersöka relationen 
mellan lärares kunskapsbas, val och användning av digitala verktyg och 
geografiundervisning. Ett särskilt fokus riktas på förutsättningarna för 
att utveckla elevernas geografiska tänkande genom undervisningen. 
 
För att svara upp mot syftet beslutades att göra två delstudier, som 
publicerats, och kommer publiceras i, artiklar. Den första delstudien 
består av en regional enkätstudie för att kartlägga hur lärare i årskurs 
7-9, som undervisar i geografi, beskriver geografiämnet, geografi-
undervisningen samt deras val och användning av digitala verktyg i 
förhållande till geografiska teman. Den första delstudien gav underlag 
och uppslag för hur den andra delstudien skulle designas.  
 
Den andra delstudien är således en fördjupning av den första 
delstudien och har en annan metodologisk design: en fallstudie, 
baserat på workshops, med en grupp högstadielärare. Delstudie två 
fokuserar på lärares planering av geografiundervisningen där elever får 
göra geografiska analyser med hjälp av (ämnesspecifika) digitala 
verktyg3 i syfte att utveckla det geografiska tänkandet.  
 
Följande övergripande forskningsfrågor har formulerats för 
delstudierna: 

 
3 Se resonemanget på s. 20 och kap. 5, s. 50 för en utvecklad definition av digitala verktyg 
och ämnesspecifika digitala verktyg. 
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1. Hur beskriver lärare sina val och sin användning av digitala 

verktyg i geografiundervisningen, och hur är det relaterat till 
lärares professionella kunskapsbas? 

2. Vilka dimensioner av lärares geografiska tänkande och 
professionella kunskapsbas kan identifieras när lärare planerar 
geografiundervisning i syfte att eleverna ska få genomföra 
geografiska analyser med hjälp av ämnesspecifika digitala 
verktyg? 

 
De övergripande frågorna har preciserats i respektive delstudie och 
artikel. 

Disposition 
Efter inledning, syfte och frågeställningar följer ett bakgrundskapitel 
där digitaliseringen diskuteras i förhållande till en skolkontext för att 
sedan ledas in på digitalisering i förhållande till geografiämnet och 
geografiundervisning. I bakgrundkapitlet behandlas även geografi-
ämnets roll i svensk utbildning, geografiska analyser och geografiskt 
tänkande samt kritiska perspektiv på undervisningens digitalisering. 
Bakgrundskapitlet, Digitalisering och geografi och nästföljande 
kapitel, Geografididaktisk forskning, bör läsas som en helhet. Viss 
forskning som fyller en övergripande, och inramande funktion har 
placerats i bakgrundsavsnittet, medan den ämnesdidaktiska 
inramningen går att läsa i forskningsöversikten (kapitel 3). Mellan 
dessa kapitel finns därmed inga tydligt skarpa gränser.  
 
I teorikapitlet som följer diskuteras de teoretiska utgångspunkterna för 
min studie, däribland lärares kunskapsbas och geografiskt tänkande 
som teoretisk grund. Därpå följer ett kapitel som behandlar modell- 
och begreppsutveckling som bland annat legat till grund för analys i 
delstudierna. I metodkapitlet beskrivs den övergripande forsknings-
designen samt delstudiernas respektive design. Metodkapitlet avslutas 
med ett forskningsetiskt resonemang. I resultatkapitlet sammanfattas 
resultaten från respektive delstudie och i diskussionskapitlet förs ett 
resonemang om resultaten i förhållande till studiens syfte. Uppsatsen 
avslutas med sammanfattande slutsatser och implikationer för 
fortsatta studier.  
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Kapitel 2 Digitalisering och geografi - en bakgrund 

Det här kapitlet fungerar som ett paraply för min studie och syftar till 
att placera studien i ett relevant sammanhang. Texterna behandlar 
innehåll som digitalisering, geografiämnets utveckling, utvecklingen av 
GIS och digitala representationer samt geografiundervisning i 
förhållande till GIS och andra digitala verktyg. Kapitlet avslutas med 
kritiska perspektiv på skolans digitalisering. Några av resonemangen 
som tas upp här återkommer och utvecklas i kapitel tre, 
forskningsöversikten. 

Digitalisering, samhälle, skola och geografiundervisning 
Digital teknik och digitala funktioner har blivit alltmer integrerade i 
vårt samhälle och används i allt fler sammanhang exempelvis för att 
handla, kommunicera, söka information och uppleva nöjen. 
Möjligheterna att använda geografisk information, GPS och digitala 
kartfunktioner är många och vi kan förhållandevis enkelt få tillgång till 
digitala representationer av världen genom att välja en karta, 
exempelvis i mobiltelefonen. De lättillgängliga representationerna och 
informationen leder även till att tillgången till mängden bilder av olika 
platser i världen har ökat, vilket enligt Rankin (2019) även påverkar vår 
bild av världen och verkligheten. Idag kan vi i stort sett uppleva 
omvärlden utan att lämna den plats vi befinner oss på eller det rum vi 
befinner oss i, exempelvis ett klassrum. Digitalisering leder också till 
att den fysiska verkligheten förändras. Digital teknik och digitala 
verktyg och produkter får större plats i vardagen och även i skolan. 
Digitaliseringen medför även förändringar i hur geografisk kunskap 
kan skapas och presenteras: från de tidigare analoga 
representationerna i form av fysiska kartor och läroböcker, till 
geospatial digital teknik som erbjuder mängder av funktioner och 
möjligheter att skapa nya presentationer och representationer av 
geografiska data. Parallellt med utvecklingen mot snabbare och enklare 
digitala lösningar, bidrar även digitaliseringen till en större 
komplexitet. 
 
Tilson et al. (2010) beskriver den tekniska utvecklingen i termerna 
digitisering och digitalisering. Digitisering innebär att analoga 
artefakter blir digitala med hjälp av datorer. Digitisering är i den 
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meningen en teknisk process. Digitalisering är en vidare 
socioteknologisk process vilket innebär att digitala (eller digitiserade) 
tekniker anpassas till och används i en bredare social och 
organisatorisk kontext. Med andra ord, de digitala teknologierna blir 
en del av en organisations infrastruktur både socialt och digitalt. 
 
Digitaliseringsprocessen av samhället har pågått under en 
förhållandevis kort tidsperiod, historiskt sett, och som process 
påverkar den även skolan (Åkerfeldt, 2014). Processen kan betraktas 
som en top-down-process, vilken startar i en förändring av 
verkligheten (tekniska artefakter och digital kommunikation), via en 
samhällsförändring (anpassning från analogt till digitalt), genom nya 
policydokument och sedan ner till skolorna och undervisningen. 
Digitaliseringen har blivit en del av skolans mål och innehåll 
(Skolverket, 2011b), och en del av skolans arbetssätt (läs t ex om 
geografins metoder och verktyg i kursplanen för geografi (Skolverket, 
2011a). 
 
Förväntningarna på den nya digitala teknikens möjligheter, från bland 
annat politiskt håll har varit stora: den ska fungera som ett verktyg för 
att utveckla skolans verksamhet, undervisning och lärande. Likt många 
andra länder har Sverige satsat resurser på att digitala medier kan [och 
ska] bli en del av skolans undervisning (Erixon, 2014). Skolverkets 
(2013, 2016, 2019a) statistik visar på en tydlig ökning av tillgång till 
fysiska digitala enheter och verktyg. En förbättrad digital infrastruktur 
och en ökad användning av digitala verktyg, antas leda till en 
pedagogisk förändring och en bättre undervisning (Erixon, 2014; 
Proposition, 1995/96:125; SOU, 1994:118). Även om digitaliserings-
processen av skolan har pågått under en förhållandevis kort tidsperiod, 
är införandet av teknik och medier egentligen ingen ny företeelse för 
skolans del. Hansson (2014) beskriver att den statliga IT-politikens syn 
på teknikens roll i utbildningssammanhang har förändrats över tid, 
från 1980-talets vision om att tekniken skulle stärka demokratin, via 
en samhällsförändrande kraft under 1990-talet, då skolan skulle 
anpassa sig till informationssamhällets förändringar, till att bli ett 
medel för ökad kvalitet och måluppfyllelse under 2000-talet och 
framåt. Digitala medier ska därmed stärka elevernas framtida 
arbetsutsikter och konkurrenskraft. 
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För att uppnå teknikens potential för undervisningen och lärandet, har 
under senare tid en rad förändringar i skolans styrdokument 
genomförts. Parallellt har en diskussion förts (inom forskning och 
politiken) gällande vilken slags kunskap, kompetens och vilka 
förmågor som behövs för att möta de digitala förändringarna. Inom 
forskning kan delar av diskussionen sammanfattas inom begreppet 
digital literacy. Begreppet har använts under en längre tid och 
förekommer frekvent. I policytexter har digital kompetens fått ett 
starkare fäste. Begreppsanvändningen skiljer sig även geografiskt; 
digital kompetens används i högre utsträckning i Norden och norra 
Europa medan digital literacy har större genomslag i engelsktalande 
länder (Godhe, 2019; Spante et al., 2018).  
 
I en svensk skolpolicykontext har digitalisering diskuterats inom 
ramen för begreppet digital kompetens. Forsberg (2011) redogör för 
hur styrdokumentens formuleringar även har påverkats av en 
internationell policydiskurs bland annat från EU och OECD som sedan 
mitten av 1990-talet har arbetat fram målsättningen livslångt lärande. 
Målet var sektorsövergripande och syftade till att rusta framtida 
nationer och medborgare för att kunna hävda sig i en internationell och 
ökad global konkurrens. Begreppet livslångt lärande innefattar både ett 
lärande som ska utvecklas under en livstid och ett lärande som har en 
vid omfattning, formellt och informellt. I mitten av 2000-talet 
vidareutvecklades idén om livslångt lärande till åtta 
nyckelkompetenser för livslångt lärande, däribland digital kompetens. 
Nyckelkompetenserna utvecklades inte bara för att möta den ökade 
globaliseringen, utan också för att möta målet om en jämlik utbildning 
genom att främja demokratisering av skola och samhälle och motverka 
segregation och exkludering.  
 
FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, har också 
beskrivit digital kompetens och då som tre nivåer, där innehållets 
komplexitet ökar för varje nivå (Broadband Commission, 2017). Den 
första, funktionella färdigheter, inkluderar grundläggande förståelse 
för hur teknik fungerar och hur den ska användas. Generiska 
färdigheter påminner om färdigheter eller kompetenser i policytexter 
(digital kompetens), vilket bland annat handlar om att använda digital 
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teknik på ett meningsfullt sätt, att tillägna sig information och att 
kritiskt förhålla sig till vad teknikens roll är/blir för människan. Den 
tredje nivån, higher-order skills (högre ordningens färdigheter), 
relaterar till specialiserad kompetens som behövs för 
yrkesprofessioner inom informations- och kommunikationsteknologi, 
IKT, exempelvis programmering, kritiskt tänkande och innovation. 
 
Inom EU har nyckelkompetensen digital kompetens diskuterats vidare 
inom bland annat DigComp 2.1, The Joint Research Centre (JRC), the 
European Commission’s science and knowledge service (Carretero et 
al., 2017). Digital kompetens inkluderar kunskaper, färdigheter och 
attityder uppdelade i fem kompetensområden: Informations- och 
dataliteracitet, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt 
innehåll, säkerhet och problemlösning. De fem kompetensområdena 
delas vidare upp i ytterligare 21 kompetenser. 
 
I en svensk kontext vilar Skolverkets definition av digital kompetens på 
Digitaliseringskommissionens betänkande (SOU 2015:25), som i sin 
tur utgår från EU:s åtta nyckelkompetenser (för ett livslångt lärande) 
(Skolverket, 2017b). Digitaliseringskommissionen beskriver att digital 
kompetens avser följande fyra punkter:  

 
(1) Kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och 
producera digitalt, (2) Färdigheter att använda digitala verktyg och 
tjänster, (3) Förståelse för den transformering som digitaliseringen 
innebär i samhället och dess möjligheter och risker, (4) Motivation att delta 
i utvecklingen. (SOU, 2015:25, s. 102–103). 
 

Sammantaget har diskussionen kring digital kompetens gällande 
kunskapsinnehåll och handlingskompetens mynnat ut i begreppet 
adekvat digital kompetens. Tillägget adekvat möjliggör att begreppet 
digital kompetens kan förändras över tid, i takt med samhällets behov 
och (tekniska) utveckling (SKR, 2019; Skolverket, 2017b). Adekvat 
digital kompetens konkretiseras i fyra aspekter: 

 
1. Kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 
2. Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 
3. Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 
4. Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

med användning av digital teknik 
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Elevernas etiska och moraliska förståelse kring digitalisering och 
användning betonas. De fyra aspekterna återfinns i läroplanens 
övergripande mål och riktlinjer (kunskaper) och inkluderas i några av 
skolans reviderade kursplaner som började gälla i juli 2018 
(Regeringskansliet, 2017). De generiska digitala aspekterna är då 
anpassade utifrån ämnenas karaktär och syften.  
 
Det finns ytterligare några samlande uttryck för de här generiska 
kompetenserna, inom vilket digitaliseringen ofta placeras, vilka syftar 
till att förbereda unga inför framtiden, exempelvis 21st century skills. 
Roberts (2013) argumenterar för vikten av att utveckla generiska 21st 
century skills, men understryker att de inte ska isoleras utan bör 
utvecklas i ett meningsfullt sammanhang, exempelvis i ett 
ämnesundervisningssammanhang.  
 
För lärares del innebär det här förändringar för undervisningen. 
Utöver reviderade kursplaner uttrycker andra policytexter hur lärare 
ska förhålla sig till digitaliseringen. Från statligt håll uttrycks ett behov 
av att lärarna ska öka sin generiska digitala kompetens eftersom de har 
fått ett ökat ansvar att undervisa eleverna kring digitalisering. Ett 
delmål som nämns i digitaliseringsstrategin berör lärarens arbete med 
digitala verktyg: 

 
Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och 
använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen. 
(Utbildningsdepartementet, 2017, s. 8) 

 
Med inslag av digitalisering i kursplanerna kommer det även krävas av 
lärare att de använder digitala verktyg och digitala system i 
ämnesundervisningen (Regeringskansliet, 2017). 
 
Införande av generiska digitala kompetenser som utbildningsinnehåll 
har även mött kritik. Biesta (2008, 2015) har kallat den här 
utvecklingen för en nyliberal lärandefiering (learnification) av 
utbildningen. Lärandefiering innebär att utbildning har anammat ett 
nytt språk; ett lärandespråk med fokus på den som lär sig. Biesta 
(2008) argumenterar för att det här förändrar synen på utbildning mot 
en mer individualistisk fokuserad lärandeprocess, delvis frånskild från 
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ämnenas innehåll och syfte. Lambert (2016) betonar i linje med detta 
betydelsen av kraftfull disciplinär kunskap som en central 
utgångspunkt för geografiundervisningen och geografilärares 
professionsarbete. 

Geografiämnet och digitaliseringen 
Enligt Skolverkets jämförelse (2019a) mellan de olika ämnena i 
årskurserna 7-9, används datorer i störst utsträckning i SO-ämnena 
(geografi, historia, religion och samhällskunskap). Datorerna används 
främst för att söka information på nätet och för skrivuppgifter snarare 
än för ämnesspecifika uppgifter. I vilken utsträckning datorer och 
andra verktyg används för att utveckla kunskaper i ämnena eller de 
ämnesrelaterade digitala inslagen är oklart. En policyförändring 
medför inte automatiskt en förändring av ämnesundervisningen. 
Player-Koro et al. (2018) har beskrivit de digitala förändringarna som 
en press, eller ett tryck på lärare att implementera digitala resurser i 
undervisningen. Flera studier har poängterat att det finns en 
överhängande risk med att användningen av digitala verktyg (hård- 
och mjukvaror) i undervisningen kommer att överskugga 
ämnesinnehållet, eftersom det kan medföra att tekniska aspekter får 
mer uppmärksamhet i undervisningssituationer (Kjellsdotter, 2020; 
Player-Koro et al., 2018; Willermark, 2018). 
 
Revideringarna av nuvarande kursplaner (implementerades 2018) 
med ökat fokus på ett ämnesspecifikt digitalt innehåll, har inte specifikt 
påverkat skrivningarna i geografikursplanen. I kursplanen från 2011 
fanns redan digitala inslag: 

 
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska 
data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, 
geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som 
finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder. (Skolverket, 
2011a s. 163) 

 
Geografiämnet har med andra ord sedan införandet av läroplanen 2011 
haft digitala inslag som tydligt kopplade till ämnets karaktär även om 
definitionen av vilka geografiska verktyg som ska användas inte 
uttrycks explicit förutom geografiska informationssystem (GIS). 
Kopplingen mellan geografiska metoder och analyser och digitala 
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verktyg stärks ytterligare i det reviderade kursplaneförslaget som 
börjar gälla i juli 2022 (Skolverket, 2022). 
 
Lärares möte med kursplanetext innehåller alltid ett mått av 
friutrymme, eller ett tolkningsutrymme. I förhållande till valet av vilka 
digitala verktyg som kan användas i geografiundervisningen gör sig 
tolkningsutrymmet påmint. Sammantaget ställer valet av digitala 
verktyg, planeringen av undervisningen och anpassningen efter 
elevgrupp krav på lärares didaktiska kunskaper. Läraren behöver 
tillgång till geografiska ämneskunskaper, valet av digitala verktyg 
ställer krav på tekniska kunskaper och planeringens realisering i 
förhållande till elevgruppen kräver pedagogiska kunskaper. Hur 
hanterar då lärare det här i sin undervisning? Trots att ringa 
förändringar har genomförts i geografiämnets kursplanetext sedan 
2011, så har digitaliseringsprocessen i skolan fortsatt. 
Geografiundervisningens digitalisering blir i det här sammanhanget 
intressant att undersöka vidare.  
 
Genom att fokusera på geografiundervisningens digitalisering placeras 
den studien i det ämnesdidaktiska forskningsfältet. Schüllerqvist 
(2009) uttrycker att det här forskningsfältet har stor betydelse och 
utvecklingspotential. Studien placerar sig i en geografididaktisk 
forsknings- och kunskapslucka på grund av dess inramning: med 
inriktning på högstadielärare4, geografiundervisning och ämnes-
specifika digitala verktyg (se en utvecklad beskrivning på i tabell 1, s. 
52). I detta finns en intressant komplexitet: hur lärare balanserar 
uppdraget att eleverna ska få utveckla sina ämnesspecifika kunskaper 
och förmågor och samtidigt skapar förutsättningar i undervisningen 
för eleverna att utveckla den generiska, digitala kompetensen och de 
ämnesspecifika digitala färdigheterna. 

Geografi som skolämne 
Kunskap om geografiämnets historiska utveckling och 
undervisningstraditioner har betydelse för att förstå dess roll i 
styrdokument och vilka val och metoder som är brukliga enligt 
tradition (Sandell et al., 2003). Skolämnet geografi har idag främst 

 
4 Majoriteten av forskningen i de nordiska länderna har genomförts på gymnasieskolan. Se 
forskningsöversikten för detaljerad information. 
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koppling till två vetenskapliga discipliner: naturgeografi och 
kulturgeografi. De vetenskapliga disciplinerna är specialiserade, 
exempelvis fluvialmorfologi och politisk geografi, och systematiserade, 
då med en stor tematisk bredd. Historiskt sett fanns även en tydlig 
syntestradition, särskilt inom regionalgeografisk forskning och inom 
det sammanhållna geografiämnet. Idag förekommer den traditionen 
endast i begränsad omfattning som forskningstema, exempelvis inom 
utvecklingsgeografi och miljögeografi. För geografi som skolämne har 
dock syntestraditionen betonats. Vanligen beskrivs det som ett 
interdisciplinärt ämne eller som ett sammansatt (syntes)ämne. Detta 
har delvis inneburit att det kunskapsmässiga avståndet mellan 
innehållet i skolämnet geografi och de mer specialiserade disciplinerna 
har ökat (Bladh, 2020). Den här splittrade bakgrunden ger å ena sidan 
skolämnet dess typiska karaktärsdrag men är också ämnets stora 
utmaning.  
 
Geografi som ett skolämne i svensk grund- och gymnasieskola har 
tidigare beskrivits på ett mycket utvecklat sätt av flera 
geografididaktiker (Arrhenius, 2013; Bladh, 2020b; Molin, 2006; 
Wennberg, 1990; Örbring, 2021). Tydligt är att ämnets syfte, plats och 
utveckling i svensk skola har varierat över tid. Ämnet fick en betydande 
roll i det svenska nationsbygget i början av 1900-talet, särskilt i sin 
regionalgeografiska form. 
 
År 1965 försvann det som ett självständigt ämne i gymnasieskolan och 
integrerades istället i ämnet samhällskunskap respektive 
naturkunskap. Med 1994 års läroplan återinfördes geografi som ämne 
i gymnasieskolan men dess position hade försvagats. Sedan 2011 ingår 
geografi i två gymnasieprogram, samhällsvetenskapliga programmet 
med inriktning samhälle och naturvetenskapsprogrammet med 
inriktning naturvetenskap och samhälle (Bladh & Molin, 2012).  
 
I svensk grundskola tillhör geografiämnet SO-ämnena, vilket också är 
fallet för den norska grundskolan. I Danmark tillhör det de 
naturvetenskapliga ämnena och i Finland har ämnet haft en nära 
koppling till ämnet biologi, både i lärarutbildningen och i grundskolan. 
Även om geografiämnet räknas som ett SO-ämne i Sverige har det 
sedan 1960-talet behållit sitt karaktärsdrag med att integrera natur- 
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och kulturgeografi (Bladh, 2020b; Bladh & Molin, 2012). I läroplanen 
från 1980 fanns en trend att ifrågasätta enskilda ämnens särart inom 
SO- och NO-blocken och ämnesintegration och ämnesövergripande 
teman fick större plats i undervisningen (Wennberg, 1990). På 
högstadiet beskrivs geografiämnet ofta som ett mindre prioriterat 
ämne i förhållande till de övriga SO-ämnena, exempelvis historia. Det 
är relativt vanligt att SO-lärare på högstadiet i första hand identifierar 
sig med ämnena historia och samhällskunskap. För mellanstadielärare 
är däremot historia och geografi mer framträdande. Många SO-lärare 
har även en stark SO-identitet och betraktar ämnena som en syntes, 
eller helhet. Den här gruppen SO-lärare har i lägre utsträckning 
benägenhet att identifiera sig med ett specifikt ämne (Bladh, 2014).  
 
De selektiva traditionerna har även haft tydlig påverkan på 
undervisningsinnehållet. Den regionalgeografiska traditionen har haft 
stor inflytande på ämnet. Undervisningens struktur har vanligen 
byggts upp kring ett tydligt innehåll baserat på elevernas ålder, från 
lokalt fokus för de yngre eleverna, via regionalt till globalt för de äldre 
(Bladh & Molin, 2012). Att kunskapsinnehållet ofta haft en beskrivande 
karaktär är ytterligare en tradition (Bladh, 2020). Innehållsmässigt 
visade den nationella utvärderingen av grundskolan (NU) från 2003 att 
geografiämnet ofta innehöll en stor del faktabaserad namngeografi och 
att mer komplexa frågor, som bland annat att se mönster och samband 
(exempelvis orsak och verkan), inte har samma utrymme i 
undervisningen (Lundahl et al., 2006).  
 
Sedan införandet av Lgr 11 har framför allt hållbar utveckling och 
framtidsfrågor fått en större plats samt etiska och moraliska frågor i 
förhållande till just hållbar utveckling och vår gemensamma framtid. 
Detta skiljer sig från det tidigare mer beskrivande ämnet. 
Geografiämnet har därmed även fått rollen som ett värdegrundsämne 
(Bladh, 2014; Grahn, 2011; Sandahl, 2018; Torbjörnsson, 2014). Inom 
ämnesdidaktisk forskning benämns skolämnenas olika uppdrag som 
externa och interna: de interna representerar kunskaper som kopplas 
till disciplinen, medan de externa har en mer normativ karaktär 
(Husbands et al., 2003; Sandahl, 2018; Strandler, 2017). Både 
digitalisering och hållbar utveckling skulle kunna beskrivas som 
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externa uppdrag där geografiämnet får särskilt ansvar för 
hållbarhetsfrågor.  
 
Bladh (2014) har utvecklat en modell för att illustrera spänningarna 
mellan ämnets olika kunskapsanspråk (se figur 1). Modellen lyfter in 
värderingsfrågorna som en kunskapsaspekt. Högstadielärare befinner 
sig i mitten när det gäller den natur- och samhällsvetenskapliga 
dimensionen, men de tenderar att glida mer mot värderingsfrågorna i 
den lodräta dimensionen (Örbring, 2021). Även om lärare som grupp 
befinner sig centrerat, eller neutralt, i förhållande till samhälle- och 
naturdimensionen i modellen, så förekommer individuella variationer. 
Lärares ämnesidentitet har betydelse i förhållande till hur lärare 
uppfattar ämnet. Som nämndes ovan, identifierar sig SO-lärare på 
högstadiet i första hand som historia- eller samhällskunskapslärare 
och många har en ämnesövergripande identitet som SO-lärare. 
 

 
Figur 1 Spänningsfält i geografiämnet, baserat på Bladhs (2014) och Örbrings (2021) 

modeller. 

 
När lärares förhållande till geografiämnet och geografiundervisning 
ska beskrivas behöver dock fler faktorer vägas in. En viktig faktor är 
lärarutbildning och behörigheter. Lärares utbildning spelar stor roll 
när det gäller den upplevda säkerheten att undervisa i ämnet samt hur 
lärare identifierar sig med sitt/sina undervisningsämnen. Ytterligare 
en faktor är det formella behörighetskravet genom införandet av 
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lärarlegitimationer 2011 och krav på ämnesbehörigheter (Skolverket, 
2019b). Lärarutbildningen har förändrats över tid. Beroende på 
utbildningstidpunkt kan SO-lärare och geografilärare idag ha varierad 
behörighet, både när det gäller ämnen och vilka åldersgrupper lärarna 
får undervisa i. Lärare kan även undervisa i ämnen som de inte är 
utbildade i (Bladh, 2014). 

Representationernas utveckling: från T-O-karta till GIS 
Användning av modeller och representationer av omvärlden har alltid 
haft en central plats inom geografiämnet och över tid har dessa 
utvecklats till att bli allt mer digitala. En modell vill beskriva, förklara 
och kategorisera kunskap om verkligheten. Den vill på så vis fånga in 
något väsentligt och bidra med möjligheter att förstå en komplex värld 
på ett mer insiktsfullt sätt. Samtidigt är en modell mer eller mindre en 
förenkling av det fenomen den visualiserar (Jo & Bednarz, 2014). 
Kartan är en förenklad modell, eller representation av verkligheten, 
och är kanske den typ av modell som i första hand förknippas med 
ämnet. Kartan är i geografiska sammanhang en symbolisk 
representation av rumsliga förhållanden. En mental karta är också en 
representation av en enskild individs personliga omvärldsuppfattning. 
Ordet tankekarta, eller mind-map, används i en vidare betydelse för att 
beskriva representationen av förståelse kring exempelvis ett problem, 
fenomen eller kunskapsområde (Hennerdal, 2020). 
 
Historiskt sett är Ptolemaios världskarta, Geographica, från 150-talet, 
medeltida O-T-kartor, med Jerusalem i centrum, och Mercators 
projektion från 1596 tre välkända representationer av världen (för en 
utförlig beskrivning av historiska kartor, se Holt-Jensen, 2018). 
Representationerna har [och är] sällan varit värdeneutrala och den 
eurocentriska, kristna, geopolitiska dominansen har avspeglats i hur 
världen avbildats med Europa tydligt i centrum. Därmed kan kartor 
historiskt sett, betraktas som geografiska kunskapsrepresentationer av 
en geopolitisk dominans över olika områden (Rankin, 2016).  
 
1960- och 1970-talet tekniska utveckling banade väg för en ökad 
användning av fjärranalys i geografiämnet. Utvecklingen av 
geografiska informationssystem (GIS) har fått en stor betydelse för 
geografidisciplinen och har möjliggjort en stor förändring i 
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karttekniken och hur information kan manipuleras och visas upp och 
det har i sin tur resulterat i nya former av geografiskt tänkande och 
möjliggjort utveckling av nya typer av analyser. Rankin (2016) 
diskuterar förändringen av geografisk kunskap som exempelvis Global 
Positioning System (GPS) har bidragit till. Han diskuterar termen geo-
epistemologi som en beskrivning av den geografiska kunskap som 
(kan) produceras med ny teknik. Med GPS-teknik finns det en karta 
som kan beskriva hela jorden och den finns tillgänglig när du vill, 
exempelvis i din mobiltelefon. En stor förändring handlar om vad för 
slags kunskap de nya tekniska lösningarna kan bidra med. Genom 
dessa tekniska lösningar kan du ”besöka” vilka platser som helst utan 
att ha geografisk kunskap om platserna. De nya representationerna av 
omvärlden blir istället presentationer av valda punkter, positioner, i 
det tekniska gradnätet. 
 
GIS är ett paraplybegrepp för olika ämnesspecifika digitala verktyg 
(ÄSDV) som tillhandahåller stora mängder geografiska data. Utöver 
GIS förekommer snarlika paraplybegrepp: geografisk informations-
teknik (GIT), geospatiala verktyg (geospatial tools = GST) och 
geomedia (se Kerski, 2015). Dessa beskrivningar, eller begrepp, 
förekommer ofta i internationell geografididaktisk forskning och 
används till viss del synonymt. Gemensamt för dessa verktyg är att de 
innehåller en stor mängd geografiska data som kan omvandlas till 
geografisk information. Användaren kan manipulera, det vill säga styra 
och välja hur informationen ska presenteras. Forskning kring GIS och 
liknande ämnesspecifika digitala verktyg är ett föränderligt fält. 
Genom den snabba utvecklingen och en allt större tillgänglighet, 
exempelvis genom enklare, nätbaserade tjänster och programvaror 
som Google Earth, finns idag fler möjliga val av ämnesspecifika digitala 
verktyg att använda i en undervisningssituation.  

Geografiundervisning, GIS och digitala verktyg 
Inom geografididaktisk forskning finns ett växande intresse kring hur 
geografiundervisning kan planeras så att ämnesspecifika digitala 
verktyg (ÄSDV) och representationer kan integreras i undervisningen 
och stärka lärandet. Under de senaste decennierna har forskning, 
internationellt sett, som behandlar geografisk tillämpning av 
informations- och kommunikationsteknologi och GIS utvecklats 
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snabbt. Studier där spatialt-, geospatialt- och geografiskt tänkande 
undersöks genomförs ofta med och i relation till ämnesspecifika 
digitala verktyg och representationer (Jo, 2018). Flera studier 
bekräftar de digitala representationernas styrka i geografiutbildnings-
sammanhang. Baker et. al. (2015) poängterar styrkan med 
internetbaserade GIS-funktioner: de möjliggör kraftfulla metoder för 
att samla in, undersöka och analysera geografiska data. Användningen 
av internetbaserade GIS-verktyg i utbildningen anses kunna fungera 
som en språngbräda till att använda fler och mer avancerade GIS-
verktyg. 
 
GIS är både en vetenskaplig disciplin (Geographical Information 
Science) och den programvara som används för geografiska analyser 
(Schubert et al., 2020). Som program erbjuder GIS flera funktioner: 
input och lagring, redigering och förändring, geometriska operationer 
och spatiala analyser samt presentation av geografiska data (Rød et al., 
2010). Definitionerna av GIS varierar beroende på forskningsfält och 
disciplin (Rød et al., 2010). När GIS ska introduceras i en skolkontext 
finns det heller ingen vedertagen definition vilket ofta resulterar i att 
definitionerna blir för tekniska (Green, 2000). Burroughs (1986) 
skapade en klassisk definition och beskrivning av GIS som…  

 
…a powerful set of tools for collecting, storing retrieving at will, 
transforming, and displaying spatial data from the real world for a 
particular set of purpose. (Burrough, 1986, s. 6)  

 
Rød, Larsen och Nilsen har skapat en förenklad och mindre teknisk 
definition som skulle kunna användas i en skolkontext, där GIS 
beskrivs som ”en uppsättning verktyg som kan transformera 
geografiska data till geografisk information och därmed leda till ökad 
kunskap och/eller hjälpa oss att lösa geografiskt relaterade 
problem/frågeställningar” (2010, s. 22). Harrie och Eklundh använder 
sig av en liknande beskrivning. GIS ses som ett ” … datoriserat 
informationssystem med funktioner för insamling, lagring, 
bearbetning, analys och visualisering av geografiska data” (2013, s. 21).  
 
Sui (1995) utvecklade en modell som beskriver hur GIS kan 
implementeras i en skolkontext (se figur 2) (se även Favier & van der 
Schee, 2012 och Rød et. al, 2010). Modellen visar två olika nivåer av 
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användning och lärande: lära om GIS handlar om kunskaper om 
verktyget och vilken slags information GIS tillhandahåller. Lära med 
GIS handlar om att använda verktyget för att utveckla geografisk 
kunskap och geografiskt tänkande.  
 

 
Figur 2 Suis (1995) modell över nivåer av lärande när GIS implementeras i undervisningen 

(min översättning). 

Indelningen av att lära om och lära med GIS kan jämföras med en 
diskussion inom teknikdidaktiken som Svensson (2011) lyfter fram. 
Lära om teknik innebär att sätta tekniken i förhållande till samhället 
och naturen, den teknik som omger oss, medan lära i teknik handlar 
om att lära sig (ett innehåll) genom att använda teknik (Svensson, 
2011).  
 
Inom geografididaktisk forskning har olika projekt genomförts med 
lärarstudenter, lärare och/eller elever för att undersöka potentialen 
med GIS som verktyg, exempelvis i undervisningen om olika 
geografiska teman. Flera studier lyfter potentialen med GIS som ett 
verktyg för spatialt tänkande och frågebaserat lärande, bland andra 
Bearman et al. (2016); Fargher och Rayner (2012), Fargher (2019) och 
West (2003).  
 
Andra studier tar avstamp i en undervisningskontext med 
utgångspunkten i ett geografiskt tema som sedan undersöks/hanteras 
med hjälp av digitala verktyg. Favier och van der Schee (2014a) visar i 
sin studie att användandet av geospatiala verktyg i undervisningen kan 
ge positiva effekter på elevernas spatiala och relationella tänkande. I 
deras studie framgår det att eleverna visar en högre nivå av geospatialt 
och relationellt tänkande när de har fått använda digitala verktyg 
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(EduGIS bland annat). Ytterligare ett exempel är en forskargrupp i 
Nederländerna som studerade geografiundervisning där digitala 
verktyg användes, bland annat ett projekt på temat framtidscenarior 
och översvämningar (Béneker & van der Schee, 2015). 
 
Som tidigare nämnts förekommer GIS i kursplanetexter för 
grundskolan och även på gymnasiet. För grundskolans del förekommer 
GIS som ett exempel på ett verktyg som kan användas för att göra 
geografiska analyser (Skolverket 2011, 2022). På gymnasiet däremot 
finns användning av GIS med i geografi 1 och 2 och i kursen 
Geografiska informationssystem riktas ämnesinnehållet mer tydligt in 
på GIS och hantering och förståelse av rumsliga data (Skolverket, 
2011c).  
 
Sammantaget finns det ett starkt önskemål hos geografididaktiker att 
GIS, och liknande verktyg, ska användas i geografiundervisningen, 
eftersom potentialen med GIS är stor. Studier visar dock ofta på 
motsatsen: en låg användning av GIS i geografiutbildning, oavsett 
vilken utbildningsnivå som undersöks (se Bladh, 2014; Schubert & 
Johansson, 2019). Lärare tenderar att inte använda digitala verktyg 
som de känner sig obekväma att använda eller som de inte har fått 
tillräcklig utbildning i (Kerski, 2015; Schubert & Johansson, 2019; 
Wechsler & Pitts, 2004).  
 
För den här studiens syfte behövde beskrivningen av de digitala 
inslagen i geografiundervisningen breddas, där GIS och fler 
programvaror och open source-tjänster kunde inkluderas. De 
internationellt gångbara begreppen geografisk informationsteknik 
(GIT), geospatiala verktyg (geospatial tools =GST) och geomedia 
fungerar i stort som utbytbara paraplybegrepp, vilka samtliga 
påminner om GIS-verktyg. För knyta an till en svensk 
utbildningskontext kommer därför digitala verktyg och ämnesspecifika 
digitala verktyg användas. Digitala verktyg kommer användas i vid 
bemärkelse och inkludera ett brett innehåll av olika digitala resurser, 
hårdvaror som mjukvaror. För att särskilja generiska digitala verktyg 
(allt från hårdvaror till ordbehandlingsprogram och 
webpubliceringsverktyg) från digitala verktyg som har en tydlig 
geografisk inramning och ett geografiskt informationsinnehåll har 
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istället begreppet ämnesspecifika digitala verktyg (ÄSDV) myntats. 
Som nämnts tidigare, utvecklas en förtydligande kategorisering av för 
studien centrala begrepp inklusive ÄSDV i kapitel fem. Begreppet 
representationer (representations) är ett internationellt gångbart 
begrepp, vilket inkluderar både analoga och digitala representationer 
av omvärlden, vanligtvis i form av en karta eller modell. Det kommer 
också användas i den här studien.  

Geografiska analyser och geografiskt tänkande 
I kursplanen för geografi uttrycks i syftestexten och i det centrala 
innehållet att undervisningen i geografi ska behandla geografiska 
metoder. Under rubriken geografiska metoder i det centrala innehållet 
skrivs de ämnesspecifika digitala verktygen fram. Det innebär bland 
annat att ”göra geografiska analyser av omvärlden och värdera 
resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier 
metoder och tekniker” (Skolverket, 2011a s. 160) bland annat med hjälp 
av ”… geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg 
som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder” 
(Skolverket, 2011a s. 163). Ett liknande syfte finns i den kommande 
reviderade kursplanen (Skolverket, 2022), som uttrycker att eleverna 
genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla förmågan att 
utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp 
av geografins metoder och verktyg. 
 
Grunden för kunskapssynen som finns i Lgr 11 bygger på 
Läroplanskommitténs utredningen Skola för bildning från 1992 (SOU 
1992:94). Syftestexten och det centrala innehållet innehåller en 
sammansatt kunskap. Geografins metoder och arbetssätt kan beskrivas 
som en procedurell kunskap, medan att göra geografiska analyser, 
värdera resultat, samla in, bearbeta och presentera geografiska data 
och hantera ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala 
geografi, både innehåller procedurell och propositionell (deklarativ) 
kunskap. Carlgren (2015) beskriver att exempelvis kunna analysera 
omfattar både ”teoretiska” (fakta och förståelse) och ”praktiska” 
(färdighet och förtrogenhet) kunskapsformer. Att göra geografiska 
analyser med hjälp av digitala verktyg och representationer utgör 
därmed ett sammansatt och komplext innehåll i 
geografiundervisningen.  
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Vad innebär det då att göra geografiska analyser av omvärlden? Inom 
geografididaktiken kopplas komplexa kunskaper, som geografins 
metoder och geografiska analyser, till konceptet geografiskt tänkande. 
Geografiskt tänkande handlar exempelvis om att analysera geografiska 
fenomen utifrån olika perspektiv med stöd av geografiska begrepp och 
är nära kopplat till spatialt (rumsligt) och relationellt tänkande i en 
geografisk kontext (se Favier & van der Schee, 2014; Massey, 2014; , 
Taylor 2008; van der Schee, 2000). I nästa kapitel, i avsnittet 
Geografiskt tänkande - ett geografididaktiskt forskningstema, 
behandlas geografiskt tänkande mer ingående.  
 
Molin (2006) visade i sin avhandling att geografiundervisningen i 
grundskolan är präglad av selektiva traditioner. En av dessa traditioner 
är att namngeografikunskaper har fått stor plats och att en slags kanon 
kan skönjas, från det lokala i lägre årskurser, via det regionala till det 
globala och världen i högstadiet. Detta behöver inte vara 
problematiskt, men det kan avspegla en mer allmän uppfattning av vad 
geografisk kunskap förväntas vara, något som Jackson (2006) 
beskriver som en ”trivial pursuit-kunskap”. Det som däremot kan bli 
problematiskt med en sådan kunskapssyn är att geografiska 
frågeställningar eller problem som är mer komplexa till sin karaktär 
och kräver djupare förståelse, begreppskunskap, tolkning, analys och 
reflektion inte får lika stort utrymme i undervisningen. Detta 
resonemang har bekräftats i en landsomfattande enkätstudie med 
geografilärare (Gottfridsson & Bladh, 2012; Bladh, 2014). Studien 
visade att 44% av lärarna arbetade med geografiska metoder i 
undervisningen viket kan jämföras med ett mer traditionellt tema, 
demografi, vilket 81% av lärarna undervisade om. Studien lyfter även 
fram att det finns skillnader mellan lärare som har utbildning i geografi 
på högstadiet och lärare som undervisar i geografi (det vill säga lärare 
som inte har utbildning i ämnet) när det kommer till att behandla mer 
komplexa moment i undervisningen. Behöriga geografilärare tenderar 
att i högre grad undervisa om mer komplexa moment i undervisningen 
(Bladh, 2014).  
 
Hittills har få studier explicit studerat geografiskt tänkande i en svensk 
undervisningskontext. Örbring (2017) har analyserat olika typer av 



  

 
 
 

23 

geografisk kunskap i kursplanen. I sina resultat lyfter han fram att 
geografiskt tänkande uttrycks implicit och saknar konkret definition. 
Han lyfter även frågan huruvida geografiskt tänkande behöver 
uttryckas mer explicit i kursplanens centrala innehåll och syfte. Som 
det står skrivet idag, hamnar geografiskt tänkande inom lärarnas 
tolkningsutrymme. Det blir upp till lärare att tolka och transformera 
det implicita till konkret undervisningsinnehåll.  

Kritiska perspektiv på skolans och undervisningens digitalisering 

Den digitala aspekten har en självklar plats i den här studien som 
helhet och för forskarskolan Fundig. Att studera vilken typ av digitala 
verktyg som används i geografiundervisningen och hur undervisningen 
kring geografiska analyser och geografiskt tänkande kan genomföras 
med hjälp av digitala verktyg, medför många aspekter att ta hänsyn till. 
En aspekt handlar om att föra ett kritiskt resonemang kring 
användningen av fria, open-source, verktyg och funktioner i 
utbildningssammanhang.  
 
Skolans digitalisering betraktas inte sällan som antingen ett hinder 
eller en möjlighet. Det finns ett behov av en mer nyanserad bild och att 
betrakta skolans digitalisering från fler utgångspunkter: 
elevperspektiv, pedagogiskt perspektiv, ideologiska och teoretiska 
perspektiv, ekonomiska perspektiv och sist men inte minst utifrån ett 
hållbart utvecklingsperspektiv. Slutligen behöver digitaliseringen 
diskuteras som ett policy-tryck. 
 
Utifrån ett elevperspektiv har studier bidragit till att nyansera debatten 
kring bland annat elevers användande av sociala medier och 
mobiltelefoner i undervisningssituationer (Asplund et al., 2018; Ott, 
2017). Forskning visar att elever ofta använder mobilerna i 
lektionernas mellanrum, eller i pauser. I den allmänna debatten 
förekommer vanligtvis en kritisk inställning till exempelvis 
mobiltelefonanvändningen och dess konsekvenser i skolan. Ett 
väletablerat forskningsfält fokuserar på de digitala verktygen och 
informationens påverkan på elevers lärande och läsning (se bland 
andra Grönlund (2014), Tallvid (2015) och Rasmusson (2014)). 
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Digitaliseringens påverkan på lärare har inledningsvis beskrivits som 
ett tryck (ett policytryck eller digitaliseringstryck). Elmfeldt (2014) 
resonerar kring det inre tryck som lärare upplever med 
digitaliseringen. Ett flöde av uppdateringar på sociala medier innebär 
medvetet eller omedvetet en reflektion kring den egna praktiken. 
Mitchell (2019) beskriver den här situationen som en hyper-
socialiserad tillvaro. Lärare är så gott som ständigt uppkopplade och 
nåbara. 
 
Potentialen med ämnesspecifika digitala verktyg för geografi-
undervisningen beskrivs ofta som stor i geografididaktiska 
sammanhang. Det finns en grundläggande positiv inställning till 
teknikens möjligheter för geografiundervisningen. Som en motvikt till 
detta argumenterar exempelvis Healy och Walshe (2021) för behovet 
av en kritisk reflektion kring hur den digitala världen påverkar lärarnas 
professionella praktik och på vilket sätt lärare kan ha betydande roll i 
att hjälpa elever att navigera i en digital värld.  
 
Från en teoretisk utgångspunkt finns kritiska perspektiv att tillgå, 
bland annat kognitiv kapitalism som erbjuder ett kritiskt perspektiv på 
hur digital information produceras. Tekniken (hårdvara som 
mjukvara) anses sammankopplad med en samhällelig kontext 
(historiskt, ekonomiskt som geografiskt) (Ott, 2017; Paakari et al., 
2019). Fria (open source) digitala verktyg hämtar in och/eller lagrar en 
mängd information från olika statistiska databaser. Användning av 
digitala verktyg till annonsintäkter och ekonomisk vinst för 
nätbaserade företag, exempelvis Google. När elever använder 
nätbaserade verktyg utför de ett slags digitalt arbete, digital labour. 
Digital labour härstammar från en marxistisk historiesyn på arbete: det 
digitala arbetet är oavlönat och den som utför arbetet har inte kontroll 
över sin egen produktion. Fuchs (2014) argumenterar även för att 
digital labour förekommer i produktionskedjan med start i utvinning 
av mineraler i exempelvis Kongo, som sedan används för tillverkning 
av digitala hårdvaror. Genom användningen av fria digitala verktyg har 
digital labour fått en plats i skolans och elevernas vardag (Paakkari et 
al., 2019).  
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Skolans och undervisningens digitalisering kan även diskuteras utifrån 
ekonomiska perspektiv och som en del av en marknadiseringen av 
skolan och ämnena (Tanner et al., 2017). Lärare behöver förhålla sig 
till digitala ramar, eller plattformar, där verksamheten organiseras och 
beskriver att den här aspekten av skolans marknadisering har fått 
förhållandevis lite uppmärksamhet i jämförelse med marknadens 
påverkan på det fria skolvalet. En utmaning för forskning om policy i 
skolan blir således att förutom att intressera sig för statens styrning och 
relation till skolan, även granska huruvida andra aktörer, exempelvis 
globala teknikbolag, bidrar till skolans styrning. Teknikbolag skapar 
idag utrymmen inom skolans ramar och blir en samarbetspartner som 
skolorna måste förhålla sig till och förhandla med. Den här situationen 
skiljer sig från traditionen inom det svenska och nordiska skolsystem 
med en strikt kontroll av kommersiella aktörers påverkansmöjligheter 
(Blossing et al., 2014; Paakkari et al., 2019; Simola et al., 2017).  
 
I nästa kapitel, Geografididaktisk forskning – en översikt, redovisas 
forskningsläget kring geografididaktik, en diskussion kring geografisk 
kunskap samt en genomgång av forskningsfältet kring geografiskt 
tänkande. Forskning kring undervisning och lärande i geografi beskrivs 
i en nordisk och nordeuropeisk kontext som geografididaktisk 
forskning. I en engelskspråkig kontext är begreppet didaktik inte lika 
användbart. Här används bland annat uttrycken research in 
geography education och curriculum theory. För att uppnå en språklig 
stringens i den här licentiatuppsatsens, kommer begreppet 
geografididaktisk forskning fungera som en inramande beskrivning av 
forskning som behandlar undervisning och lärande i geografi.  
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Kapitel 3 Geografididaktisk forskning – en översikt 

En vanlig beskrivning av det geografididaktikska forskningsfältet är att 
det är litet, begränsat och outforskat (Bladh & Molin, 2012; Johnsson 
Harrie, 2011; Molin, 2006; Nilsson, 2009; Örbring, 2021). Molin et al. 
(2015) diskuterar geografiämnets svaga position som skolämne som 
tänkbar orsak till att forskning inom geografididaktik är ett litet fält. 
Internationellt är beskrivningen liknande och kan sammanfattas i 
David Lamberts5 ord: ”It is a fragile field”. I den beskrivningen ingår en 
(implicit) jämförelse med forskning inom andra ämnen och didaktisk 
forskning och forskning kring undervisning överlag. Ur ett svenskt 
perspektiv är exempelvis didaktisk forskning inom ämnet historia mer 
utvecklat (Johnsson Harrie, 2011; Karlsson, 2009; Schüllerqvist, 
2009). Att fältet beskrivs som litet innebär även att det finns färre 
aktiva som kan föra geografiämnets talan inom akademin, i 
policysammanhang och i skolan. Å andra sidan innebär det att det finns 
många intressanta kunskapsluckor och forskningsproblem att ta sig an. 
 
Urvalet av forskning som presenteras här baserats på studiens tema: 
ett geografididaktiskt perspektiv med huvudfokus på geografiskt 
tänkande och digitalisering. Inledningsvis kommer svensk, nordisk och 
internationell geografididaktisk forskning presenteras, följt av 
forskning som beskriver en diskussion kring geografiämnets 
kunskapsformer samt geografiskt tänkande. I bakgrundskapitlet 
placerades studien i en digital kontext och den här 
forskningsöversikten avslutas med ett avsnitt som fokuserar på 
forskning om digitala verktyg i relation till geografiundervisningen. 

Didaktik, ämnesdidaktik och geografididaktik 

Undervisning och lärande är två breda forskningsområden som kan 
placeras inom flera olika forskningsfält, exempelvis inom pedagogik, 
pedagogiskt arbete, didaktik/ämnesdidaktik eller utbildnings-
vetenskap. I en nordisk och nordeuropeisk kontext placeras ofta 
studier som behandlar undervisning av ett ämnesinnehåll inom 
ämnesdidaktiken. I en brittisk kontext används curriculum theory och 

 
5 David Lambert, citat från David Örbrings disputation, 20210219. 
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curriculum-making som en beskrivning av lärarens handlande när 
kursplanens innehåll omformas till undervisning (Bladh, 2020a).  
 
Som vetenskap fokuserar ämnesdidaktisk forskning bland annat på 
hur undervisningen är organiserad och vilka val lärare gör i syfte att 
eleverna exempelvis ska förvärva bildning. Bildning (bildung) som 
begrepp ses som något mer, eller vidare, än enbart ämneskunskaper 
och förmågor (Hudson, 2016). Det är bland annat den bildning som gör 
människor till självständiga och reflekterande medborgare. Den 
didaktiska triangeln visar relationen mellan lärarens professionella val, 
elevernas lärande och förståelse och ämnesinnehållet (se figur 3).  

 
Figur 3 Den didaktiska triangeln 

 
Klafki (2000) sätter in lärandet i en social kontext och understryker 
vikten av att förstå lärande och undervisning som en 
interaktionsprocess; en process där relationer, mellan exempelvis 
lärare och elev, har stor betydelse. Hopmann (1997) diskuterar Klafkis 
betydelse för (den tyska) didaktiken. Klafkis didaktiska analys från 
1958 blev ett inflytelserikt bidrag till diskussionen om bildning och 
bildningsbegreppet. Den didaktiska analysen är ett praktiskt 
hjälpmedel för en lärares undervisningsförberedelse och bygger på fem 
huvudfrågor där innehållet, eller bildningsvärdet av innehållet, har en 
central plats i varje fråga: 
 

1. Vilket är det generella sammanhang eller kunskapsområde som 
detta innehåll representerar? (…) 
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2. Vilken betydelse har innehållet från början i elevernas 
medvetande i ett a) kunskapssammanhang, b) vardagligt 
sammanhang och c) skolsammanhang? (…) 

3. Vilken betydelse har lärostoffet för elevens framtid i ett a) 
kunskapssammanhang, b) vardagligt sammanhang och c) 
skolsammanhang? 

4. Hur är innehållet strukturerat? (…) 
5. Vilka företeelser, fenomen, situationer, experiment, människor, 

tillfällen eller formella element och liknande från lärostoffet, 
vardagslivet eller skolsammanhanget kan användas för att göra 
innehållet intressant, värt att ställa frågor kring, tillgängligt eller 
begripligt och verkligt? (Hopmann, 1997, s. 208) 

 
Genom reflektion kring de fem frågorna får läraren tillgång till en 
mängd olika praktiska tillvägagångssätt (Hopmann, 1997). Frågorna 
kan även fungera som ett analysverktyg och kan leda till mer kunskap 
om hur lärare tänker i undervisningens planeringsfas. Den didaktiska 
analysen görs av lärare i den inledande planeringsfasen och kan leda 
till en tydligare bild av ämnesinnehållet i undervisningen. 
 
Ämnen kan beskrivas som kunskapsområden i en disciplin eller 
utbildningssammanhang, som har tydlig avgränsning gentemot andra 
kunskapsområden (Schüllerqvist, 2009). Sjøberg (1998) beskriver 
ämnesdidaktiken som en bro mellan ämnena och den allmänna 
pedagogiken. Inom ämnesdidaktiken kan lärares ämneskunskaper ses 
som basen, eller råvaran, vilken läraren sedan förvandlar eller 
omformar till sin undervisning. Ongstad (2006) talar om omstilling; 
en beskrivning av processen där lärare omvandlar sina 
ämneskunskaper till en konkret undervisningssituation. 
Ämnesdidaktiken förenar således kunskaperna om skola, pedagogik 
och undervisning i allmänhet med specifika ämneskunskaper 
(Schüllerqvist, 2009).  
 
Det här kan jämföras med Shulmans begrepp pedagogical content 
knowledge (PCK). När lärare planerar sin undervisning, transformerar 
läraren ämnesinnehållet (content) genom och med sina pedagogiska 
kunskaper (Shulman, 1987). Resultatet blir pedagogiska 
ämneskunskaper (se figur 4), eller PCK som det vanligen förkortas (se 
även Hudson & Meinert, 2011). 
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Figur 4 Pedagogical Content Knowledge, baserat på Shulmans (1986, 1987) modell. 

 
PCK kan betraktas som en engelskspråkig motsvarighet till 
ämnesdidaktiska kunskaper. Deng (2018) och Kansanen (2009) har 
närmare undersökt likheter och skillnader mellan PCK och 
ämnesdidaktik. Även Bladh (2020a) har inom ramen för 
GeoCapability-projektet bidragit med en dialog mellan didaktik och 
den brittiska traditionen curriculum thinking och hur det kan utveckla 
geografiundervisning. I den här studien kommer dock inte de här 
kopplingarna utvecklas närmare, då traditionernas olika teoretiska 
utgångspunkter har mindre betydelse för mina empiriska 
undersökningar. Relationen mellan PCK och lärarens tekniska 
kunskaper kommer att beskrivas närmare i nästföljande teorikapitel. 
Mishra och Koehlers (2006, 2007) vidareutveckling av PCK lade 
grunden för ramverket technological pedagogical content knowledge, 
TPACK, vilket kommer att användas för att rama in den tekniska 
aspekten av studien.  
 
Inom ämnesdidaktiken ryms ämnesteori, pedagogisk och didaktisk 
teori som syftar till att problematisera och skapa kunskap om lärandets 
och undervisningens innehåll. Ämnesdidaktikern Ongstad (2006) 
visar att ämnen både kan studeras som en process eller en produkt. 
Processen fokuserar på ämnets föränderlighet över tid och dess roll i 
samhället medan ämne som produkt handlar om att lärare behöver 
hantera ämnet som en kulturell bestämd produkt, det vill säga i form 
av konkreta policydokument, läroböcker och lektionsplaneringar. Både 
geografiämnet som process, hur geografiämnet uppfattas och 
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förändras, och som produkt, hur lärare planerar sin undervisning med 
digitala verktyg, är av intresse för den här studien.  

 
Ämnesdidaktiska forskarskolor har genomförts i Sverige och 
forskarskolor med inriktning mot geografididaktik har genomförts 
både vid Uppsala universitet och Karlstad universitet (Bladh & Molin, 
2016). Hennerdal (2015) poängterar att från 2011 och framåt har 
mängden forskning inom geografididaktik ökat, men att fältets 
omfattning fortfarande är begränsad. Svensk geografididaktisk 
forskning kan delas in i olika teman: kunskapssyn och 
läroplansforskning/curriculumforskning (Molin, 2006; Olsson, 1986; 
Wennberg, 1990; Örbring, 2021), kartan och kartförståelse 
(Hennerdal, 2015), hållbar utveckling (Grahn, 2011; Kramming, 2017; 
Pettersson, 2014; Torbjörnsson, 2014) elevers förståelse av exogena 
processer (Arrhenius, 2013; Arrhenius et al., 2020) och nationella prov 
(Fjellborg & Molin, 2018).  
 
Av de geografididaktiska studier som är gjorda i Sverige har 
majoriteten av dessa riktat in sig på gymnasielärare, så som Molins 
(2006) avhandling och Grahns (2011) licentiatuppsats om val av 
innehåll i undervisning om klimatförändringar, Torbjörnssons (2014) 
avhandling om förutsättningar för och förväntningar om 
miljömoraliskt lärande i gymnasieskolan, Arrhenius (2013) 
licentiatuppsats om gymnasieelevers lärande i mötet 
med datorbaserade animationer om bergartscykeln samt Krammings 
(2017) avhandling om gymnasieelevers syn på miljöfrågor och en 
hållbar framtid. 
 
I Olssons (2011) kartläggning av ämnesdidaktisk forskning i SO-
ämnena i Norden, beskrivs en liknande situation även i Norge och 
Danmark.6 Johnsson Harrie (2011) bekräftar också den här bilden i sin 
översikt över de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och lyfter 
även fram trender inom ämnesdidaktisk forskning. För 
geografididaktiken har tematiken hållbar utveckling fått stor plats. Få 
studier har fokuserat på grundskolelärares geografiundervisning. 

 
6 I Olssons kartläggning förekommer några finländska studier skrivna på finska. Bladh och 
Molin (2012) lyfter fram att den geografididaktiska forskningen i Finland är mer utvecklad.  
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Utifrån en svensk kontext tenderar forskningsläget att bli ännu snävare 
om geografididaktik sammanförs med en digital undervisningskontext.  
 
Två studier har haft fokus på elever i grundskoleåldern. I Petterssons 
(2014) licentiatuppsats studeras yngre barns tankar och känslor 
rörande klimatförändringar. Hennerdal (2015) studerar bland annat 
grundskoleelevers omvärldsuppfattning och förståelse av kartan i sin 
avhandling. 
 
Min studie placerar sig inom det geografididaktiska fältet och bidrar 
med ny kunskap kring hur lärare hanterar geografiundervisningens 
mer komplexa innehållsmoment samt hur lärare planerar sin 
undervisning kring geografiska analyser och geografiskt tänkande med 
digitala verktyg och ämnesspecifika digitala verktyg. Nedan 
vidareutvecklas resonemanget kring geografisk kunskap och 
geografiskt tänkande som exempel på kraftfull kunskap i syfte att lyfta 
ämnet bortom de traditionella, selektiva traditionerna, och bortom 
dess deskriptiva karaktär mot ett mer analytiskt, förklarande och 
perspektiviserande ämne. 

Geografisk kunskap – kraftfull kunskap 

Vad är egentligen geografiämnets viktigaste innehåll och vad är 
geografisk kunskap? Det är en fråga som debatterats genom historien 
och är minst lika aktuell idag. Frågan tangerar geografiämnets identitet 
och diskussionen går att spåra till uppdelningen av universitetsämnet 
geografi i två discipliner (se även avsnittet Geografi som skolämne s. 
12). Uppdelningen i naturgeografi och kulturgeografi innebär att 
ämnet tillhör olika vetenskapliga fakulteter och traditioner vilket har 
medfört ett antal mer komplexa strukturer, exempelvis för 
lärarutbildningen. Uppdelningen har även skapat avstånd mellan 
lärare och disciplinerna vilket har inneburit att det har blivit svårare 
för lärare att hålla sig ajour med utvecklingen inom disciplinerna. Det 
faktum att kunskapsinnehållet i skolämnet geografi inte är det samma 
som disciplinernas kunskapsinnehåll har betydelse. Molin skrev så här 
i sin avhandling från 2006: 

I vad består geografiämnets kärna, är en inomvetenskaplig 
frågeställning som funnits med genom geografiämnets hela historia och 
den är fortfarande aktuell (Molin, 2006, s. 19) 
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Inom internationell geografididaktisk forskning pågår en levande 
diskussion kring vad som är de viktigaste kunskaperna inom skolämnet 
geografi. Inte sällan tenderar resonemanget att röra sig kring vilka 
slags möjligheter geografiska kunskaper kan innebära för den som 
besitter, befäster och använder den. 
 
Young (2009) diskuterar både skolans betydelse för kunskapande i 
förhållande till övriga samhället och vilken slags kunskap som kan 
betraktas som kraftfull, eller powerful knowledge. Ämneskunskaper i 
skolan kan bara ses som kraftfulla när de ger unga människor tillgång 
till nya sätt att tänka, bortom deras direkta erfarenheter. Oavsett 
bakgrund, anser Young att unga människor ska få möjligheten att 
utveckla kraftfull, disciplinär kunskap. Genom kraftfull kunskap och 
den intellektuella kapacitet som de kan utveckla med den, kan unga 
människor nå sin potential (Young, 2008).  
 
Michael Youngs teorier om kraftfull kunskap har för geografiämnets 
del utvecklats inom ramen för det internationella 
GeoCapabilitiesprojektet (Lambert, 2016; Lambert & Morgan, 2010). 
Projektet har inspirerats av Amartya Sens och Martha Nussbaums 
capability approach. Projektet fokuserade på att undersöka på vilket 
sätt geografisk kunskap bidrar till unga människors bildning (Bladh & 
Örbring, 2016). Huvudfrågan i projektet lyder: In what ways does 
geographical knowledge contribute to the educated person?7 I projektet 
summeras kraftfull geografisk kunskap som: a) en djupare beskrivande 
världskunskap, b) en teoretisk grundad, relationell förståelse av 
människor och platser i världen, och c) förmågan och benägenheten att 
tänka kring alternativa sociala, ekonomiska och miljömässiga 
framtider (Lambert & Morgan, 2010). Det här resonemanget kan 
kopplas till den långtgående diskussionen om vad som utgör geografins 
Big Ideas, centrala begrepp eller kärninnehåll (Bonnett, 2012; 
Lambert, 2016; Maude, 2017; Taylor, 2008).  
 
Taylor (2018) beskriver lärande som en förändring i en människas 
kunskaper, förståelse, förmågor och attityder. Den här 
kunskapsförändringen i sig är inte tillräcklig utan den behöver även ses 

 
7 https://www.geocapabilities.org/geocapabilities/the-approach/ 
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som värdefull. Taylor diskuterar även viken typ av kunskap i geografi 
som är värdefull och vilka delar, eller concepts, som ska finnas med i 
geografiundervisningen. Kunskapsprogressionen handlar inte enbart 
om vad som ska läras; lika viktigt är hur lärandet ska gå till. 

I linje med kunskapsdiskussionen som förts inom GeoCapabilities, har 
Maude (2016) diskuterat vad kraftfull, specialiserad geografisk 
kunskap kan vara och i resonemanget anknyter han till Young och 
utvecklar sedan en beskrivning av kraftfull kunskap i förhållande till 
geografiämnet. Maude (2016) argumenterar för att kraftfull kunskap 
är sammansatt av de egenskaper som gör kunskapen kraftfull samt den 
makt som kraftfull kunskap möjliggör för den som erhåller och kan 
använda sig av den. 
 
Resonemanget leder fram till fem typer av kraftfull geografisk kunskap: 
1. kunskap som kan ge eleverna nya sätt att tänka om världen, 2. 
kunskap som kan ge eleverna kraftfulla sätt att analysera, förklara och 
förstå världen, 3. kunskap som ger eleverna viss makt att styra över sin 
egen kunskap, 4. kunskap som ger unga människor möjlighet att följa 
och delta i debatter kring viktiga lokala, nationella och globala frågor 
och 5. kunskap om världen. Den här typen av kunskap kan inte enbart 
erhållas genom erfarenhet från vardagliga livet utan måste undervisas 
om i skolan (Maude, 2015). 

I beskrivningen av kraftfull kunskap som fem typer, innefattar typ ett 
till tre tankesätt om och/eller ett förhållningssätt till kunskaperna om 
världen. Typ ett handlar om att erhålla nya sätt att tänka om världen 
genom olika metabegrepp (”concepts about concepts”) som plats, rum 
och miljö. Dessa metabegrepp är grundläggande för geografiskt 
tänkande och de är kraftfulla eftersom de möjliggör frågor och 
strategier hur problem ska adresseras (Maude, 2015, 2016). När det 
gäller typ tre, kunskap som ger eleverna viss makt att styra över sin 
egen kunskap, behöver det inte innebära akademisk disciplinär 
kunskap utan förmågan att finna relevant information och skapa 
mening med hjälp av den. Med andra ord ett kritiskt och analytiskt 
tänkande och att kunna tolka information (Maude, 2015).  

Diskussionen om vad kraftfull geografisk kunskap är och vad den kan 
bidra med tangerar diskussionen kring geografiskt tänkande. 



  

 
 
 

34 

Diskussionerna är sammanflätade och inom geografididaktisk 
forskning förs de ofta parallellt eller integrerat. Forskning som 
genomförts inom ramen för GeoCapabilities har beskrivit geografiskt 
tänkande som en del av kraftfull geografisk kunskap (Lambert et al., 
2015). 

Geografiskt tänkande - ett geografididaktiskt forskningstema 

Förhållandevis snarlika geografididaktiska forskningslägen diskuterar 
undervisning och lärande i relation till geografiämnets centrala 
begrepp eller perspektiv. Begreppen, eller perspektiven, är grunden för 
hur geografisk information kan kategoriseras, analyseras och förstås. 
När centrala begrepp kopplas samman med (abstrakta) tankebegrepp 
och konkreta studieobjekt/geografiska fenomen, bildas ett gemensamt 
geografiskt språk och ett geografiskt tänkande möjliggörs. I 
litteraturen förekommer varierande ordval och terminologi som syftar 
till att beskriva den sammansatta kunskap som geografiskt tänkande 
består av. Definitionerna av geografisk tänkande är nyansrika, men 
samtidigt snarlika.  
 
Terminologi och beskrivningen av geografiskt tänkande varierar delvis 
beroende på nationell kontext. Geografiskt tänkande och relationellt 
tänkande är exempelvis vanligare i en brittisk kontext (Sinton et al., 
2013). Förutom geografiskt tänkande (geographical thinking), 
förekommer följande uttryck i internationell forskning: spatialt 
tänkande (spatial thinking), geospatialt tänkande (geospatial 
thinking) och relationellt tänkande (relational thinking). Kerski 
(2015) introducerar även i det här sammanhanget begreppet 
geoliteracitet (geoliteracy). Vidare finns samband mellan geografiskt 
tänkande och systemtänkande, vilket bland annat Cox et al. (2019) 
förespråkar ska lyftas in i geografiutbildningssammanhang. 

Som nämnts tidigare, beskriver Jackson (2006) den allmänna bilden 
av geografiska kunskaper som utantillkunskap om världen, en så kallad 
trivial pursuitkunskap. Jackson argumenterar istället för ett 
geografiskt tänkande, som handlar om ett unikt och kraftfullt sätt att 
studera världen utifrån olika geografiska perspektiv, exempelvis lokalt 
och globalt. Geografiskt tänkande erbjuder på så vis ett alternativ eller 
sätt att studera världen från olika perspektiv och en möjlighet att förstå 
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komplexa problem. Jackson lyfter fram fyra nyckel(par)begrepp som 
tillsammans bygger upp geografiskt tänkande: rum och plats, skala och 
samband, närhet och distans samt relationellt tänkande.  

Även Brooks (2018) argumenterar för användandet av geografiska 
begrepp i syfte att utveckla ett geografiskt tänkande. Hur vi förstår 
geografiska begrepp påverkar vår förståelse av geografiska fenomen. 
Brooks delar in geografiska begrepp i tre kategorier: hierarkiska 
(hierarchical), organisatoriska (organisational) och utvecklings-
mässiga begrepp (developmental). Genom den här uppdelningen i 
olika kategorier kan att eleverna utveckla sin begreppsförståelse och 
således sitt geografiska tänkande (Brooks, 2018). 

Inom det internationella samarbetet, GeoCapabilities-projektet, har en 
diskussion förts rörande geografisk kunskap och geografiskt tänkande 
i syfte att utveckla elevernas geografiska kunnande och förmågor. 
Lambert et al. (2015) har beskrivit geografiskt tänkande som en aspekt 
av kraftfull geografisk kunskap: “a critical conceptual knowledge that 
has explanatory power and systematicity, providing a relational 
understanding of people living on the planet.” (Lambert et al., 2015 s. 
732). Här utvecklas geografiskt tänkande i relationen mellan kunskap 
och geografiska begrepp (geografins grammatik), kunskap om världen 
(geografiska fakta) och geografiska metoder (procedurell kunskap).  

Spatialt tänkande är ett vidare begrepp som används i många olika 
forskningssammanhang, bland annat inom psykologi, kartografi och 
stadsplanering. Liknande och varierande begrepp som spatial 
förmåga, spatial kognition och spatial intelligens används synonymt 
(Ishikawa, 2013). I Jos (2018) översikt av studier där spatialt tänkande 
sammanförs med geografiundervisning konstateras en ökning av 
antalet studier det senaste årtiondet. Publikationen Learning to Think 
Spatially (NCR, 2006) har haft stor betydelse i en amerikansk kontext. 
I linje med definitionen av spatialt tänkande som används av NCR, 
beskriver Jo (2018, s 201) spatialt tänkande som: “problem-solving and 
decision-making by flexibly using spatial concepts, tools of 
representation, and processes of reasoning”. Spatial concepts, 
spatiala/rumsliga begrepp, är ämnesspecifika begrepp som definierar 
rummet. Representationer är exempelvis kartor, geospatiala verktyg, 
geografisk information, diagram och modeller. Representationerna 
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möjliggör spatialt tänkande. Den resonerande processen beskrivs som 
en abstrakt process som kombinerar olika spatiala begrepp med 
representationer, vilket sammantaget leder till meningsskapande, eller 
förståelse, av abstrakt och komplex information (Jo & Bednarz, 2014). 
Favier och van der Schee (2014) menar att spatialt tänkande är en 
viktig kompetens för att kunna möta och förstå framtida globala 
utmaningar så som migration och klimatförändringar. Spatialt 
tänkande är en användbar kunskap i många olika sammanhang som 
exempelvis i situationer som kräver problemlösningsförmåga. 
Författarna definierar spatialt tänkande på följande sätt: 

It refers to the knowledge, skills and habits of mind related to the use of: 
concepts of space; tools of spatial representation; and processes of 
spatial reasoning. (Favier & van der Schee, 2014a, s. 226) 

Geospatialt tänkande har som begrepp utvecklats för att ge spatialt 
tänkande en tydligare geografisk inramning. Favier och van der Schee 
(2014b), van der Schee et al. (2015), Baker et al. (2015) och Ishikawa 
(2013) har använt och utvecklat begreppet. Ishikawa beskriver 
geospatialt tänkande på följande vis: “(S)patial thinking in the field of 
geospatial science (…) emphasizes both its spatial nature and its 
geographic contents” (Ishikawa, 2013, s 637). Prefixet geo i geospatialt 
tänkande används eftersom fenomenen som studeras är kopplade till 
verkliga platser på jorden och inte abstrakta rumsliga platser/miljöer 
(Favier & van der Schee, 2014). 

Karkdijk et al. (2019) använder sig av begreppet geospational 
relational thinking. Geospatialt relationellt tänkande innefattar 
studier av mänskliga aktiviteter och deras interrelationer och 
interaktioner med omgivningen från global till lokal nivå. Van der 
Schee (2000) har tidigare beskrivit geospatialt relationellt tänkande 
som ett perspektiv där fokus riktas på naturens system, människans 
system och förhållandet dem emellan. Inom systemen förekommer två 
typer av relationer: de vertikala och de horisontella. De vertikala 
handlar om fysiska (exempelvis klimat) och mänskliga relationer inom 
en region (exempelvis demografi). De horisontella relationerna syftar 
till hur regioner i sin tur är kopplade till varandra som ett nätverk; om 
förhållanden i en region förändras kan det också påverka förhållanden 
i en annan region. 



  

 
 
 

37 

Kerski (2015) utvecklar diskussionen kring kunskaper och förmågor i 
geografi och geografisk tänkande genom begreppet geoliteracitet 
(geoliteracy eller geoliteracy competence). Geoliteracitet består enligt 
Kerski av tre byggstenar: 1) geografiskt ämnesinnehåll, 2) förmågan att 
använda geografiska verktyg och 3) geografiska perspektiv. Kerskis 
resonemang om förmågor i geografi påminner till stor del om 
beskrivningarna och definitionerna av geografiskt tänkande. 
 
För att förtydliga geografiskt tänkande, i förhållande till geografisk 
kunskap, har geografididaktiker utvecklat förklaringsmodeller (se 
exempelvis Lambert & Morgan 2010). Taylor (2008) resonerar kring 
geografiska begrepp som en väg att uppnå en geografisk 
kunskapsprogression. Taylor föreslår att lärande inom geografi ska 
baseras på en frågebaserad undervisning som utgår från geografiska 
nyckelbegrepp (key concepts). Taylor bygger sin begreppsutveckling på 
Masseys (2005) resonemang och inspireras även av utvecklingen inom 
historiedidaktiken kring första och andra ordningens begrepp samt ett 
historiskt tänkande (Lee & Shemilt, 2003). För att visualisera sitt 
resonemang utarbetar Taylor (2008) en modell (se figur 5) som 
konkretiserar de abstrakta begreppen. Genom att använda 
nyckelbegrepp kan geografisk kunskap skapas och formas utifrån 
och/eller inom dessa. Nyckelbegrepp är användbara för att 
systematisera och klassificera kunskap och skapa förståelse och de 
åsyftar en högre abstraktionsnivå. Plats, rum och tid är tre 
metabegrepp som har ytterligare en högre abstraktionsnivå.  

Modellen utgår från den högre abstrakta nivån i centrum, via fyra 
organiserande nyckelbegrepp: mångfald, förändring, uppfattning och 
representation samt interaktion och ner till konkreta frågeställningar 
som undervisningen sedan kan baseras på. Genom ett frågebaserat 
arbetssätt kan dessa organiserande begrepp tillsammans med 
metabegreppen (plats, rum och tid) användas i relation till olika 
platser, geografiska teman och andra geografiska analyser. De olika 
organiserande begreppen kan här leda till olika typer av geografiskt 
innehåll och undervisningsaspekter.  
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Figur 5 Modell över organiserande begrepp och frågeexempel baserat på Taylor (2008, s. 
52) (min översättning). 

 
På svenska har det tidigare saknats modeller som i likhet med Taylors 
(2008) förklarar relationen mellan olika geografiska begreppsnivåer. 
Parallellt med min studie utvecklade Dessen Jankell et al. (2021) en 
modell av organiserande begrepp i geografi. Modellen togs fram 
tillsammans med en grupp lärare som under ett antal träffar läste 
relevant litteratur (bland annat Taylor, 2008), diskuterade relevanta 
begrepp i förhållande till ämnesplanen för geografi på gymnasiet, för 
att slutligen välja ut och kategorisera geografiska begrepp, 
organiserande begrepp och tankebegrepp. 
 
I avsnittet Geografiskt tänkande som teoretisk grund (s. 47), kommer 
geografiskt tänkande belysas som teoretiskt inramande perspektiv för 
den här studien. Geografiskt tänkande har även använts som ett 
perspektiv för lärarnas planering i delstudie två och inför delstudien 
utarbetades en didaktisk modell och ett analytiskt ramverk för att 
möjliggöra analyser av geografiskt tänkande.  

Den här översikten sammanfattar pågående diskussioner inom 
geografididaktiken kring tematiken geografiskt tänkande, samt hur 
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geografiskt tänkande kan förstås som kraftfull kunskap. Mina två 
delstudier förhåller sig till det här forskningsläget på två sätt. Den 
första delstudien ringar in lärares beskrivning av geografiämnet, dess 
komplexitet och ämnesinnehållet i förhållande till digitala verktyg. Den 
andra delstudien fokuserar på lärares planering av geografiska 
analyser och geografiskt tänkande med hjälp av ämnesspecifika 
digitala verktyg. Den första beskrivande studien fördjupas genom den 
andra delstudien och förenas genom kopplingen mellan geografiskt 
tänkande och de ämnesspecifika digitala verktygen.  

Ämnesspecifika digitala verktyg i SO- och geografi-
undervisningen 
Forskning kring digitalisering av och i skolan är omfattande och 
fokuserar på olika nivåer inom skolans verksamhet. Fokus har bland 
annat riktas mot hur digital teknik implementeras i skolan (t ex 
Grönlund 2014), hur digital teknik används i undervisningen (t ex 
Tallvid, 2014) och hur lärare kan utveckla sin undervisning med digital 
teknik (Willermark, 2018), hur lärares TPACK påverkar 
undervisningen (Ollinen, 2019) samt hur digitala resurser formar 
villkor för lärande och elevers kunskapsrepresentation (t ex Åkerfeldt, 
2014). Flera forskare har undersökt hur lärandet går till i en-till-en-
klassrum, exempelvis hur elever läser, tillgodogör sig och producerar 
digital text (se exempelvis Rasmusson, 2014) och den interaktion och 
meningsskapande som sker när elever möter digitala verktyg, eller 
medier, och digital information (Bezemer & Kress, 2016; Kress, 2010). 
 
I en SO-didaktisk kontext har förhållandevis få studier riktat in sig på 
undervisning och eller med digitala verktyg. Kjällander (2011) har 
studerat hur elever skapar mening och lärande genom användande av 
digitala lärresurser i SO-klassrum. I Stenlidens studie Visual 
Storytelling (2014) undersöks elevers kunskapsbildning och vilka slags 
villkor för lärande som uppstår i SO-ämnen då teknik för visuell 
bearbetning av information (Vislets8) introduceras. Stenliden 
fokuserar inte på ett specifikt SO-ämne utan betraktar dessa ur ett brett 
interdisciplinärt perspektiv vilket bland annat innebär att fokus läggs 
på övergripande förmågor som är gemensamma för SO-

 
8 För mer information se: https://vise.academy/vislets/ 
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undervisningen, exempelvis argumentation och kritiskt tänkande. 
Studiens resultat pekar även på att eleverna kan använda och förstå 
tekniken men att eleverna sällan ger den visuella informationen på 
skärmen tillräckligt mycket tid för analys och för djupare förståelse av 
materialet.  

Vid Linköpings universitet har fler studier genomförts kring hur elever 
hanterar och förstår digital information, statistik och visuella 
presentationer [och representationer] (Stenliden et al., 2019; Stenliden 
et al., 2017). I en studie undersöks hur lärare och elever i SO-
undervisningen på högstadiet interagerar med den visuella 
programvaran, Statistic eXplorer. Studien visar att undervisningen 
behöver en tydlig didaktisk design baserat på kunskap om hur det 
visuella gränssnittet påverkar elevernas uppmärksamhet vilket i sin tur 
påverkar elevernas förståelse (Bodén & Stenliden, 2019). 
Iscensättningen för studierna är SO-klassrummet och studierna 
fokuserar huvudsakligen på hur eleverna förstår visuell information. 

En majoritet av forskningen som studerat integreringen av digitala och 
ämnesspecifika digitala verktyg i geografiundervisningen pekar på 
liknande förhållanden världen över. I kapitel två berördes bland annat 
forskning kring GIS och de utmaningar som ofta följer när GIS ska 
implementeras i undervisning, oavsett utbildningsnivå. I en svensk och 
nordisk kontext är forskning som undersökt GIS eller digitala verktyg i 
förhållande till geografiundervisning på gymnasiet eller grundskolan 
ett begränsat fält. Örbring (2021) beskriver forskningen i en svensk 
kontext som minimal, nästintill obefintlig.  
 
År 2012 (Gottfridsson & Bladh) genomfördes en nationell enkätstudie 
med geografilärare. Då var svenska skolan på väg att genomföra sin 
digitiserings- och digitaliseringsprocess. Resultaten från enkätstudien 
visade då att fysiska lärresurser som lärobok, kartbok, väggkarta och 
jordglob användes i större utsträckning än digitala alternativ 
(Gottfridsson & Christensson, 2020). Användningen av geografiska 
IKT9-hjälpmedel och GIS var generellt låg hos geografilärare, men 
förekommer i signifikant högre utsträckning hos utbildade 
geografilärare (Bladh, 2014).  

 
9 Informations och kommunikationsteknologier. 
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En liknande trend bekräftas i internationell forskning: generellt sett 
förekommer en låg användning av ämnesspecifika digitala verktyg, 
exempelvis geospatial teknik (GST) och GIS, i geografiundervisningen, 
(Hong & Stonier, 2015; Höhnle et al., 2016; Kerski, 2001; Kerski et al., 
2013; Walshe, 2017). Ur ett nordiskt perspektiv har två avhandlingar 
inom geografididaktik publicerats med fokus på undervisning med 
ämnesspecifika digitala verktyg. Kankaanrinta (2009) undersökte hur 
web-baserat material och tillämpningar har utvecklats inom 
geografididaktiken och Andersland (2011) studerade hur GIS kan 
tillämpas och utvecklas i högstadiets geografiundervisning.  
 
Schubert och Johansson (2019) beskriver att högstadie- och 
gymnasielärare ofta saknar tillräckliga kunskaper för att kunna 
undervisa med GIS. Liknande resultat har visats internationellt, 
exempelvis i Finland (Johansson, 2012), Norge (Andersland, 2011), 
USA (Baker & Witham Bednarz, 2003), Tyskland (Schubert & Uphues, 
2009) och Singapore (Yong Yap et al., 2008). Esteves och Rocha (2015) 
samt Favier och van der Schee (2014a) pekar på att GIS inte har fått 
genomslag i undervisningen trots en snabb digital utveckling i 
skolorna.  
 
Vidare argumenterar Schubert och Johansson (2019) för att GIS 
behöver få en tydligare plats i lärarutbildningen. En finsk studie av 
Anunti et al. (2020) har undersökt en metod för hur GIS kan 
implementeras i lärarutbildningen. Genom en designforskningsmetod 
utvecklades en digital GIS-portfolio där lärarstudenter fick möjlighet 
att utveckla sina kunskaper om att undervisa med GIS. Portfolion 
testades även med elever på gymnasieskolan och resultatet visade att 
eleverna utvecklade sin förmåga att använda GIS. 
 
Forskningsläget kring ämnesspecifika digitala verktyg i geografi-
undervisningen, lyfter således fram att 1) möjligheterna med olika 
typer av ämnesspecifika digitala verktyg för geografiundervisningen 
anses som goda, 2) det är ett växande forskningsfält och 3) 
användningsgraden av dessa verktyg är, generell sett, låg i under-
visningen, framför allt när det gäller GIS. Få studier har undersökt 
vilka olika eller andra typer av digitala verktyg som faktisk används i 
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geografiundervisningen, vilket min första studie ämnar göra. Här 
bidrar den första delstudien med ny kunskap om lärares val och 
användning av digitala verktyg och ämnesspecifika digitala verktyg i 
geografiundervisningen. Den andra delstudien fokuserar specifikt på 
geografins metoder och verktyg genom att kombinera geografiska 
analyser och geografiskt tänkande med ämnesspecifika digitala 
verktyg. Den andra delstudien bidrar med kunskap om hur lärare 
hanterar de digitala och geografiska kunskapsaspekterna i konkreta 
lektionsplaneringar.  
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Kapitel 4 Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk utgörs av en kombination av teoretiska 
utgångspunkter för att rama in båda delstudierna. Här kommer teorier 
om lärares kunskapsbas, Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) samt geografiskt tänkande användas som en 
teoretisk grund. Den första delstudien fokuserar på hur lärare 
uppfattar geografiämnet samt deras val av digitala verktyg och 
ämnesspecifika digitala verktyg i relation till geografiundervisningen. 
Den andra delstudien fungerar som en vidareutveckling av den första 
och undersöker en grupp lärares lektionsplanering kring ett tema i 
geografiundervisningen med syfte att eleverna ska få göra geografiska 
analyser med ämnesspecifika digitala verktyg. Lärares kunskapsbas 
kommer att behandlas utifrån Shulmans, Kinds, Gess-Newsome och 
Baumert och Kunters resonemang. Den teknologiska aspekten i 
studien kommer utgå från Mishra och Koelers TPACK vilket i den 
andra delstudien operationaliseras genom Krauskopf et al. (2018), The 
Graphical Assesment of TPACK Instrument (GATI) (se metodkapitlet). 
Avslutningsvis kommer geografiskt tänkande behandlas som ett 
teoretiskt perspektiv.  

Lärares kunskapsbas  
Den amerikanske utbildningspsykologen Shulman utvecklade under 
1980-talet det teoretiska ramverket pedagogical content knowledge 
(PCK) som en reaktion på avsaknaden av begrepp och ett språk som 
kunde beskriva lärares professionella kunskap, liknande den 
professionella kunskap som andra yrkesgrupper hanterar, exempelvis 
läkare. Genom PCK-ramverket kunde lärares förmågor och kunskaper 
beskrivas, undersökas och förstås (Kind, 2009).  
 
PCK-ramverket har utvecklats över tid. Till en början beskrev Shulman 
(1986) tre kategorier av ämneskunskaper. Han utvecklade sedan 
beskrivningen med en fördjupad diskussion kring innehållet i PCK 
bestående av sju kategorier (Shulman, 1987). Sammantaget utgör 
kategorierna lärarens kunskapsbas. Förutom ämneskunskaper och 
pedagogiska kunskaper består lärares kunskapsbas bland annat av 
kunskaper om elevgruppen, kunskaper om kurs- och läroplan samt 
kunskap om skolan och utbildningens kontext. 
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Inom PCK-traditionen har olika aspekter av pedagogical content 
knowledge studerats (Gess-Newsome, 2015; Kind, 2009). Som tidigare 
nämndes i avsnittet Didaktik, ämnesdidaktik och geografididaktik (s. 
26) kan PCK jämföras med ämnesdidaktisk kunskap utifrån ett svenskt 
och nordiskt perspektiv. Med utgångspunkt i Shulmans idéer har Gess-
Newsome (2015) och Kind (2009) utvecklat begreppet PCK och 
diskuterar betydelsen av lärares ämneskunskaper (content 
knowledge), kunskaper om skolämnet och läroplanen och kunskap om 
elever och pedagogiska kunskaper. Tillsammans bildar dessa delar 
lärarens professionella kunskapsbas. Innehållet i den professionella 
kunskapsbasen är generell och fungerar oavsett ämne och oavsett 
elevernas ålder. Gess-Newsome (2015) diskuterar en specificering av 
ämneskunskaperna, till ämnesspecifik professionell kunskap (Topic-
specific professional knowledge) för att på så vis kunna beskriva 
innehållet i ämneslärarens specifika kunskapsbas. I ämnesdidaktiska 
studier med fokus på lärare och lärares undervisning, får lärarens 
kunskapsbas en betydande roll.  
 
För att förtydliga och länka samman geografiundervisning med 
hanteringen av ämnesspecifika digitala verktyg behöver lärares 
kunskapsbas kompletteras. Med utgångspunkt i Shulmans (1986; 
1987) beskrivning av lärarens kunskapsbas och kategoriseringen av 
lärarkompetenserna, har de tyska pedagogerna Baumert och Kunter 
(2006) konstruerat en modell av lärares professionella 
handlingskompetenser (professional management competence). 
Modellen (se figur 6) innehåller aspekter av lärarens professionella 
kompetenser (professional competence), vilken inkluderar 
professionell kunskap, inställning och förhållningssätt till 
undervisning och ämne (beliefs), motivation och självreflektion. 
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Figur 6 Baumert och Kunters (2006) modell över lärarens ”professional management 

competence” (engelsk översättning av Wuttke & Seifried 2017) 

 
Den här kategoriseringen av lärares professionella handlings-
kompetenser har utvecklats för att förtydliga en teoretisk beskrivning 
av hur man kan förstå och undersöka relationerna mellan lärares 
kunskapsbas, professionella kompetens och personliga egenskaper.  
 
I den första delstudien, framför allt kring hur lärarnas kunskapsbas och 
handlingskompetens framträder utifrån hur de beskriver 
geografiämnet och geografiundervisningen, är lärarens professionella 
kunskap huvudsakligen i fokus. I den andra delstudien undersöks både 
aspekter av lärarens kunskapsbas och lärarens tekniska kunskap. I 
nästa avsnitt diskuteras Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK) som kompletterande utgångspunkt för att kunna beskriva 
lärares tekniska, eller digitala kunskaper. 

Teknisk kunskap som en aspekt av lärarens kunskapsbas 

Varken i PCK-traditionen eller i Baumert och Kunters professionella 
management kompetens utvecklas den tekniska aspekten som en del 
av lärarens kunskapsbas. Det digitala temat i den här studien kommer 
därför att beskrivas och förstås utifrån Technological Pedagogical 
Content Knowledge, TPACK (ibland även TPCK). Mishra och Koehler 
(2006, 2007) vidareutvecklade Shulmans (1987) Pedagogical Content 
Knowledge genom att lägga till en teknologisk kunskapsdimension. 
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Detta för att kunna diskutera vad lärare behöver kunna för att integrera 
teknik i sin undervisning. TPACK utvecklades som reaktion på hur 
teknik på ett förhållandevis oreflekterat sätt introducerades i skolan. 
Mishra och Koehler (2006) menade att frågor som vad tekniken ska 
användas till och hur den ska användas, måste ställas. I likhet med 
frågorna som Shulman (1986; 1987) ställde när han utvecklade 
kunskapsaspekterna i PCK-modellen, kan sådana frågor även ställas 
kring teknisk kunskap. Teknisk kunskap betraktas ofta separerad från 
ämneskunskap och pedagogisk kunskap. Med utgångspunkt i det här 
sammanhanget, utvecklade de en integrerad modell (se figur 7) för att 
betona vikten av en integrerad teknisk, pedagogisk ämneskompetens. 
 

 
Figur 7 TPACK, b. t. o. (©2012). 

 
Modellen beskriver den komplexa relationen mellan de olika 
kunskapsdimensionerna och betonar hur kopplingen mellan lärarens 
förståelse av ämnesinnehåll, pedagogik och teknik interagerar för att 
möjliggöra framgångsrik undervisning. Som teoretiskt ramverk har 
TPACK fått stor genomslagskraft och används ofta inom 
utbildningsvetenskaplig forskning. Det har även problematiserats och 
utvecklats. Kritik har förts fram rörande ramverkets begränsningar och 
det beskrivs ofta som vagt och otillräckligt (Cox & Graham, 2009; 
Ollinen, 2019). Kinchin (2012) lyfter fram fler faktorer att ta hänsyn till 
vid användandet av TPACK-modellen. En sådan faktor handlar om 
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modellens utformning. De tre innehållsdelarna i modellen 
(ämnesinnehåll, pedagogik och teknik) framstår (storleksmässigt) som 
jämlika. Verkligheten visar ofta upp en annan bild, där arbetet med 
innehållet (planering av undervisningen) tar större plats.  
 
I den här studien är den teknologiska aspekten, teknologisk kunskap 
(TK), som en del av lärarens kunskapsbas också av intresse. 
Teknologisk kunskap beskriver den kunskap som läraren behöver för 
att integrera tekniken effektivt i undervisningen (Koehler et al., 2014). 
För att möjliggöra en analys av lärares teknologiska kunskaper som en 
del av deras kunskapsbas (i delstudie två), behöver TPACK-ramverket 
kunna operationaliseras. Flera modifieringar av TPACK har skapats för 
detta syfte och exempelvis har Willermark (2018) använt sig av TPACK 
in situ som ett analysverktyg. För den här studien valdes Krauskopf et 
al. (2018) The Graphical Assesment of TPACK Instrument, GATI. I 
metodkapitlet utvecklas beskrivningen av hur GATI-modellen har 
använts som ett analysverktyg. 

Geografiskt tänkande som teoretisk grund 
Geografiskt tänkande kan beskrivas som en forskningstematik inom 
geografididaktiken, vilket behandlades i forskningsöversikten. Det kan 
även fungera som teoretisk inramning för att förstå och beskriva olika 
typer av geografisk kunskap. I den här studien kommer geografiskt 
tänkande att behandlas både som ett forskningstema och som en 
teoretisk inramning, eftersom studien som helhet berör komplexa 
delar av geografiundervisningen: att göra geografiska analyser. 
Geografiskt tänkande ses både som ett språk för att beskriva och 
analysera geografisk kunskap och den koppling som länkar samman 
olika typer av geografisk kunskap och begrepp till en analytisk helhet. 
Genom geografiskt tänkande kan de olika kunskapsdimensionerna 
även relateras till representationer, så som det beskrivs inom spatialt 
tänkande (se Jo & Bednarz, 2014).  
 
Sinton et al. (2013) och Jo (2018) beskriver en nära koppling mellan 
geografiskt tänkande och spatialt tänkande. Inom geografididaktiken 
beskrivs geografiskt tänkande som spatialt tänkande med en geografisk 
lins. I figur 8 utvecklas geografiskt tänkande som teoretisk grund. 
Figuren syftar till att visualisera hur de olika, men snarlika, 
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beskrivningarna av den abstrakta geografiska kunskapen (geografiskt 
tänkande) är sammanlänkande. Figuren baseras främst på europeisk 
och amerikansk forskning men forskning från Asien är också 
representerad. Figuren syftar till att visa begreppens nära, 
innehållsliga släktskap (rektanglarnas överlappningar och pilarnas 
riktning) samt visa kopplingen mellan beskrivningen av geografiskt 
tänkande och kraftfull geografisk kunskap, exempelvis kunskap som 
kan ge eleverna kunskap om världen, nya sätt att tänka om världen och 
kunskap som kan ge eleverna kraftfulla sätt att analysera, förklara och 
förstå världen (Maude, 2015). Figuren ska dock inte tolkas hierarkiskt. 
Geografiskt tänkande kan betraktas med ett vidare omfång och 
innehåll i jämförelse med exempelvis spatialt tänkande. Geografiskt 
tänkande innehåller även relationellt tänkande och geospatialt 
tänkande vilket pilarna visar. Geoliteracykompetens är ytterligare ett 
begrepp som beskriver liknande kunskaps- och förmågeinnehåll som 
geografiskt tänkande, därav dess placering i nivå med geografiskt 
tänkande. Tankebubblorna ovanför modellen visar på diskussionen att 
geografisk tänkande kan betraktas som en kraftfull kunskap. 

 
Figur 8 Geografiskt tänkande inom geografididaktiken, konceptuella delar 

Kopplingen mellan geografiskt tänkande och användning av 
geospatiala teknologier och media är inte fullt lika tydlig i jämförelse 
med teknikens plats inom spatialt och geospatialt tänkande. Där 
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används geospatial teknik, som GIS, som en inramande funktion, 
särskilt i en amerikansk kontext (Baker et al., 2015). Fargher (2019) 
argumenterar för hur GIS kan fungera som en kraftfull artefakt och 
vara ett led i att tänka geografiskt. I antologin Geography Education in 
the Digital World (2021) resonerar en rad forskare kring 
geografiundervisningens plats i en digital värld. I boken utvecklar 
Fargher och Healy (2021) exempel på hur GIS kan kopplas till kraftfull 
geografisk kunskap och geografiskt tänkande.  

Systemtänkande förekommer också i forskningslitteraturen och 
begreppet innefattar i stor utsträckning liknande beskrivningar som 
ovan (Cox et al., 2019). Likaså förekommer spatialt tänkande i andra 
begreppsliga uttryck, exempelvis spatial kognition och spatial 
intelligens, men dessa begrepp signalerar delvis ett annat innehåll och 
används därför vanligare inom andra forskningsfält, exempelvis 
psykologi. 

Valet av geografiskt tänkande i den här studien bygger för det första 
på att orden i sig har en språklig, tilltalande konnotation; tänkandet 
inom ämnet geografi. För det andra, används geografiskt tänkande mer 
frekvent i en europeisk och nordisk kontext. Modellen av de 
konceptuella delarna visar på den teoretiska utgångspunkten utifrån 
ett geografididaktiskt perspektiv. I den här studien kommer både en 
konkret didaktisk modell av geografiskt tänkande (se figur 10 s. 54) och 
en systematiserad analysmodell av geografiskt tänkande användas (se 
tabell 2 s. 56). De två modellerna som har utvecklats för studierna 
bygger på den teoretiska diskussionen ovan.  
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Kapitel 5 Modellutveckling som grund för analys 

För att kunna söka svar på studiens forskningsfrågor har utvecklandet 
av definitioner, kategorier och konkretiseringar rörande det digitala 
inslaget varit en nödvändighet. Detta för att kunna undersöka vilka 
slags digitala verktyg och funktioner som används och kan användas i 
geografiundervisningen. Nedan följer ett avsnitt där begreppen digitala 
verktyg och ämnesspecifika digitala verktyg utvecklas närmare. Den 
andra delstudien fokuserar på lärares planeringsarbete kring 
geografiska analyser med hjälp av ämnesspecifika digitala verktyg. 
Syftet med lärarnas planering är att eleverna ska engageras i 
geografiskt tänkande. Med tanke på att geografiskt tänkande är 
implicit uttryckt i kursplanen (Örbring, 2021) och att få, nästintill inga, 
modeller som explicit förklarar tankesättet finns på svenska, behövde 
en konkret modell utvecklas. I avsnittet Modeller av geografiskt 
tänkande redovisas den konkreta didaktiska modellen som lärare och 
elever kan använda i planeringen respektive undervisningen och i 
samma avsnitt redovisas även en syntetiserad modell över geografiskt 
tänkande vilken fungerat som analysverktyg. 

Digitala verktyg och ämnesspecifika digitala verktyg 
Mängden begrepp som beskriver digitala verktyg och representationer 
är många. I kapitel 2 redogjorde jag för flera, bland annat geografisk 
informationsteknologi (GIT), geospatial teknik, Global Positioning 
System (GPS), geomedia samt geografiska informationssystem (GIS). I 
kursplanen nämns bland annat geografiska informationssystem (GIS) 
och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet (Skolverket 
2011, reviderad 2018). För den här studien var det viktigt att generera 
en fungerande definition som både kan beskriva de digitala inslagen 
som finns i kursplanen och inkludera en vidare beskrivning, likt 
begreppet (digital) representation gör.  
 
Utöver det begreppet digital kompetens används även digitala 
verktyg, digital teknik och digitala medier i styrdokumenten. 
Lärverktyg är ett samlande begrepp som används för såväl digitala 
som andra verktyg för lärande (Skolverket, 2017). Eftersom de här 
uttrycken redan förekommer i skolsammanhang, är det fruktbart att 
använda dessa etablerade ord. Definitionen som utvecklades för den 
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här studien behövde kunna beskriva skillnaden mellan ett digitalt 
verktyg i generisk betydelse och ett digitalt verktyg som har ett 
ämnesspecifikt innehåll eller användningsområde. 
 
Enligt Skolverket (2017) är elever i svensk skola vana vid att använda 
digitala verktyg och medier av olika slag. Ett digitalt verktyg kan vara 
en fysisk enhet, exempelvis en dator men det kan också vara en 
programvara eller en internetbaserad tjänst (Skolverket, 2017). I den 
här betydelsen är definitionen av ett digitalt verktyg förhållandevis vid 
och inkluderar både hårdvaror (ex. dator, datorplatta) och mjukvaror 
(ex. programvaror). Ibland används även begreppet digital lärresurs 
synonymt med digitalt verktyg. 
 
För att tydligare nagla fast vilka typer av mjukvara som används 
specifikt i geografiundervisningen och för att kunna analysera lärarnas 
val av digitala verktyg kopplat till specifika geografiska teman skapades 
termen, ämnesspecifika digitala verktyg (ÄSDV) (se figur 9). 
Definitionen möjliggör därmed en särskiljning mellan generella 
digitala verktyg och digitala verktyg som mer specifikt är utvecklade för 
att visa, justera, lagra och hantera geografisk information och data. 
Ämnesspecifika digitala verktyg är således en precisering av digitala 
verktyg och de kan vara utvecklade med ett tydligt pedagogiskt syfte för 
att kunna användas i geografiundervisningen. ÄSDV kan även vara 
utvecklade för andra syften men där funktionerna och innehållet kan 
användas för olika aktiviteter i geografiundervisningen, exempelvis 
Google Earth. Relationen mellan digitala verktyg och ämnesspecifika 
digitala verktyg är ickehierarkisk.  
 
Uttrycket ämnesspecifika digitala verktyg är inspirerat av en liknande 
beskrivning och kategorisering som användes i Skolforsknings-
institutets systematiska översikt: Digitala lärresurser i matematik-
undervisningen (Bergman et al., 2017). I Skolforskningsinstitutets 
kategorisering används termen digitala lärresurser för att förtydliga 
kopplingen till ett undervisningssammanhang. 
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Figur 9 Relationen mellan digitala verktyg och ämnesspecifika verktyg 

 
Med inspiration av kategoriseringen av lärresurser i matematik, 
skapades en kategorisering av digitala lärresurser i 
geografiundervisningen (se tabell 1). Beskrivningarna av de sju 
kategorierna är i vissa fall mer eller mindre definitiva och 
överlappningar kan förekomma. I tabellen nedan beskrivs de 
ämnesspecifika digitala verktygen i kategorierna två, tre och fyra. 
Tabell 1 Kategorisering av digitala lärresurser i geografiundervisningen* 

Kategori Beskrivning Exempel  
1. Digitala verktyg Generella digitala verktyg som kan 

användas i 
geografiundervisningen men som 
inte specifikt är utvecklade för 
ämnet. I lärresursen kan uppgifter 
instruktioner, och vägledning 
skapas med en interaktivitet med 
betydande grad som går utöver en 
lärobok. 

Ordbehandlingsprogram, 
Quizlet, digitala 
tankekartor, youtube, 
olika filmprogram (ex 
Green-Screen by Do 
Ink), 
webbpubliceringsverktyg  

2. Ämnesspecifika 
digitala verktyg 

Digitala resurser (open sources) 
och kartverktyg med vilka 
geografiska fenomen, ex digitala 
kartor, kan representeras genom 
att utnyttja det digitala mediet. 
Med de här resurserna kan 
användaren justera, konstruera 
och manipulera de geografiska 
fenomenen, exempelvis ändra 
skala eller byta från satellit till 
kartvy. 

Google Earth, Eniro och 
andra kartprogram 
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3. Ämnesspecifika 
digitala spel 

Digitala lärresurser som använder 
spelmekanismer för att förmedla 
ett ämnesinnehåll. De kan 
exempelvis innehålla utmaningar, 
lekfullt utforskande uppdrag, 
berättelser som innehåller 
uppdrag samt belöningar i 
tävlingsmomentet.  

Seterra, Geoguessr 
Minecraft i samarbete 
med lantmäteriet 
 

4. Ämnesspecifika 
digitala 
programvaror  

Programvaror (som innehåller 
stor mängd geografiska data och 
information) som tagits fram för 
fler syften än att bedriva 
undervisning, men som kan 
användas för att göra exempelvis 
geografiska analyser. 
Här inkluderas även 
programvaror som numer finns 
tillgängliga som öppna, eller fria 
resurser (open sources). 

GIS, Gapminder, 
Storymaps, Esris GIS-
material, Lantmäteriets 
kartsamlingar 
(Geoskola) 

5. Digitala 
läromedel eller 
andra större 
omfattande 
digitala resurser 

Digitala lärresurser som är mer 
omfattande och kan innehålla 
flera funktioner och beröra flera 
områden inom geografin. Digitala 
kurspaket är ofta tänkta att 
användas under en längre tid, 
under exempelvis en hel årskurs 
och kan bestå av olika typer av 
resurser, även tryckt material och 
lärarhandledningar och 
kompetensutveckling för lärarna. 

Digitala läromedel (På 
Swedish Edtech 
Industrys hemsida finns 
en uppdaterad edtech-
karta där läromedel och 
andra digitala kurspaket 
presenteras.)  
 
NE, landguiden 

6. Digitala 
plattformar där 
informations- och 
lektionstips kan 
delas och spridas 

Digitala lärresurser där olika 
lektionsplaneringar, 
undervisningsmaterial, inspelade 
genomgångar och andra tips delas 
och sprids digitalt 

Skolverkets 
bedömningsportal, SO-
rummet, lektion.se, 
lektionsbanken.se, 
lärarbloggar och vloggar 
på youtube ex, 
facebookgrupper 

7. Digitala 
lärplattformar för 
ex återkoppling 
och bedömning 

Digitala verktyg som används i 
undervisningen för 
dokumentation, återkoppling och 
resultatinrapportering 

Dexter/IST lärande, 
Itslearning, Digiexam,  

* Versionen av kategoriseringen som presenteras här i kappan är en vidareutveckling av 
kategoriseringen som presenterades i första artikeln.  
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Didaktisk modell av geografiskt tänkande 
Med inspiration från Taylors (2008) begreppsmodell (figur 5 s. 38) 
utvecklades en didaktisk modell av geografiskt tänkande (se figur 10). 
Grundidén var att modellen skulle användas som ett stöd i lärarnas 
planeringsfas i delstudie två. För lärare kan didaktiska modeller bidra 
med ett professionellt språk att använda i kollegiala samtal (Wickman 
et al., 2018). Didaktiska modeller kan hjälpa elever att koppla egna 
erfarenheter och vardagsspråk med ett ämnesspecifikt språk och 
kunskap (Roberts, 2014).  
 

 
 

Figur 10 En didaktisk modell av geografiskt tänkande, inspirerad av Taylor (2008) 

 
Den didaktiska modellen av geografiskt tänkande vill förtydliga tre 
olika begreppsliga nivåer: metabegrepp/perspektiv, tankebegrepp och 
substantiella sakbegrepp. I rutorna finns exempel på de olika 
begreppsliga nivåerna. De substantiella sakbegreppen är otaliga och 
varierar beroende på tematiskt kunskapsområde. Studeras exempelvis 
glaciologi, kan begreppet kalvning utgöra ett sakbegrepp. I centrum 
finns de abstrakta, geografiska metabegreppen, eller perspektiven. 
Med hjälp av tankebegreppen (jämför med Taylors organiserande 
begrepp) kan olika typer av geografiska fenomen, eller sakbegrepp, 
studeras och analyseras. Tankebegreppen är i sig ämnesneutrala, men 
i det här ämnesspecifika sammanhanget utgör de en bro mellan den 
abstrakta nivån i centrum av modellen och den mer konkreta nivån, 
sakbegreppen. Genom att använda sig av samtliga nivåer i modellen 
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när ett geografiskt kunskapsområde ska studeras, möjliggörs 
geografiskt tänkande.  
 
Modellen fungerar även som ett verktyg för att beskriva och 
kategorisera geografisk kunskap med hjälp av det geografiska språket. 
Som nämnts tidigare, finns ett stort antal geografiska sakbegrepp vilka 
ofta kräver specifika förklaringar och sammanhang. Den didaktiska 
modellen skulle därmed kunna kompletteras med bilder för att 
visualisera sakbegreppen, vilket i ett undervisningssammanhang skulle 
kunna vara fruktbart för att stödja elever i deras språkutveckling, 
exempelvis för elever med svenska som andraspråk. 
 
Under 2020 publicerades boken Geografididaktik för lärare 4-9 
(2020) i vilken Dessen Jankell, Sandahl och Örbring beskriver en 
modell som ett tankeredskap som kan användas i 
geografiundervisningen. Dessen Jankell et al. (2021) publicerade även 
en studie som närmare beskriver hur de utvecklade modellen. Min 
didaktiska modell av geografiskt tänkande utvecklades parallellt med 
Dessen Jankell, Sandahl och Örbrings modell och det finns flera 
likheter mellan modellerna. Båda är tänkta att fungera i 
undervisningssammanhang och för lärare som ett verktyg när de 
planerar lektioner. Modellerna kan även användas som ett verktyg för 
eleverna när de exempelvis ska genomföra geografiska analyser eller 
arbeta med geografiska frågor. De kan även användas för att 
konkretisera kopplingarna mellan olika begreppsliga nivåer. Dessen 
Jankell, Sandahl och Örbrings modell har en tydlig koppling till 
skrivelserna i gymnasieskolan ämnesplan, vilket den didaktiska 
modellen av geografiskt tänkande (figur 10) inte har och den kan därför 
användas på olika stadier i skolsystemet. 
 
I delstudie två studeras lärarnas geografiska tänkande. För att kunna 
genomföra en analys utvecklades även en syntetiserad modell av 
geografiskt tänkande (se tabell 2). Den syntetiserade modellen 
inkluderar olika typer av geografisk kunskap som behövs för att tänka 
geografiskt i ett undervisningssammanhang då geografiska analyser 
med ämnesspecifika digitala verktyg ska genomföras (Jo & Bednarz, 
2014; Lambert, 2015; Lambert & Solem, 2017; Lambert et al., 2015; 
Taylor, 2008). 
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Tabell 2 En syntetiserad modell av geografiska analyser innehållande geografiskt 
tänkande och representationer 

Geografiskt tänkande i geografiska analyser Material för 
genomförande av 
geografiska analyser 

Kunskap 
om 
världen 

Geografiska begrepp: Resonerande 
process: 

Representationer: 

Kunskap 
om 
platser 
och 
regioner 
 

Metabegrepp 
 
Plats, rum, 
skala tid  

Sakbegrepp 
(substantiella) 
 
 

Tankebegrepp 
(abstrakta) 
 
Exempelvis 
samband, 
jämförelse 

Ämnesspecifika digitala 
verktyg (ÄSDV) 
 
Exempelvis Google Earth 

 
Utseendet på modellen, med en indelning av geografiska begrepp, 
resonerande, analytiska begrepp och representationer, påminner om 
kategoriseringar av spatialt tänkande (se bland annat Jo & Bednarz, 
2014 och Jo, 2018). Innehållet i modellen är sammansatt och baserat 
på geografididaktisk forskning och kan därmed beskrivas som 
geografiskt tänkande.  
 
I den syntetiserade modellen görs även en koppling till kraftfull 
geografisk kunskap, som kunskap om världen, enligt Maudes 
typologier (2015, 2016) och diskussionen om att geografiska tänkande 
kan leda till kraftfull kunskap om världen (Lambert, 2015; Lambert et 
al., 2015; Uhlenwinkel et al., 2017). I förhållande till Maudes (2016) 
fem typer av kraftfull kunskap, är kopplingen tydligast mellan typ 1, 
kunskap som kan ge eleverna nya sätt att tänka om världen och Taylors 
(2008; 2018) beskrivning av geografiskt tänkande och de 
organiserande begreppen.  

Sammanfattningsvis, utifrån studiens syfte att med utgångspunkt i ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv undersöka relationen mellan lärares 
kunskapsbas, val och användning av digitala verktyg och 
geografiundervisning. Det teoretiska ramverket består av följande tre 
dimensioner: lärares kunskapsbas med komplettering och 
konkretisering av Baumert och Kunters modell, TPACK samt 
geografiskt tänkande för att studera lärares planering av sin 
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undervisning. I delstudie två kommer geografiska analyser och 
geografiskt tänkande betraktas som tillämpning av olika sorters 
kraftfull kunskap i likhet med Youngs och Maudes beskrivningar. I 
nästa kapitel, Metod, diskuteras studiens övergripande design, 
delstudiernas genomförande samt forskningsetiska ställnings-
taganden.  
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Kapitel 6 Metod 

Val av metod styrs av karaktären på studiens intresseområde, geografi-
undervisningens digitalisering. Forskningsfrågorna har formulerats i 
linje med studiens inriktning vilket i sin tur har medfört att studien 
behöver olika tillvägagångssätt för att söka svar på frågorna. 
Forskningsfrågorna styr därmed den övergripande forskningsdesignen 
och valet av metod (Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Robson & 
McCartan, 2016; Åsberg, 2001). Som nämnts inledningsvis baseras den 
här studien på två delstudier med olika metodiska angreppssätt. 
 
Den första delstudien har en beskrivande, kartläggande karaktär och 
genomfördes som en enkätstudie (våren 2019). Den andra delstudien 
har karaktärsdrag av en fallstudie, baserad på workshops och 
genomfördes under hösten 2020 och våren 2021. Den andra delstudien 
bygger på resultaten från den första delstudien. Sammantaget har både 
kvantitativa och kvalitativa data samlats in. Metoden för insamlandet 
kan beskrivas som mixed-methods av den anledningen att jag både vill 
beskriva geografiundervisning och val av digitala verktyg och 
ämnesspecifika digitala verktyg i geografiundervisningen samt förstå 
en aspekt (geografiska analyser) av geografiundervisningen, från 
planering, genomförande till utvärdering. Studiens design kan även 
beskrivas som flexibel men med kvantitativa inslag. Till skillnad från 
en flexibel design, vilken huvudsakligen genererar kvalitativa data, ska 
mixed-methods tydligt innehålla både kvantitativa och kvalitativa 
datamängder (Robson & McCartan, 2016). 
 
Forskningsmetoder är sprungna ur olika ontologiska och 
epistemologiska forskningstraditioner vilket har resulterat i att 
specifika forskningsmetoder ofta förknippats med respektive 
forskningstradition: kvantitativ respektive kvalitativ forskning 
(Robson & McCartan, 2016; Teorell & Svensson, 2007; Åsberg, 2001).  
 
Under 1960-talet ökade antalet studier som baserades på kvalitativa 
forskningsfrågor och metodval. Parallellt växte kritiken mot 
kvantitativa forskningsmetoder eftersom de ansågs generera 
begränsade data. Metoderna kunde inte ge tillräckligt valida svar på 
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forskningsfrågor rörande mänsklig interaktion och aktivitet (Robson & 
McCartan, 2016).  
 
Inom geografiämnet märktes den här förändringen inom den kritiska 
geografin, som under 1970-talet växte fram som en ny forsknings-
tradition. Den kritiska geografin diskuterade och ifrågasatte hur 
geografisk kunskap skapas och breddade synen på vad som kan ses som 
ett geografiskt studieobjekt. Idag beskrivs den förändringen som ett 
paradigmskifte. Det här bidrog till ett mer holistiskt angreppssätt 
genom att undersöka problem i förhållande till samhälls- och 
naturvetenskapliga perspektiv. (Molin, 2006).  
 
Det här introducerande metodavsnittet följs av ett avsnitt där studiens 
övergripande forskningsdesign beskrivs och därpå följer två avsnitt där 
delstudiernas respektive design beskrivs. Metodkapitlet avslutas med 
en diskussion kring forskningskvalitet och forskningsetiska 
ställningstaganden. 

Övergripande forskningsdesign 
Den första delstudiens empiriska material samlades in genom en 
enkätundersökning. Den svarar på de tre forskningsfrågorna som 
preciserats för första artikeln tillika den första övergripande 
forskningsfrågan: hur beskriver lärare sina val och sin användning av 
digitala verktyg i geografiundervisningen, och hur är det relaterat till 
lärares professionella kunskapsbas? Studien ämnar, utifrån lärares 
uppfattningar, nå kunskap om geografiundervisningen på högstadiet 
och lärares användning och val av digitala och ämnesspecifika digitala 
verktyg i förhållande till undervisningens tematiska innehåll. 
Beskrivningarna samt de didaktiska valen av digitala och 
ämnesspecifika digitala verktyg analyseras som en del av lärarens 
kunskapsbas. Studien Going Digital? Geography Education in 
Swedish Secondary School har publicerats i Nordidactica (Nilsson & 
Bladh, 2020).  
 
Den andra delstudien bygger på resultaten från den första delstudien. 
Den första delstudien visade att geografins metoder och verktyg, 
exempelvis att göra geografiska analyser, var ett specifikt område inom 
geografiundervisningen som ansågs mer utmanande. Liknande 
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resultat har lyfts fram i tidigare studier (se exempelvis Bladh, 2014). 
Den andra delstudien fokuserar på den här komplexiteten: hur lärare 
kan designa sin undervisning där eleverna, genom att använda 
ämnesspecifika digitala verktyg, får göra geografiska analyser kring ett 
geografiskt tema i syfte att utveckla sitt geografiska tänkande. Den 
andra forskningsfrågan lyder: Vilka dimensioner av lärares geografiska 
tänkande och professionella kunskapsbas kan identifieras när lärare 
planerar geografiundervisning i syfte att eleverna ska få genomföra 
geografiska analyser med hjälp av ämnesspecifika digitala verktyg? 
 
Med inspiration från designforskning genomfördes delstudie två som 
en fallstudie, baserad på workshops, med en grupp högstadielärare. 
Studiens empiriska data samlades in genom en enkät, två inspelade 
workshopträffar samt skriftligt material, som lektionsplaneringar och 
skriftliga reflektioner. Resultatet av den andra delstudien presenteras 
här som ett artikelmanus, med titeln: Thinking Geographically? 
Secondary Teachers’ Curriculum Thinking on Geographical Analysis 
When Using Subject-Specific Digital Tools. Flödesschemat nedan 
(figur 11) visar forskningsdesignens olika delar. 

 

 
Figur 11 Flödesschema över forskningsprojektets olika delar 

 
Det finns aspekter av mixed methods som behöver beaktas, bland 
annat hur metoden kombineras och utförs för att kunna utföra 
forskning effektivt och med god kvalité (Bryman, 2006; Johnson & 
Onwuegbuzie, 2004). Det ställer krav på forskaren att vara påläst inom 
de båda traditionella metodområdena. Greene et al. (1989) har 
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sammanställt en lista med fem fördelar med, eller motiv för att 
använda mixed methods. Tre av motiven (se Bryman, 2006, s. 105) 
stämmer väl överens med min studie: det kompletterande, det 
utvecklande och det vidgande motivet (min översättning). Genom att 
komplettera data från två undersökningsmetoder kan jag få en 
fördjupad och tydligare förståelse av det jag ska studera. Genom att 
använda resultat från den första delstudien kan jag utveckla den andra 
delstudien. Baserat på datamaterialet från enkäten kan jag beskriva 
hur lärare förhåller sig till geografiämnet samt studera lärarnas val och 
användning av digitala, respektive ämnesdigitala verktyg, i 
geografiundervisningen. Utifrån enkätsvaren kan jag således utveckla 
idéerna till designen i delstudie två. 
 
I de följande två avsnitten beskrivs studiernas genomförande mer 
ingående. 

Delstudie ett: enkätstudie  
År 2012 genomfördes en nationell enkätstudie vid Karlstads universitet 
kring geografiundervisningen på grundskolan i syfte att undersöka 
uppfattningar av geografi som ämne och undervisning i geografi i 
grundskolan (Gottfridsson & Bladh, 2012). Framför allt med tanke på 
skolans fortsatta digitaliseringsprocess (från 2012 fram till idag), var 
det intressant att göra en aktuell kartläggning av hur lärare beskriver 
geografiämnet och geografiundervisningen samt deras val och 
användning av digitala verktyg och ämnesspecifika digitala verktyg i 
förhållande till olika ämnesområden/teman i undervisningen. Utifrån 
forskarskolans inramning och förutsättningar bestämdes att en 
regional enkätstudie skulle genomföras. 
 
Enkätfrågor kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. 
Merparten av frågorna i första delstudien var kvantitativa men några 
öppna fritextfrågor inkluderades för att ge respondenterna större 
svarsfrihet. Bryman (2006) menar att en enkätstudie som till större 
delen samlar in kvantitativa data men som har inslag av frisvarsfrågor, 
bör betraktas som en kvantitativ studie. För att skapa en tidsmässigt 
effektiv enkät, begränsades dock mängden öppna fritextfrågor 
(Carlsson & Sundin, 2018; Robson & McCartan, 2016). 
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När enkätfrågorna formulerades vägdes flera aspekter in så som 
språket i frågorna (till exempel ett stringent val av pronomen) och 
enkätens utseende, exempelvis mönsterriktning. Antalet påståenden 
minimerades och negerande frågor undveks. Hänsyn har även tagits 
till att frågorna i så liten utsträckning som möjligt ska vara 
tolkningsbara, språkligt sett; de ska ha samma, eller åtminstone lika, 
betydelse för samtliga respondenter (Robson & McCartan, 2016).  
 
Förutom att ta hänsyn till språkliga effekter finns även andra 
metodeffekter att överväga, bland annat reliabilitetseffekter och 
tekniska effekter (Scheffer & Persson, 2017). För att undvika tekniska 
effekter, som exempelvis kan försvåra hur en enkät upplevs beroende 
på vilken slags uppläsare som används, skapades enkäten i Karlstads 
universitets webbaserade enkätprogram Survey&Report. Programmet 
ger respondenten möjlighet att välja digitalt svarsverktyg. En fördel 
med webbaserade enkäter är att det är ett tidsmässigt effektivt sätt att 
samla in data. Ytterligare en aspekt att väga in är att respondenter 
tenderar att svara pliktskyldigt, det vill säga de svarar som de upplever 
att forskaren vill att de ska svara, snarare än hur det egentligen 
förhåller sig (Robson & McCartan, 2016).  
  
Språkligt och utseendemässigt granskades enkäten av mina 
handledare och forskarkollegor. För att minimera tekniska problem 
och språkliga brister, genomfördes en pilotstudie av enkäten med en 
grupp högstadielärare. Pilotstudien gav information om hur frågorna 
och svarsalternativen uppfattades och därefter justerades frågornas 
utformning ytterligare. Respondenternas svar från pilotstudien togs 
därmed inte med i det empiriska materialet.  
 
Ett informationsbrev med förfrågan att delta i enkätstudien skickades 
ut till rektorer och lärare via mejl (se bilaga 1). Enkäten skickades ut i 
februari 2019. Hänsyn togs till hur lärares arbetsbelastning fördelas 
över skolåret. Enkäten var frivillig att delta i men för att få så hög 
svarsfrekvens som möjligt uppmuntrades respondenterna att delta 
genom att poängtera att deras svar är värdefulla. Två påminnelser 
skickades ut inom svarstiden (ca två månader). 
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På Skolverkets hemsida fanns tillgänglig statistik10 och information om 
antalet anställda lärare på respektive skola samt hur många 
högstadielärare som undervisar i SO och geografi. Baserat på 
statistiken kunde antalet lärare i populationen beräknas och därmed 
kunde svarsfrekvensen kontrolleras.  
 
Studien genomfördes som en totalundersökning i regionen och 
enkäten skickades ut till samtliga högstadielärare i SO-ämnena och 
geografi i Värmland där rektorerna först medgivit lärarnas deltagande. 
Enkäten genomfördes anonymt. En digital enkät skickades ut till 
högstadielärare i SO/geografi vars rektorer först godkänt medverkan. 
Enkäten skickades till 117 lärare och n=47 lärare besvarade den, vilket 
gav en svarsfrekvens på 40,2 %. För att avgöra studiens validitet när 
det kommer till respondenternas representativitet i förhållande till SO-
lärare/geografilärare i regionen, jämfördes statistik från Skolverkets 
databas SiRis med resultat i enkäten: antalet behöriga geografilärare i 
regionen11 är 64,3 % i jämförelse med antalet behöriga geografilärare 
som svarade på enkäten, vilket uppgick till 61,7 %. 
 
Vid en tidigare nationell enkätstudie som genomfördes på SO-lärare i 
grundskolan, visade sig att behörighet i ämnet, det vill säga 
universitetsstudier i ämnet geografi, har avgörande betydelse för hur 
lärare förhåller sig till ämnet, så som ämnesidentitet och uppfattningar 
(Bladh, 2014). Därav kategoriserades respondenterna in i två grupper 
de med ämnesbehörighet och de utan ämnesbehörighet. I det här 
sammanhanget bör lärarlegitimationens införande i förhållande till 
lärares ämnesbehörigheter lyftas. Genom införande av lärar-
legitimationer 2011, har även beprövad erfarenhet, det vill säga minst 
åtta års erfarenhet som undervisande lärare i ett ämne, medfört 
möjligheten att söka legitimation och formell behörighet i ett ämne 
även om universitetsstudier i ämnet inte genomförts (Skolverket, 

 
10 Se: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-
vuxenutbildning. (Efter SCB:s ändrade sekretesspolicy när det gäller skolstatistik på 
huvudmanna- och skolnivå hösten 2019, tog skolverket ett beslut att återpublicera statistik 
som tidigare publicerats. Läs mer på https://www.skolverket.se/om-
oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-10-08-tidigare-skolstatistik-blir-
tillganglig-igen) 
11 Statistiken från SiRis togs fram samtidigt som första utskicket av enkäten, februari 2019. 
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2019b). I enkäten efterfrågades både behörigheter (legitimation) och 
ämnesstudier. Antalet yrkesaktiva år användes även som en analytisk 
enhet. Studiens resultat redovisas huvudsakligen med deskriptiv 
statistik. Materialet ansågs vara för litet (n=47) för att kunna jämföra 
lärare på huvudmannanivå och/eller jämföra materialet baserat på 
regionala skillnader inom länet. 
 
Enkätens frågor (se bilaga 2) delades in i tre övergripande teman12, 
förutom inledande bakgrundsfrågor om lärares personliga relation till 
undervisning: (1) Ämnesuppfattning och undervisning – frågor kring 
relation till geografiämnet och (2) Geografiundervisning och 
digitalisering. Indelningen av frågor hade främst ett strukturerande 
syfte och förtydligade frågornas innehåll. Den bidrog även med en 
struktur för analysen. De inledande frågorna syftade till att samla in 
information om bland annat lärarnas studiebakgrund, hur länge de har 
arbetat som lärare och nuvarande arbetssituation, så som vilka ämnen 
de undervisar i. Frågorna i det första temat fokuserade på uppfattning 
av geografiämnet och undervisning i ämnet. Respondenternas 
beskrivningar av geografiämnets viktigaste delar samt ämnets 
tematiska indelning och graden av komplexitet undersöktes även. Det 
andra temat fokuserade på vilka digitala verktyg och ämnesspecifika 
digitala verktyg som används i undervisningen samt hur de digitala 
verktygen används i förhållande till syfte och centralt innehåll. Valet 
att relatera de digitala verktygen till innehållet i kursplanen bygger 
främst på att språket och innehållet i kursplanerna är bekant för 
lärarna. Lärarna hade även möjlighet att utveckla sina tankar kring 
geografiundervisningen i någon av de öppna fritextfrågorna. 
 
Enkäten var även tänkt att fungera som ett led i urval av lärare till den 
fortsatta studien, delstudie två. Flera lärare visade intresse att delta i 
en fortsatt studie. För att trygga anonymiteten, försäkrades 
respondenterna att deras namn och mejladress inte kunde 
sammankopplas med deras svar. Lärarna kom från olika skolor inom 
regionen. På grund av utbrottet av Covid-19 behövde den andra 

 
12 I enkäten ställdes även frågor kring nationella prov. Baserat på studiens syfte kommer inte 
de resultaten behandlas här. 
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delstudiens design ta hänsyn till smittsäkerhet, vilket påverkade 
urvalsförfarandet. I nästa avsnitt beskrivs urvalsprocessen närmare. 

Delstudie två: fallstudie baserat på workshops  
Den andra delstudien bygger på några specifika resultat från den 
första. Resultaten visade bland annat att oavsett studiebakgrund och 
ämnesbehörighet, ansåg lärare att geografiska analyser av omvärlden 
var komplext att hantera i geografiundervisningen. Resultaten visade 
även en lägre användningsgrad av digitala verktyg och ämnesspecifika 
digitala verktyg, i förhållande till de här komplexa undervisnings-
aspekterna (resultaten presenteras utförligare i resultatkapitlet). De 
här undervisningsaspekterna kan uppfattas som utmanande för 
lärarna, i planeringsfasen och i undervisningssituationen i 
klassrummet. Geografiska analyser är ett exempel på en sammansatt 
kunskap som möjliggör geografiskt tänkande. Delstudie två riktade 
fokus på att undersöka hur lärare kan planera, genomföra och 
reflektera kring sin geografiundervisning om ett geografiskt tema med 
syfte att eleverna får göra geografiska analyser med ÄSDV och på så vis 
öva sitt geografiska tänkande. Studien fokuserar på lärarnas aktivitet, 
det vill säga deras planering rörande geografiska analyser, och genom 
den processen få syn på geografiska tänkande. Lärarnas planeringar 
syftar till att träna eleverna i geografiska analyser och möjliggöra för 
eleverna att tänka geografiskt. Dock studeras inte elevernas 
geografiska tänkande explicit i studien.  
 
Forskningsintresset i den andra delstudiens innebar att designen 
behövde möjliggöra insamling av data av kvalitativ karaktär. En 
kvalitativ (eller flexibel) forskningsdesign skapar möjligheter för 
forskaren att studera de komplexa skeendena i ett geografiklassrum 
(Hopwood 2009; Roberts 2010). Studien designades som ett case, en 
fallstudie, med inslag av workshop. En fallstudie riktar in sig på en 
avgränsad aspekt av ett problem under en avgränsad tidperiod. En 
fördel med fallstudier är att de kan skapa förutsättningar att förstå 
studieobjektet på djupet. Däremot är generaliserbarheten begränsad 
men genom att använda liknande upplägg och samma material kan 
studien repeteras och på så sätt kan resultaten jämföras (Denscombe, 
2014; Nordkvist, 2017; van den Akker, 1999).  
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Med inspiration av designstudier, Educational Design Research (EDR), 
konstruerades fallstudien med intervenerande inslag. Inom 
geografididaktisk forskning har flera studier genomförts baserat på 
EDR (se Beneker et al., 2014; Beneker & van der Schee, 2015; Bryant & 
Favier, 2015; Favier & Van der Schee, 2012; van den Akker 2013). 
Några av dessa har haft fokus på att integrera geospatiala verktyg i 
undervisningen (se exempelvis Favier & van der Schee, 2012). I likhet 
med många designstudier har den här studien genomförts som en 
intervention. Det finns dock två tydliga skillnader: designforskning 
genomförs vanligen i fler cykler och genererar designprinciper (Cobb 
et al., 2003; Prediger et al., 2015). Delstudie två gör inga anspråk på att 
generera designprinciper och genomförs med en cykel, där forskare 
och lärare arbetar sida vid sida. Jo och Bednarz (2014) studie med 
lärarstudenter, som syftade till att utveckla deras pedagogiska 
färdigheter och spatiala tänkande med hjälp av geografiska 
informationssystem, fungerade som modell för delstudie två. 
 
Det går även att se likheter mellan delstudie två och forskningscirklar. 
I Sverige förekommer inte sällan forskningscirklar, där forskare och 
lärare arbetat sida vid sida, för att utveckla skolor och undervisningen 
(Bladh et al., 2018; Persson, 2009). Samarbetet mellan forskare och 
lärare i en forskningscirkel är avgörande för att få en djupare förståelse 
och kunskap om den didaktiska praktiken (Bladh et al., 2018). 
Willermark (2018) lyfter även fördelen med att organisera lärare i 
grupper. Det kan leda till att lärarna utvecklar sina egna lärarpraktiker. 
I min delstudie var det även viktigt att lärarna fick tid att dela 
erfarenheter och lära tillsammans och av varandra. 
 
Som nämndes i förra avsnittet, anmälde flera lärare intresse att delta i 
den andra delstudien. De rådande omständigheterna under Covid-19 
påverkade dock forskningsprocessen, vilket resulterade i att den 
ursprungliga designidén behövde förändras och därmed även 
urvalsprocessen. Lärarna som anmält intresse att delta i delstudie två 
kontaktades via mejl och informerades om att studiens upplägg hade 
förändrats och deras deltagande inte behövdes. På grund av det 
rådande läget under pandemin, kontaktades lärare från ett befintligt 
nätverk av SO-lärare i en kommun i Värmland och tillfrågades om de 
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var intresserade av att delta i den andra delstudien. Urvalet av 
deltagande lärare blev därmed ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018).  
 
Av de tillfrågade lärarna från nätverket tackade fem av sju lärare ja till 
att delta i studien, tre kvinnor och två män. I studien deltog lärarna 
under fiktiva namn: Aron, Beatrice, Cecilia, Doris och Eric. Lärarnas 
rektorer informerades om studien (se bilaga 3) och godkände lärarnas 
deltagande. Samtliga lärare har utbildning i geografi. Lärarna fick 
skriva på samtyckesformulär (se bilaga 6) inför de olika momenten i 
studien där data samlades in. 
 
I likhet med Jo och Bednarz studie, genomfördes min delstudie två i 
olika delmoment och med olika material för att stötta lärarna i 
processen. I tabell 3 nedan beskrivs studiens olika delmoment mer 
detaljerat.  
Tabell 3 Delstudiens olika moment med en beskrivning över vilken data som samlats in vid 

respektive moment. 

Projekt steg Tid Insamlade data 
1 Information om projektet skickas till rektorer (se 

bilaga 3). 
September 2020 
 

 

2 Lärarna i nätverket informeras via e-mejl. Tillfrågas 
att delta i studien (se bilaga 4). 

September 2020  
 

3 Digital enkät – mejlas till deltagande lärare. Samla in 
bakgrundsinformation om deltagarna (se bilaga 5). 
Majoriteten av enkätfrågorna byggde på likertskalor 
men det fanns även möjlighet för lärarna att utveckla 
sina svar. 

5-10 min 
September 2020 

Enkätsvar som 
bakgrundsbeskriv
ning 

4 Forskaren håller i en digital presentation: 
Bakgrund till studien och huvudsakliga moment i 
studien, en översikt kring geografididaktisk forskning 
relevant för sammanhanget, en översikt av 
geografiämnet i svensk utbildning samt en 
genomgång av geografiskt tänkande  

2 timmar 
Oktober 2020 
Online via 
plattformen som 
används av 
kommunen 

 

5 Förberedelse inför första workshopen: 
Material: Ett bokkapitel13 om att undervisa med GIS 
på högstadiet och instruktionsvideor kring viktigaste 
funktionerna i olika ÄSDV: Google Earth, Gapminder 
and Globalis (se bilaga 7). 
Allt material delades av forskaren till lärarna i en 
mapp i skolornas molnbaserade plattform.  

Oktober 2020  

 
13 See Schubert et al. (2020) 
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Andra dokument som lektions- och 
reflektionsdokument delades även i den mappen (se 
bilagor 8 och 9). På så vis kunde forskaren följa 
lärarnas skriftliga dokumentation. 

6 Workshop 1 
Forskaren introducerade workshopen och repeterade 
begreppen och modellen kring geografiskt tänkande 
(se figur 10 s. 54)  
Lärarna fick i uppgift att planera ett område i 
geografi, för årskurs åtta eller nio, där eleverna genom 
att använda något/några ÄSDV, göra geografiska 
analyser kring ett tema, skulle få möjlighet att 
utveckla sitt geografiska tänkande. 
Lärarna började med att göra en egen tankekarta där 
de skissade upp egna förslag på tema och hur 
lektionsplaneringen skulle kunna se ut. Nästa steg var 
att diskutera tillsammans (spelades in) och komma 
fram till en övergripande lektionsplanering kring ett 
geografiskt tema.  
Material: Kursplanen i geografi (Skolverket, 2011a), 
ett utkast på den nya kursplanen 2022) samt 
modellen över geografiskt tänkande. Taylors (2008) 
modell diskuterades även. 
 
Lärarnas planeringssamtal ledde fram till följande 
temaval: att låta eleverna göra geografiska analyser 
kring sårbara platser genom att använda Google 
Earth, Google Maps och Globalis. 

Oktober 2020  
3-timmar, vid 
Karlstads 
Universitet 
Drygt en timme 
inspelat material 

Lärarnas planerings-
samtal spelas in 
(lärarnas utsagor) och 
lärarnas skriftliga 
anteckningar, som 
tankekartor och 
övergripande 
planeringar.  
Inspelningen 
transkriberades. 
 

7 Lärarna gör en individuell planering, ämnad för en 
klass och 1-3 lektioner. Planeringen skrivs ner i det 
delade planeringsdokumentet.  
Efter lektionen/lektionerna skriver läraren skriftlig 
reflektion över utfallet av planeringen. 

Oktober-januari 
Lektionsplanerin
garna genomförs 
på respektive 
lärares skolor. 

Lärarnas skriftliga 
lektionsplaneringar 
Lärarnas skriftliga 
reflektioner. 

8 Workshop 2 
Lärarna träffades för en gemensam uppföljning och 
diskussion kring planeringarna och hur de fungerade 
att genomföra med eleverna. Lärarnas diskussion 
baserades på reflektionsdokumentet samt på frågan 
hur de skulle kunna förbättra planeringen ytterligare. 
Den andra workshopen fick på grund av rådande 
omständigheter ske på distans, via Zoom.  
Lärarnas samtal spelades in. 

Januari 2021 
Online (Zoom) 
Drygt en timme 
inspelat material 

Inspelat Zoom-samtal 
(lärarnas utsagor) samt 
reflektionsdokumenten 
Inspelningen 
transkriberades 

9 Individuell uppföljning av analysen, lärarnas GATI-
modell samt möjlighet att ställa kompletterande 
frågor kring planerings- eller reflektionsdokument 
(vid behov).  
 

April 2021 
Online (Zoom) 

Lärarnas reflektion 
kring GATI-modellen. 
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Som tabellen ovan visar, genererade studien olika typer av data: 
enkätsvar, inspelning av lärarnas utsagor vid första och andra 
workshopen, lärarnas tankekartor och anteckningar från workshopen, 
lärarnas skriftliga lektionsplaneringar och reflektioner. En av lärarna 
bistod även med ett foto från den genomförda lektionen. Genom att 
analysera konstruktion av planeringarna och reflektionerna kring de 
genomförda lektionerna kunde lärarnas geografiska tänkande och de 
olika aspekterna av deras kunskapsbas studeras. 
 
Datamaterialet hanterades med en tematisk innehållsanalys, vilken 
baserades på två modeller: 1) den syntetiserade modellen över 
geografiskt analyser (se tabell 2 s. 56) och 2) the Graphic Assessment 
of TPACK Instrument (här GATI-modellen) som möjliggör 
operationalisering av lärares kunskapsbas, deras TPACK. Den 
didaktiska modellen över geografiskt tänkande (figur 10, s. 54) 
användes av lärarna när de skulle planera sin undervisning kring 
geografiska analyser med ämnesspecifika digitala verktyg. Den 
syntetiserade modellen av geografiska analyser skapades för att kunna 
analysera lärarnas geografiska tänkande. Modellen innehåller olika 
slags geografisk kunskap som behövs när geografiska analyser ska 
göras (Jo & Bednarz, 2014; Lambert, 2015; Lambert & Solem, 2017; 
Lambert et al., 2015; Taylor, 2008).  
 
För att kunna genomföra en tematisk innehållsanalys av 
datamaterialet kodades innehållet med den syntetiserade modellen 
som utgångspunkt (se tabell 4). Kodning är en vanlig utgångspunkt för 
kvalitativa analyser (Bryman, 2018). Koderna utarbetades tillsammans 
med min huvudhandledare. Jo och Bednarz (2014) taxonomi av 
spatialt tänkande fungerade som inspiration för kodningen. Genom 
kodningen kunde datamaterialet kvantifieras och analyseras. Koderna 
gavs värdena 0, X och XX, där 0 motsvarar frånvaro av geografiskt 
tänkande eller användning av ÄSDV och XX motsvarar utvecklad 
användning (se artikel två för en mer detaljerad beskrivning av 
kodningen). 
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Tabell 4 Kodning av planeringsprocessen och lektionsplaneringen rörande kunskap om 
världen, geografiskt tänkande och användandet av ÄSDV 

 Geografiskt tänkande genom geografiska analyser Material vid 
genomförande av 
geografiska 
analyser 

Innehålls-
aspekter 

Kunskap om 
världen: 

Geografiska begrepp: Resonerande 
process: 

Representationer: 

 Kunskap om 
platser och 
regioner 
 

Metabegrepp 
 
 
Plats, rum, 
skala tid  

Substantiella 
sakbegrepp 
 
 

Tankebegrepp 
 
 
Exempelvis 
samband, 
jämförelse 

Ämnesspecifika 
digitala verktyg 
(ÄSDV) 
 
Exempelvis Google 
Earth 

Koder Ej 
uttalat/skrivet 
 
Uttalat/skrivet 

Ej använt 
 
Delvis 
använt och 
uttryckt 
 
Utvecklad 
användning 
av flera 
metabegrepp 

Ej använt 
 
Delvis 
använt och 
uttryckt 
 
Utvecklad 
användning 
av flera 
substantiella 
sakbegrepp 

Ej använt 
 
Delvis använt 
och uttryckt 
 
 
Utvecklad 
användning 
av flera 
tankebegrepp 

Ej använt 
 
Delvis använt och 
uttryckt 
 
Utvecklad 
användning av de 
ämnesspecifika 
digitala verktygen 
(ÄSDV) 

Värde 0, X 0, X, XX 0, X, XX 0, X, XX 0, X, XX 
 
För att möjliggöra en analys av lärares kunskapsbas, deras TPACK, 
krävdes likt systemet med kodning ovan, ett analytiskt verktyg för att 
operationalisera lärarnas TPACK. För detta syfte valdes Krauskopf et 
al., (2018) the Graphic Assessment of TPACK Instrument. GATI-
modellen är i likhet med TPACK ett visuellt venn-diagram (se figur 12 
och 13 s. 71). Modellen är en metodologisk utveckling av TPACK och 
fokuserar på lärarens uppskattning av sin egen personliga utveckling 
av kunskapsbaserna när teknik integreras i undervisningen (Ollinen, 
2019). GATI-modellen kan visualisera lärares kunskaper i ett nuläge 
men kan även användas under en längre tidsperiod med 
professionsutveckling. Modellen fokuserar på att visuellt kunna 
beskriva utvecklingen av de olika aspekterna av lärares kunskapsbas. 
 
Modellen bygger på en schablonmall (se figur 12) bestående av sex steg 
med varierande storlek. Varje steg motsvarar en upplevd kunskapsnivå 
i förhållande till aspekterna i kunskapsbasen: ämneskunskaper, 
pedagogiska kunskaper respektive teknologiska kunskaper. Lärare kan 
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på så vis beskriva sin personliga kunskapsbas med hjälp av de 
varierande storlekarna på kunskapsaspekterna i TPACK. 
Överlappningar har även en central funktion i GATI-modellen i linje 
med TPACK-modellens idé. Beroende på hur de olika aspekterna 
överlappar varandra, det vill säga hur de integreras, kan de visa på 
variationer i lärarens kunskapsbas (Krauskopf et al., 2018). I figur 13 
visas två exempel på lärares kunskapsbas med varierande storlekar och 
överlappningar.  
 

 
Figur 12 Schablonmall över sex steg i GATI-modellen baserat på Krauskopf et al. (2018) 

 
 

 
Figur 13 Exempel på GATI-modeller baserad på Krauskopf et al. (2018). 

 
I avsnitten som följer diskuteras forskningskvalitet och 
forskningsetiska ställningstaganden. I kapitlets avslutande avsnitt förs 
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ett resonemang kring utmaningen att vara en forskande lärare som 
forskar på och med lärare. 

Forskningskvalitet 
God forskningskvalitet innebär att forskning ska utföras grundligt och 
systematiskt, forskaren ska ständigt förhålla sig kritisk till sin egen 
studie och på vilka grunder studien utförs. Forskaren och forskningen 
ska förhålla sig till de forskningsetiska riktlinjerna (Robson & 
McCartan, 2016). Forskningskvalitet diskuteras vanligtvis utifrån 
begreppen validitet och reliabilitet. Validitet beskriver hur pass väl en 
metod undersöker det som den avser att undersöka, det vill säga 
huruvida metoden leder till svar på forskningsfrågorna. Reliabilitet 
handlar om hur pass tillförlitlig själva undersökningen eller 
mätningarna är (Bryman, 2018).  
 
Enkätstudiens validitet bedömdes vara god i jämförelse med 
urvalspopulationen (se s. 63). En studie med en regional inramning 
kan medföra begränsade möjligheter att generalisera resultaten till 
nationell nivå. Trots studiens mindre omfattning kan dock mönster i 
resultaten jämföras med tidigare forskning.  
 
När det gäller fallstudier, och delstudie två, kan även 
interbedömarreliabilitet behöva diskuteras (Bryman, 2018). Om 
studien skulle upprepas av en annan forskare, hade då resultaten 
kunnat bli likvärdiga? Ett vanligt svar på den frågan är troligtvis nej. 
Det skulle finnas skillnader. För att dessa felmarginaler skulle bli så 
små som möjligt, valde jag som forskare att hålla en låg profil under 
första workshopen, det vill säga inte leda eller styra samtalet utan och 
enbart ställa förklarande frågor och sammanfatta innehållet. Även vid 
den andra workshopen ställdes förklarande frågor och på liknande sätt 
till samtliga i gruppen. 
 
Utöver en diskussion kring validitet och reliabilitet, kan god 
forskningskvalitet enligt Gustafsson et al. (2005) sammanfattas i fem 
ord: ärlighet, öppenhet, ordningssamhet, hänsynsfullhet och oväld. 
Forskningsprocessen ska vara transparent och resultaten ska 
kommuniceras öppet. Forskningen ska bedrivas systematiskt och med 
hänsyn till andra människor. Ingen får ta skada av den forskning som 
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bedrivs. Forskaren ska även vara rättvis i sin kritiska granskning av 
andras forskning. Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram att god 
forskningssed även kan beskrivas genom Mertons CUDOS-krav: 
communism (samhället ska få ta del av forskningsresultatet, 
transparens), universalism (forskningen ska endast bedömas utifrån 
vetenskapliga kriterier), disinterestedness (forskningens huvudsakliga 
syfte ska vara att bidra med ny kunskap) och organized scepticism, 
vilket innebär att forskaren ska ha ett kritiskt förhållningssätt till sin 
egen och andras forskning och se till att beslut fattas på god 
vetenskaplig grund. 
 
I vilken utsträckning god forskningskvalitet kan nås beror även på 
problemställningen och på vilket sätt forskningsfrågorna har 
formulerats. Det handlar dels i att tydligt visa vad som ska undersökas 
och beskriva undersökningens begränsningar, alltså vad jag kan svara 
på inom ramen för min studie och vilken räckvidd mina 
forskningsfrågor har.  
 
All forskning är i viss mån politiskt påverkad i det avseende att vad som 
definieras som ett behov eller vad som anses relevant ofta bottnar i 
politiska värderingar (Robson & McCartan, 2016). Forskarskolan för 
undervisningens digitalisering (Fundig) och den forskning som bedrivs 
inom forskarskolan är i det sammanhanget inte något undantag. Att 
skolan (ska) digitaliseras är ett politiskt mål.14 Att framtidens 
medborgare hanterar digital teknik ses som en förutsättning för att 
kunna bli anställningsbar på en framtida arbetsmarknad. Detta är även 
angeläget ur ett regionalt perspektiv. Digitaliseringen beskrivs både 
som den viktiga förändringen, det nödvändiga och framtiden (i positiv 
mening). Samtidigt diskuterar kritiska röster digitaliseringens negativa 
effekter, exempelvis spelberoende och minskande fysisk aktivitet bland 
barn och unga (Raustorp & Fröberg, 2019). I förhållande till forskning 
kring undervisningens digitalisering kan kunskap om forsknings-
kvalitet och forskningsetik samt kritiska perspektiv på 
undervisningens digitalisering fungera vägledande i en ibland intensiv 
samhällsdebatt kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar.  

 
14 Se bland annat Nationella digitaliseringsstrategin (Utbildningsdepartementet, 2017) 
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Forskningsetiska ställningstaganden 
God forskningskvalitet innebär även att forskaren, studien, metoder 
för datainsamling samt lagring av data följer forskningsetiska 
principer. Delstudierna i den här licentiatuppsatsen har genomförts 
utifrån olika metodologiska utgångspunkter, vilka i sin tur synliggör 
delvis olika etiska aspekter.  
  
Nedan beskriver jag närmare de etiska ställningstaganden som tagits i 
förhållande till respektive delstudie. 

Forskningsetiska ställningstagande för delstudie ett 
De forskningsetiska ställningstaganden som beaktades i den första 
delstudien var främst frågor som berörde respondenternas integritet, 
hur urvalet av respondenter genomfördes och i vilken grad deltagarna 
i studien påverkas av publikationen (Gustafsson et al., 2005). 
Respondenterna informerades om studiens metod och genomförande 
i ett medföljande informationsbrev (se bilaga 1). Respondenterna 
svarade anonymt på enkäten och inga personliga data, exempelvis 
namn, skolans namn, kön och ålder, samlades in. I informationen 
meddelades även att inga svar skulle kopplas till en enskild respondent. 
Den sista frågan i enkäten (se bilaga 2) var frivillig att svara på. Där 
kunde respondenterna anmäla intresse för att delta i en fortsatt studie 
genom att fylla i sin mejladress. Även här informerades 
respondenterna om att mejladressen inte sammankopplades med 
deras svar på övriga frågor. (Som beskrivits tidigare, förändrades 
urvalsförfarandet på grund av pandemin.) 

Forskningsetiska ställningstaganden för delstudie två 
När den andra delstudien skulle påbörjas våren 2020 kom de första 
larmrapporterna om ett nytt virus, Covid-19. ”Ett nytt virus” eskalerade 
till en pandemi och den ursprungliga forskningsplanen fick frångås. 
Målsättningen från början var att genomföra interventionen, som 
beskrivet i metodavsnittet, men under en längre tidsperiod och med 
kompletterande observationer av elevernas arbete med planeringen i 
klassrummet. Med hänsyn till lärarnas ansträngda och föränderliga 
arbetssituation, undervisning på plats eller undervisning på distans, 
beslutade jag tillsammans med min huvudhandledare att främst 
fokusera på lärarnas planeringsarbete.  
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Som nämnts tidigare fick studiens design anpassas till rådande 
förhållanden. Detta innebar att jag som forskare och lärargruppen som 
deltog i studien fick följa folkhälsomyndighetens, universitetets och 
huvudmannens råd och bestämmelser samt anpassa oss till 
förändringar i bestämmelserna under projekttiden. En sådan 
förändring var införandet av distansundervisning före jul 2020. För 
projektets del innebar de ökade restriktionerna att viss datainsamling 
fick ske på distans via inspelningsfunktionen i Zoom. 
 
Forskning som genomförs med människor regleras av 
etikprövningslagen, SFS 2003:460 (Vetenskapsrådet, 2017). Om 
forskning faller under lagen ska en etikprövning lämnas in till 
Karlstads universitets forskningsetiska kommitté15. En etikprövning 
bör göras om forskningen behandlar känsliga personuppgifter som 
bland annat etniskt ursprung, politiska åsikter och religiös övertygelse, 
eller personuppgifter enligt personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet, 
2017). Då studien inte handhar några känsliga personuppgifter har en 
etikprövning inte aktualiserats. 
 
Stor hänsyn och noggrannhet har tagits i förhållande till 
konfidentialitetskravet, gällande respondenternas integritet i studiens 
olika skeden. Deltagarna fick till en början fylla i en enkät med ett antal 
frågor kring deras förhållande till sin undervisning i geografi och 
undervisning med digitala verktyg. Enkäten inleddes med ett 
samtyckesformulär där respondenternas anonymitet garanterades. 
Inför den första workshopen, där lärarna diskuterade ett gemensamt 
planeringsupplägg, fick de skriva på ytterligare ett samtyckesformulär 
(se bilaga 6). I formuläret beskrevs vilken slags data som skulle samlas 
in samt på vilket sätt deltagarnas anonymitet skulle garanteras. 
 
Den andra workshopen genomfördes på distans. Inför inspelningen av 
Zoom-samtalet, repeterades informationen som lärarna hade skrivit på 
i samtyckesformuläret inför den första workshopen. Respondenterna 
fick därefter frågan om de godkände deltagande i andra workshopen 

 
15 För mer information se forskningsetiska kommittén på Karlstads universitets hemsida, 
https://www.kau.se/forskning/forskningsstod/forskningsetik/forskningsetisk-kommitte. 
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och inspelning via zoom. Samtliga respondenter godkände 
inspelningen. 
 
Ljudfiler och transskript har lagrats på Karlstads universitets säkra 
plats för säker lagring och ska behandlas enligt dataskydds-
förordningen, GDPR. Rensning och gallring av data sker i enlighet med 
Karlstads universitets bevarande- och gallringsplan för forsknings-
material.  

Att vara lärare som forskar på och med lärare 
Som rubriken antyder har jag två yrkesroller. Att kliva in i rollen som 
forskarstuderande och forskare och samtidigt arbeta som lärare och 
identifieras sig som lärare medför metodologiska utmaningar som 
behöver diskuteras. Som forskare är målsättningen tydlig, nämligen att 
på ett så objektivt och värdeneutralt sätt som möjligt, genomföra 
studier, analysera data och på ett transparent sätt presentera resultat. 
Detta för att undvika bias. 
 
Den första delstudien innebar att beskriva lärares förhållande till 
geografiundervisning med digitala verktyg och forskningen bedrevs på 
lärare genom enkätstudien. Yrkesrollerna och yrkesidentiteten 
utmanades inte nämnvärt i den första delstudien.  
 
Den andra delstudien har däremot en helt annan inramning och 
bedrevs med lärare, men även på lärare. Metoden utmanade min 
förmåga att balansera de två yrkesrollerna. Här ska jag som 
forskarstuderande både vara delaktig i processen och samtidigt 
betrakta processen utifrån, genom forskarglasögonen. För att uppnå 
detta var mitt förhållningssätt under workshoptillfällena viktigt att 
beskriva för deltagarna. Genom att hålla en låg profil under samtalen, 
det vill säga ställa få förklarande frågor och sammanfatta samtalets 
innehåll samt vara tydlig med att förklara min roll gentemot 
lärargruppen, kunde forskarrollens ramar förtydligas. 
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Kapitel 7 Resultat 

Resultaten presenteras här i två avsnitt med utgångspunkt i respektive 
delstudie och artikel. Den första artikeln Going Digital? Geography 
Education in Swedish Secondary Schools publicerades i Nordidactica, 
hösten 2020. Den andra artikeln, Thinking Geographically? 
Secondary Teachers’ Curriculum Thinking on Geographical Analysis 
When Using Subject-Specific Digital Tools, är ett manuskript redo att 
skickas in till tidskrift. Artiklarna bifogas efter referenserna.  

Sammanfattning av resultaten i delstudie ett  
Den första delstudien genomfördes under våren 2019. Bakgrunden till 
studien handlade dels om att få kunskap om högstadielärares 
uppfattningar och beskrivningar av geografiämnet, ämnets komplexa 
innehållsdelar dels vilka slags digitala verktyg och ämnesspecifika 
digitala verktyg som SO-lärare/geografilärare använder i sin 
undervisning på högstadiet. Följande forskningsfrågor formulerades: 
 

1. Hur beskriver SO-lärare på högstadiet ämnet geografi och 
geografiundervisningen? 

2. Vilka typer av digitala verktyg används i SO-klassrummen och 
hur används de i olika tematiska sammanhang i 
geografiundervisningen? 

3. Hur framträder lärarnas kunskapsbas i förhållande till 
geografiundervisningen? 

 
Undersökningen genomfördes som en totalstudie i regionen 
(Värmland). Förutom bakgrundsdata, så som ämnesbehörigheter och 
antalet år i yrket, samlades data kring två organiserande teman in: 
lärares uppfattningar och beskrivningar av geografiundervisningen 
och lärares användning av digitala verktyg i undervisningen.  
 
Sammanfattningsvis visade resultaten över lag skillnader mellan lärare 
som har utbildning i geografi och de som inte har utbildning i ämnet. 
Lärare med utbildning i geografi gav uttryck för större säkerhet att 
undervisa om olika aspekter av geografiämnet, även de mer komplexa 
aspekterna. Båda lärargrupperna var samstämmiga kring geografi-
ämnets viktigaste innehåll och uppgift (bland annat att eleverna ska få 
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utveckla sin kunskap om världen) samt vilka aspekter de anser som 
mest komplexa. Det kunskapsområde som båda lärargrupperna visar 
störst osäkerhet kring handlar om fältstudier och att undervisa om 
geografins metoder och verktyg, däribland geografiska analyser. Dessa 
aspekter har också uppmärksammats i diskussionen kring 
geografiämnets komplexitet, det geografiska tänkandet, som lyfts inom 
geografididaktisk forskning. 
 
Resultaten visade även att tillgången till teknisk utrustning på skolorna 
är god. Överlag beskriver lärarna sig som säkra att använda digitala 
verktyg och ämnesspecifika digitala verktyg (ÄSDV) i sin undervisning. 
Dock är säkerheten högre när det kommer till att använda generiska 
digitala verktyg i jämförelse med ÄSDV. 87,9 % av lärarna med 
utbildning i geografi är säkra till mycket säkra att använda digitala 
verktyg i undervisningen, respektive 71,4% för lärare utan utbildning. 
När det gäller användningen av ÄSDV, beskrivs säkerheten lägre: 
78,8% av lärare med utbildning i geografi är säkra till mycket säkra 
respektive 57,1% för lärare utan utbildning.  
 
I förhållande till kategoriseringen av digitala verktyg och ÄSDV, visade 
resultaten att tre kategorier används i större utsträckning: kategori 1, 3 
och 5 
 

Tabell 5 Användning av digitala lärresurser; Kategorier 1, 3 och 5 

Kategori Beskrivning Exempel  
1. Digitala verktyg Generella digitala verktyg som 

kan användas i 
geografiundervisningen men 
som inte specifikt är utvecklade 
för ämnet. I lärresursen kan 
uppgifter instruktioner, och 
vägledning skapas med en 
interaktivitet med betydande 
grad som går utöver en lärobok. 

Ordbehandlingsprogram, 
Quizlet, digitala 
tankekarta-program, 
youtube, olika 
filmprogram (ex Green-
Screen by Do Ink), 
webbpubliceringsverktyg 

3. Ämnesspecifika 
digitala spel 

Digitala lärresurser som 
använder spelmekanismer för att 
förmedla ett ämnesinnehåll. De 
kan exempelvis innehålla 
utmaningar, lekfullt utforskande 
uppdrag, berättelser som 

Seterra, Geoguessr 
Minecraft i samarbete 
med lantmäteriet 
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innehåller uppdrag samt 
belöningar i tävlingsmomentet.  

5. Digitala 
läromedel eller 
andra större 
omfattande 
digitala resurser 

Digitala lärresurser som är mer 
omfattande och kan innehålla 
flera funktioner och beröra flera 
områden inom geografin. 
Digitala kurspaket är ofta tänkta 
att användas under en längre tid, 
under exempelvis en hel årskurs 
och kan bestå av olika typer av 
resurser, även tryckt material 
och lärarhandledningar och 
kompetensutveckling för lärarna. 

Digitala läromedel (På 
Swedish Edtech 
Industrys hemsida finns 
en uppdaterad edtech-
karta där läromedel och 
andra digitala kurspaket 
presenteras.)  
 
NE, landguiden  

 
Lärare med utbildning i geografi visar en markant högre 
användningsgrad av kategori 1 i sin undervisning: 75,9% (hög till 
mycket hög användning) jämfört med 37,2% för lärare utan utbildning. 
Lärare med utbildning i geografi har även en högre grad av användning 
av kategori 3, ämnesspecifika digitala spel medan lärare utan 
utbildning i geografi har en större användning av kategori 5. För båda 
lärargrupperna framgår att kategori 4, Ämnesspecifika digitala 
programvaror, är den kategori med lägst användningsgrad. Noterbart 
är att den här kategorin innehåller den typ av programvaror som 
innehåller stor mängd geografisk information, däribland geografiska 
informationssystem. Det är ÄSDV i den här kategorin som är särskilt 
omnämnt i grundskolans geografikursplan. 
 
Tabell 6 Användning av digitala lärresurser; Kategori 4 (används i lägst utsträckning av 

lärarna i undervisningen) 

4. Ämnesspecifika 
digitala programvaror  

Programvaror (som innehåller 
stor mängd geografiska data 
och information) som tagits 
fram för fler syften än att 
bedriva undervisning, men 
som kan användas för att göra 
exempelvis geografiska 
analyser. 
Här inkluderas även 
programvaror som numer 
finns tillgängliga som öppna, 
eller fria resurser (open 
sources). 

GIS, Gapminder, 
Storymaps, Esris GIS-
material, Lantmäteriets 
kartsamlingar 
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I enkäten kopplades även användningen av digitala verktyg och ÄSDV 
till geografiämnets syfte och teman i det centrala innehållet. Resultaten 
visade att båda lärargrupperna använde digitala verktyg och ÄSDV i 
samtliga undervisningsmoment, men variationer förekom (se tabell 5 
och 6 i första artikeln för en fördjupad beskrivning). För tre 
temaområden var användningen av digitala verktyg och ÄSDV lägre för 
båda grupperna: fältstudier, ämnesord och begrepp samt vid arbete 
med metoder för att samla in, sammanställa, analysera och presentera 
geografiska data. För båda lärargrupperna visade resultaten att det 
komplexa innehållet i geografiundervisningen, som fältstudier och att 
undervisa om geografins metoder och verktyg, geografiska analyser, 
med digitala verktyg och ÄSDV är utmanande undervisningsaspekter. 
 
Sammantaget visar resultatet på kopplingen mellan ämnesstudier och 
lärarens praktik (didaktiska val och genomföranden) och exemplifierar 
lärarens professionella kunskapsbas. Lärare med utbildning visar 
överlag en större säkerhet i förhållande till geografiämnets innehåll och 
till viss del har de utbildade lärarna större användningsgrad av 
ämnesspecifika digitala verktyg (ÄSDV) i sin undervisning. Resultaten 
visar dock på individuella variationer inom båda respondent-
grupperna. 
 
Resultatet för den första delstudien lade grunden för inramningen av 
den andra delstudien där det huvudsakliga intresset riktades mot ett 
komplext inslag i geografiundervisningen, nämligen att undersöka hur 
lärare planerar sin undervisning kring geografiska analyser, med hjälp 
av ÄSDV med målsättningen att eleverna ska få utveckla sitt 
geografiska tänkande. 

Sammanfattning av resultaten i delstudie två  
Den andra delstudien genomfördes under hösten 2020 och våren 2021. 
Följande forskningsfrågor formulerades: 
 

1. På vilka sätt rekontextualiseras geografiskt tänkande i lärarnas 
lektionsplaneringar? 

2. Vilka aspekter av lärares professionella kunskapsbas framträder 
i lärares yttranden och skriftliga lektionsplaneringar? 
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Rekontextualisering i det här fallet är en engelsk översättning av det 
engelska begreppet recontextualising. Begreppet härrör från 
kunskapssociologen Basil Bernstein (Bernstein, 2000) och betecknar 
hur ett kunskapsinnehåll väljs och transformeras till ett 
undervisningsinnehåll. Den andra delstudien designades som en 
intervention, ett case med två workshops, där en grupp på fem lärare 
tillsammans omformade ett valt undervisningstema och planerade ett 
undervisningsupplägg där en geografisk analys skulle genomföras som 
inkluderar lämpliga ämnesspecifika digitala verktyg. Lärarna 
fördjupade sedan planeringarna enskilt, och genomförde 
undervisningen på sina respektive skolor. Detta följdes sedan upp i en 
gemensam andra workshop. Studiens fokus var att undersöka hur olika 
dimensioner av geografiskt tänkande kan identifieras i 
planeringsprocessen (fråga 1) samt hur olika aspekter av lärarens 
kunskapsbas framträder i planering och genomförande (fråga 2). 
 
Forskningsprocessen började med att lärarna fick svara på en enkät (se 
bilaga 5). Enkäten gav information om lärarnas yrkeserfarenhet, deras 
ämnesidentitet samt deras behov av fortbildning. Samtliga deltagande 
lärare har längre erfarenhet i yrket. Två har arbetat över tio år som 
lärare och tre har mer än 20 års erfarenhet. De arbetar på fyra olika 
skolor inom en och samma kommun. Lärarna undervisar i samtliga 
SO-ämnen. Fyra av lärarna identifierar sig i första hand som 
samhällskunskapslärare och en som historielärare. Ingen identifierar 
sig i första hand som geografilärare. Flera av lärarna beskriver att de 
inte har deltagit i fortbildning de senaste åren. Den fortbildning som 
några av lärarna nämner har berört teman som anknyter till 
historieämnet eller samhällskunskapsämnet. Fyra av lärarna uttrycker 
ett behov av fortbildning i geografi. Lärarna beskriver bland annat ett 
behov av att få lära sig mer om de digitala möjligheterna inom 
geografiämnet och möjligheten att möta innehållet i kursplanen på ett 
bättre sätt. 
 
När det gäller användning av ämnesspecifika digitala verktyg (ÄSDV) i 
undervisningen, använder lärarna tekniken ungefär lika mycket i de 
olika SO-ämnena. Religionskunskap nämns som det ämne där 
tekniken används i lägst utsträckning. En av lärarna nämner att 
tekniken används mest i geografiundervisningen. Lärarnas egen 
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säkerhet att använda ÄSDV varierar. Aron och Doris anser sig vara 
ganska säkra, Beatrice och Eric, säkra och Cecilia mycket säker. 
 
Under första workshopen diskuterade lärarna fram ett gemensamt 
geografiskt tema för lektionsplaneringen samt vilka ÄSDV som skulle 
användas av eleverna. Inför första workshopen hade lärarna fått 
möjlighet att förbereda sig genom det material som skickats till dem 
(text samt länkar till instruktionsfilmer kring hur ÄSDV kan 
användas). I tabell 7 redovisas lärarnas förutsättningar vid 
genomförandet av lektionsplaneringarna. 
Tabell 7 Individuella förutsättningarna för genomförande av lektionsplaneringarna 

 Aron  Beatrice Cecilia Doris Eric 
Årskurs 8  7 8 7 8 
      
Antal elever 30 27 27 31 26 
      
Antal 
lektioner16 

1,5 1 2-3 2 2 

      
Digital 
utrustning 

Dator Dator Dator Dator Dator 

      
Ämnesspecifi
ka digital 
verktyg 
(ÄSDV) 

Globalis  Globalis Google 
earth, Gap-
minder,  
Globalis,  
Google 
maps  

Google 
Earth 
(Navigator) 

Google 
Earth 

 
Under workshopen hade lärarna tillgång till kursplaner och den 
didaktiska modellen över geografiskt tänkande (se figur 10, s. 54). De 
började med att skapa individuella tankekartor kring ett tänkt 
geografiskt tema där ÄSDV används. Efter det fördes en gemensam 
diskussion där lärarna presenterade sina individuella idéer, 
diskuterade de olika förslagen vilket mynnade ut i ett gemensamt tema: 
sårbara platser. Alternativa teman diskuterades också, exempelvis 
aktuella konflikter (Israel/Palestina) och migration. Lärarnas 
diskuterade val av ÄSDV och beslutade sig för Google Earth, Google 

 
16 Lektionstiden varierar, men vanligtvis är längden på en SO-lektion mellan 50–70 min. 
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Maps och Globalis. Efter den första workshopen skapade lärarna egna 
lektionsplaneringar baserat på det gemensamma temat och 
genomförde dessa.  
 
Utifrån diskussionen kring begreppet geografiskt tänkande och hur det 
kan användas för att identifiera olika delar av en geografisk analys med 
ämnesspecifika digitala verktyg, formades en syntetisk modell för att 
analytiskt precisera hur geografiskt tänkande framträder i lärarnas 
planering. Resultaten kring på vilket sätt geografiskt tänkande 
rekontextualiserades visades främst genom lärarnas yttranden under 
första workshopen och i lärarnas skriftliga planeringar. Tre av lärarna 
använde sig av geografiskt tänkande när de diskuterade och planerade 
det gemensamma temat, att göra geografiska analyser av sårbara 
platser med hjälp av ÄSDV. I tabell 8 visas en sammanställning av 
lärarnas geografiska tänkande i planeringsprocessen.  
 
Tabell 8 Sammanfattning av lärarnas geografiska tänkande i planeringsprocessen 

 Geografiskt tänkande genom geografiska analyser Material vid 
genomförande av 
geografiska 
analyser 

 Kunskap 
om 
världen 

Geografiska begrepp Resonerande 
process 

Representationer: 

Kunskap 
om 
platser 
och 
regioner 
 

Metabegrepp 
 
 
Plats, rum, 
skala, tid  

Substantiella 
sakbegrepp 
 

Tankebegrepp 
 
Exempelvis 
samband, 
jämförelse 

Ämnesspecifika 
digitala verktyg 
 

Aron X X X X XX 
Beatrice X XX XX X 0 
Cecilia X XX XX XX XX 
Doris X X 0 X XX 
Eric X X 0 0 X 
0 motsvarar frånvaro av geografiskt tänkande eller användning av ÄSDV, värde X delvis 
användning av geografiskt tänkande och ÄSDV och XX motsvarar utvecklad användning. 

 
Sammantaget visade Cecilia, Aron och Beatrice tydligast exempel på 
geografiskt tänkande under första workshopen där de diskuterade flera 
alternativ för geografiska teman och upplägg för geografiska analyser. 
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Doris var påverkad av sin egen pågående planering och försökte se hur 
hon kunde använda ÄSDV i studier av andra världskriget, vilket 
därmed blev en annan ämnesdidaktisk inramning. Eric diskuterade 
FN:s globala mål som ett tema, men kopplade inte temat till en 
geografisk analys och därmed visade han på låg användning av olika 
geografiska begrepp och begreppsnivåer. 
 
I nästa fas av studien utarbetade lärarna en egen planering som de 
sedan genomförde med en elevgrupp. Cecilia, Doris och Eric planerade 
och genomförde planeringarna kring temat sårbara platser med sina 
elever. Eleverna fick analysera olika sårbara platser med hjälp av 
ÄSDV, exempelvis genom att jämföra förutsättningar för att bo och leva 
på olika sårbara platser och graden av sårbarhet. 
 
Aron och Beatrice avvek från det geografiska temat vilket resulterade i 
att planeringarna inte specifikt innehöll geografiska analyser. Aron 
valde att anpassa materialet och användandet av ÄSDV till den 
undervisningsplanering han redan befann sig i, inom 
samhällskunskapsämnet. Arons elever fick jämföra politisk och 
demokratisk utveckling i världen med hjälp av ÄSDV. Eleverna fick 
således göra analyser med hjälp av ÄSDV, men de gjorde inga, explicita, 
geografiska analyser och övade således inte det geografiska tänkandet. 
Beatrice hamnade i tidsnöd och lånade Arons planering, vilken hon 
sedan genomförde med eleverna. Aron och Beatrice visade inte några 
tydliga tecken på geografiskt tänkande i förhållande till deras egna 
lektionsplaneringar.  
 
Den andra forskningsfrågan undersökte aspekter av lärarnas 
kunskapsbas: vilka aspekter av lärares professionella kunskapsbas som 
framträder i lärares yttranden och skriftliga lektionsplaneringar. 
Resultaten analyserades med hjälp av GATI-modellen. Lärarna fick 
även reflektera kring resultatet av analysen, deras egna GATI-
modeller. Samtliga bekräftade att analysen stämde med deras egen 
uppfattning.  
 
Resultaten visade att lärarnas kunskapsbas varierar (se figur 14). 
Beatrice uttryckte utvecklade ämneskunskaper i geografi, däremot 
visade hon en stor osäkerhet och en avsaknad av kontroll när det kom 
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till att använda ÄSDV med eleverna. Hon diskuterade sina tekniska 
kunskaper i förhållande till elevgruppen och en oro för att inte kunna 
bemöta gruppens frågor. Det här kan vara en bidragande orsak till att 
Beatrice inte genomförde någon egen planering med eleverna. Doris 
visar å andra sidan en osäkerhet i de geografiska ämneskunskaperna 
under första workshopen, men hennes tekniska kunskap är relativt 
stark. Doris integrerar tekniken med geografiämnet och planeringen 
kring sårbara platser. Lärarnas GATI (kunskapsbas) skiljer sig således 
åt både när det gäller storlek och överlappningar. 

  
Figur 14 Beatrice och Doris kunskapsbas (GATI) 

 
Cecilia (se figur 15) visade på en stor säkerhet i både geografiska 
ämneskunskaper och tekniska kunskaper. Hon utvecklade sina tankar 
och sin planering kring båda aspekterna och genomförde en lektion där 
eleverna fick göra geografiska analyser med ÄSDV. Cecilias 
kunskapsbas framstår som jämnt fördelad mellan de olika 
kunskapsaspekterna, både gällande storlek och överlappningar. I det 
avseendet påminner Cecilias GATI om den idealiska TPACK-modellen 
(se figur 7, s. 46). 
 
Aron visade också på en stor säkerhet i de tekniska kunskaperna, för 
egen del och hur han omsatte det i undervisningen. Däremot fick det 
geografiska innehållet liten plats i hans planering. Eleverna fick dock 
öva viss kart- och namnkunskap. Aron utryckte även en osäkerhet i 
förhållande till vad det egentligen innebär att göra en geografisk analys. 
Sammantaget genomförde Aron uppgiften men placerade den i en 
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samhällsvetenskaplig kontext. Det geografiska ämnesinnehållet blev 
därmed begränsat. När Aron reflekterade kring GATI-analysen blev 
han inte förvånad, men han menade att generellt sett skulle han 
beskriva sina geografiska ämneskunskaper som större.  

 
Figur 15 Cecilia och Arons kunskapsbas (GATI) 

 
Erics GATI liknade Doris men med skillnaden att hans teknologiska 
kunskaper inte var lika framträdande. Under workshopen ställde Eric 
flera frågor kring tekniska hanteringen och hur de olika ÄSDV 
fungerar. Få frågor rörde det geografiska innehållet. Detta kan tyda på 
en osäkerhet i de tekniska kunskaperna. Det kan även tyda på en 
osäkerhet i ämneskunskaperna i förhållande till temat för workshopen, 
geografiska analyser och sårbara platser.  
 
Sammanfattningsvis visade resultaten att det är en utmaning att 
transformera geografiskt tänkande till konkreta lektionsplaneringar 
och instruktioner och likaså att integrera ÄSDV i lektions-
planeringarna. Lärare med utvecklade och solida geografiska 
ämneskunskaper överbryggade inte en lägre teknisk kunskap vid 
konstruerandet och genomförandet av lektionsplaneringarna. Lärare 
med en utvecklad teknisk kunskap hade lättare att hantera tekniken i 
undervisningen, däremot påverkade lärarnas geografiska ämnes-
kunskaper hur planeringens ämnesinnehåll kunde integreras. Det här 
indikerar att de olika aspekterna i lärares kunskapsbas dels behöver 
utvecklas var för sig, men det är även centralt att aspekterna behöver 
utvecklas integrerat.   
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Kapitel 8 Diskussion 

Syftet med den här studien var att med utgångspunkt i ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv, undersöka relationen mellan lärares 
kunskapsbas, val och användning av digitala verktyg och 
geografiundervisning. Ett särskilt fokus har riktats mot en av de 
komplexa innehållsdelarna i geografiämnet, geografins verktyg och 
metoder, och den planering som lärare gör kring geografiska analyser 
så att elevernas geografiska tänkande ska kunna utvecklas genom 
undervisningen. I följande diskussion kommer studiens resultat som 
en helhet diskuteras i relation till studiens övergripande 
forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver lärare sina val och sin användning av digitala 
verktyg i geografiundervisningen, och hur är det relaterat till 
lärares professionella kunskapsbas? 

2. Vilka dimensioner av lärares geografiska tänkande och 
professionella kunskapsbas kan identifieras när lärare planerar 
geografiundervisning i syfte att eleverna ska få genomföra 
geografiska analyser med hjälp av ämnesspecifika digitala 
verktyg? 
 

Första delstudien bygger på en regional enkätundersökning (en 
totalundersökning i Värmland) och den andra delstudien har 
genomförts med ett mindre antal lärare. Studiens resultat behöver 
således tolkas utifrån denna kontext. Sammantaget kan dock ett antal 
intressants mönster identifieras. Ambitionen med det här kapitlet är 
att diskutera studierna utifrån ett metaperspektiv, här presenterat som 
olika teman.  

Utbildningens betydelse 
Ämnesstudier är en viktig del för att förvärva ämneskunskaper som en 
del av lärares kunskapsbas. De har betydelse för lärares möjlighet att 
hantera olika delar av ämnesundervisningen och särskilt de mer 
komplexa inslagen av ämnesinnehållet (Lambert, 2015). Båda 
delstudierna bekräftar i viss utsträckning en vanlig, och förhållandevis 
negativ, beskrivning av geografiundervisningens status i en svensk 
kontext (se bl a Bladh, 2014): geografiämnet är det ämne som har lägst 
andel utbildade lärare av de fyra SO-ämnena. Den första delstudien 
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bekräftar ytterligare en beskrivning av geografiämnet i en skolkontext: 
ämnet prioriteras lägst bland de fyra SO-ämnena i gemensamma 
diskussioner och planeringstillfällen i arbetslag, eller ämneslag. 
 
Det första resultatet kan delvis fungera som en förklaring till det andra. 
Om få eller inga lärare i ett arbetslag eller ämneslag har utbildning i 
ämnet och en svagare ämnesbaserad kunskapsbas återfinns hos 
lärarna, då blir kanske inte heller geografiämnet prioriterat för 
gemensamma samtal och planering.  
 
Den första delstudien ringade särskilt in geografiämnets mer komplexa 
ämnesinnehåll: fältstudier och geografins metoder och verktyg. 
Resultatet var tydligt, inte bara lärare utan utbildning utan även i stor 
utsträckning de med utbildning anser att detta ämnesinnehåll är svårt 
att hantera i undervisningen. Om det här resultatet sammankopplas 
med geografiämnets plats i kollegiala samtal då växer ett (tentativt) 
problemområde fram: Det komplexa geografinnehållet ges inte den tid 
det skulle behöva. Schubert och Johansson (2019) diskuterar 
lärarutbildningens roll i förhållande till undervisning kring geografins 
metoder och verktyg med särskilt fokus på GIS och de lyfter ett behov 
av en lärarutbildning som fokuserar på det komplexa ämnesinnehållet.  
 
Ytterligare en aspekt som är intressant att lyfta i det här sammanhanget 
är fortbildningens betydelse. Lärarna i den andra delstudien beskriver 
ett behov av fortbildning i ämnet. De uttrycker särskilt behovet att 
möta kursplanens innehåll och den snabba digitala utvecklingen. 
Workshopsdesignen i delstudie två skulle kunna jämföras med en 
fortbildning. Lärarna fick material att utgå ifrån, text att läsa, filmer 
som beskrev ÄSDV och didaktiska modeller, däribland den didaktiska 
modellen av geografiskt tänkande (se figur 10, s. 54). Den första 
workshopen visade dock att även om lärarna gemensamt kunde 
samtala och planera ett lektionsupplägg innebar det inte att alla lärarna 
hade utvecklat förutsättningar att genomföra planeringen på egen 
hand i sin undervisning. Workshopens design skulle med fördel kunna 
justeras så att lärarna fick mer egen reflektions- och planeringstid, 
kanske med en uppföljande workshop. Då kunde lärarna få mer tid att 
integrera de olika kunskaperna, innan planeringen implementeras 
med eleverna. En vidareutveckling av designen och fortsatta studier 
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skulle kunna ge värdefulla insikter för hur fortbildning för lärare skulle 
kunna planeras. Det skulle även kunna ge intressanta uppslag för 
lärarutbildningen. 

Lärares ämnesidentitet 
Vid sidan om utbildningens betydelse, spelade lärarnas ämnesidentitet 
roll för hur lärarna hanterade uppgiften att konstruera 
lektionsplaneringar. I linje med Gottfridssons och Bladhs (2012) 
studie, visade resultaten från den första delstudien att få lärare 
identifierar sig som geografilärare. Majoriteten av lärarna identifierar 
sig som samhällskunskapslärare eller historielärare. Det här resultatet 
genomsyrar även delstudie två, där fyra av lärarna identifierade sig 
som samhällskunskapslärare och en som historielärare. När lärarna 
skulle omsätta temat sårbara platser och skapa sin planering kring 
geografiska analyser med ÄSDV, synliggjordes lärarnas 
ämnesidentitet. Bladh (2014) argumenterar för att SO-lärare ofta har 
en SO-identitet utöver sin specifika ämnesidentitet. För två av lärarna, 
Aron och Beatrice, framträdde SO-identiteten tydligast. De löste 
uppgiften genom en ämnesintegrerad planering där samhälls-
kunskapsämnet blev den huvudsakliga inramningen.  
 
Geografiämnets historia och roll i svensk utbildning behöver också 
belysas i det här sammanhanget. Ämnet har historiskt sett varit tydligt 
påverkat av selektiva traditioner och ämnet har haft en stark position 
på mellanstadiet med tydliga inslag av namngeografi, från det lokala 
till det globala (Molin, 2006; Molin & Grubbström, 2013). De selektiva 
traditionernas påverkan på geografiundervisningen kan även ha 
betydelse för hur geografins metoder och verktyg, däribland 
geografiska analyser, hanteras i undervisningen. Resultaten i den 
första delstudien visade att båda respondentgrupperna, de med 
utbildning och de utan utbildning i geografi, betonar drag av det Molin 
(2006) och Molin och Grubbström (2013) beskriver som selektiva 
traditioner, främst grundat i en regionalgeografisk tradition. Som 
helhet beskriver lärarna geografiämnet bestående av olika teman, 
exempelvis hållbar utveckling och kunskap om världen. Dessa 
avspeglar i stor utsträckning de teman som återfinns i kursplanen. 
Detta kan även kopplas till lärarnas relation till geografiämnets 
spänningsfält (Bladh, 2014; Örbring 2021). Här finns tydliga tecken på 
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att inkluderingen av tematiken hållbar utveckling i geografiämnet i och 
med Lgr 11 har revitaliserat geografiämnet. 

Geografisk analys – ett komplext inslag i geografiundervisningen 
Som tidigare nämnts visar resultat från båda delstudierna att 
geografins metoder och verktyg är ett komplext och därmed mer 
svårhanterligt innehåll i geografiundervisningen. I den andra 
delstudien uttryckte en av lärarna en osäkerhet kring vad som just 
karakteriserar en geografisk analys. Den implicita skrivningen i 
kursplanen, vilket Örbring (2021) belyser som problematisk, kan i 
kombination med lärares ämnesidentitet och de selektiva traditionerna 
kanske förklara osäkerheten att tolka och förstå geografiska analyser. 
Det här mer komplexa geografiska kunskapsinnehållet innefattar både 
propositionell och procedurell kunskap, vilket inom geografi-
didaktiken behandlats såväl inom den spatiala traditionen (Baker et al., 
2015; Favier & van der Schee, 2014b; Jo & Bednarz, 2014) som kopplat 
till geografisk tänkande (Brooks, 2018; Lambert, 2015; Lambert, 2016).  
 
Geografiska analyser skiljer sig från analyser i stort. De är 
ämnesspecifika och består av sammansatt kunskap (Carlgren, 2015). I 
min studie blir det tydligt att utmaningen med geografiska analyser 
både handlar om att förstå vad en geografisk analys är, vad den ska 
innehålla och hur den ska genomföras. Geografiska analyser ställer 
därmed krav på tillgång till geografiska ämneskunskaper som en del av 
lärarens kunskapsbas (Shulman, 1987). När, och om, lärare saknar 
ämneskunskaper i kombination med en svag ämnesidentitet, ökar 
behovet av kursplaner där det tydligt framgår vad lärare ska göra. Som 
kursplanerna är formulerad idag (Skolverket, 2011b) finns där 
inbäddat ett stort tolkningsutrymme, eller friutrymme (Karlefjärd, 
2011; Molin, 2006). Friutrymmet bygger på grundtanken att lärare är 
professionella och har en kunskapsbas som grund i sitt yrkesutövande. 
Det går här att argumentera för att begränsade ämneskunskaperna 
påverkar lärares möjlighet att nyttja friutrymmet och därmed 
transformera geografiska analyser till konkreta lektionsplaneringar.  
 
Den nära koppling mellan geografiska analyser och ett geografiskt 
tänkande har belysts i den här studien, både i forskningsöversikten och 
som en del av den teoretiska bakgrunden. Geografiskt tänkande kan 
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betraktas som en förutsättning för och även som en effekt av en 
geografisk analys, vilket också kan läsas ut av förklaringsmodellen av 
geografiskt tänkandes konceptuella delar (se figur 8, s. 48). Geografiskt 
tänkande innebär att kunna använda geografiska begrepp och 
perspektiv i relation till geografiska kunskaper om världen i form av en 
resonerande konkret process. Att jämföra olika sårbara platser genom 
systematisk analys med hjälp av ÄSDV, t ex Google Earth och Globalis, 
är ett exempel från delstudie två. I likhet med Taylor (2008) möjliggör 
den analytiska, syntetiserade modellen, (se tabell 2, s. 56) kopplingar 
mellan de olika begreppsnivåerna. De geografiska perspektiven och 
sakbegrepp kopplas till resonerande tankebegrepp och på så vis 
tillhandahåller modellen både ett geografiskt ämnesinnehåll och en 
procedurell, färdighetskunskap som behövs vid analys. Kopplingen 
mellan den syntetiserade modellen och den didaktiska modellen av 
geografiskt tänkande är tydlig i förhållande till de olika 
begreppsnivåerna Det här kan jämföras med Taylors (2008) modell av 
organiserande begrepp och frågeexempel (se figur 5 s. 38). I den andra 
delstudien använde sig lärarna av den didaktiska modellen för att 
förtydliga kunskapsinnehållet i en geografisk analys. Att arbeta med en 
didaktisk modell möjliggör även ett systematiskt ämnesspråk, ett sätt 
att tänka geografiskt. 
 
Kopplingen mellan geografiskt tänkande och kraftfull kunskap har 
tidigare diskuterats inom geografididaktisk forskning (se exempelvis 
Lambert & Morgan, 2010). Kraftfull kunskap, betraktas som en 
bestående kunskap som bland annat öppnar upp världen för den som 
innehar den (Maude, 2016). Enligt Young (2008, 2009) medför 
kraftfull kunskap fler möjligheter för människor som innehar den, 
bland annat att kunna vara en aktiv medborgare i ett samhälle genom 
att följa med i samhällsdebatten.  
 
Tanken att geografiska analyser och geografiskt tänkande kan stärka 
unga människors möjligheter i samhället är tilltalande. En kraftfull 
geografisk kunskap skulle kunna vara användbar till exempel för att 
möta framtidens utmaningar, som klimatförändringar (jfr Lambert, 
2015). Om den kraftfulla geografiska kunskapen kombineras med 
teknisk kunskap, att hantera olika ÄSDV, öppnar det ytterligare dörrar 
för framtida kunskaps- och kompetensbehov.  
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Delstudie två visar dock att, trots tillgång till material som den 
didaktiska modellen och tid att samplanera, så utmanas lärarens 
kunskapsbas på grund av komplexiteten i innehållsdelarna, dels när 
det gäller geografiska analyser och när det gäller de ämnesspecifika 
digitala verktygen (ÄSDV). Komplexiteten ökar när innehållsdelarna 
ska integreras till en helhet och transformeras till ett lektionsupplägg. 
Både ämneskunskaperna och de tekniska kunskaperna utmanas, och i 
förhållande till elevgruppen även de pedagogiska kunskaperna.  
 
Med resultaten från båda delstudierna i åtanke, är det högst troligt att 
det finns en stor osäkerhet bland lärare vad en geografisk analys är. 
Därmed är det rimligt att ifrågasätta i vilken utsträckning geografiska 
analyser förekommer och övas i undervisningen. En låg närvaro av 
geografiska analyser kan medföra begränsad tillgång till kraftfull 
geografisk kunskap. Geografiska analyser och geografiskt tänkande blir 
därmed en specialiserad kunskap som få elever är förunnade att ta del 
av.  

ÄSDV och lärares kunskapsbas 
Båda delstudiernas resultat visar att lärarna använder ÄSDV i 
undervisningen och att ämnesspecifika digitala spel används i störst 
utsträckning. Däremot används ämnesspecifika programvaror och 
nätbaserade resurser som tillhandahåller stor mängd geografiska data 
i betydligt lägre utsträckning. Det här resultatet har även bekräftats av 
tidigare studier (se Bladh, 2014; Örbring, 2021; Hong & Stonier, 2015; 
Höhnle et al., 2016; Kerski, 2001; Kerski et al., 2013; Walshe, 2017). 
När det gäller användningen av digitala verktyg och ÄSDV i förhållande 
till specifika undervisningsteman, visade resultaten en låg användning 
av ÄSDV i relation de mer komplexa ämnesinnehållen. Värt att notera 
är att det är just i förhållande till dessa mer komplexa 
innehållsaspekter som kursplanen påbjuder att ÄSDV ska användas. 
Lärarna har möjligen fått lära sig om GIS och ÄSDV i sin utbildning, 
men det är sedan ett för stort steg att omsätta kunskaperna i 
undervisningssituation, alltså att undervisa om och med GIS och ÄSDV 
(se även Osborne et al. (2019); Sui (1995) och Schubert och Johansson 
(2019)). I likhet med resultaten som presenteras i Bladh och 
Gottfridssons (2012) nationella enkätstudie och Witzel Clausens 
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(2016) studie, indikerar resultaten i min studie att möjligheten att få 
utveckla ämnesdidaktiska kunskaper i de här områdena är en viktig del 
av lärares professionella utveckling i geografi. 
 
Genomförandet av geografiska analyser kopplas i kursplanen 
(Skolverket, 2011a) samman med ett hur, eller var de ska genomföras: 
med hjälp GIS eller nätbaserade digitala verktyg. Resultaten från den 
första delstudien visade att det inte enbart är det geografiska 
ämnesinnehållet som är komplext, utan även att verktygen i sig är 
komplexa. Sammantaget finns här en dubbel komplexitet: hantera 
geografins metoder, geografiska analyser, och hantera ÄSDV.  
 
Även internationellt bekräftar många att det finns en utmaning att 
implementera och använda ÄSDV i geografiundervisningen (se t ex 
Fargher & Healy, 2021). Dock råder i stort en internationell konsensus 
rörande de ämnesspecifika digitala verktygens potential för 
geografiundervisningen och även för att eleverna ska få utveckla ett 
geografiskt tänkande (se t ex Fargher, 2019). Geografididaktisk, 
praktiknära forskning och samverkan mellan lärare och forskare har 
här stor betydelse för att diskutera, utveckla och undersöka olika 
handlingsvägar för hur den här tekniska potentialen ska transformeras 
till konkreta lektionsplaneringar och elevinstruktioner. 
 
Lärarnas kunskapsbas, GATI, deras personliga beskrivning av 
aspekterna i deras TPACK, visade på stora individuella variationer. 
Studien i sig har en liten omfattning, med fem deltagande lärare. 
Studien kan dock visa att trots att lärare kan ha en solid 
ämnesförståelse och goda förutsättningar att tänka geografiskt, så 
överbryggar inte detta lägre kunskaper att hantera ÄSDV i 
undervisningen. Å andra sidan, gäller det omvända, för lärare med 
lägre teknisk kunskapströskel, är hanteringen av ÄSDV i 
undervisningen inte fullt så utmanande. Dock kan inte tekniska 
kunskaper, överbrygga osäkerheten i de geografiska ämnes-
kunskaperna, vilket avspeglade sig i de genomförda lektions-
planeringarna i delstudie två.  
 
Ett tydligt resultat från båda studierna är att de komplexare delarna av 
undervisningen, geografins metoder och verktyg, geografiska analyser, 
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är moment som ställer höga krav på lärares ämneskunskaper. Oavsett 
utbildningsnivå uttrycker lärare en stor osäkerhet i att hantera dessa 
undervisningsmoment. Detta kan knytas till tidigare resonemang om 
lärares ämnesidentitet och selektiva traditioner men även till det 
faktum att en stor andel lärare som undervisar i geografi saknar 
utbildning i ämnet (38 % enligt resultaten i första delstudien). 
Resultaten visade även att en majoritet av lärarna med utbildning i 
geografi har studerat geografi i en termin under sin lärarutbildning. 
Möjligtvis är det här en förklaring till osäkerheten att hantera ämnets 
komplexitet. Det sätter även ljus på frågor om lärarutbildningens 
innehåll som Schubert och Johansson (2019) har diskuterat.  
 
GATI-modellen, som en operationaliserad analysmodell av TPACK 
(Krauskopf et al., 2018; Ollinen, 2019), visade tydligt, och visuellt, att 
lärares kunskapsbas varierar stort och att en integrering av de olika 
kunskapsaspekterna är viktig för att hantera ett komplext innehåll. I 
likhet med Ollinens (2019) studie visar min studie att GATI-modellen 
kan användas för att visualisera de olika aspekterna av lärares 
kunskapsbas. Modellen kan med fördel användas i olika sammanhang, 
både för den enskilda läraren, för att utvärdera sin utveckling, men 
även för forskare att visualisera lärares utveckling över en längre 
tidsperiod.  

Didaktiska verktyg: modell och kategorisering  
Att vidareutveckla geografididaktiska modeller i syfte att exemplifiera 
och konkretisera en geografisk analys, t ex genom kopplingen mellan 
de olika begreppsnivåerna, kan vara fruktbart för att begripliggöra det 
komplexa. I workshopen fick samtalen om geografiämnets innehåll en 
tydlig plats och lärarna fick tillgång till didaktiskt stöd, modellen av 
geografiskt tänkande (se figur 10, s. 54). Modellen fungerade som ett 
tankestöd i planeringen. Den fungerade även som ett konkret exempel 
på det komplexa och implicita innehållet i kursplanetext. Modellen 
användes för att konkretisera elevuppgifter och ställa geografiska 
frågor kring temat. Lärarna gav uttryck för att tillgången till konkreta 
modeller underlättar att hantera det komplexa undervisnings-
aspekterna, vilket är i linje med didaktiska modellernas syfte 
(Wickman et al., 2018). Även Dessen Jankell et al. (2021) uttrycker att 
modeller som förklarar och utvecklar begreppsförståelse inom 
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geografiämnet kan vara användbara för lärare och elever när de ska 
arbeta med geografins metoder och verktyg, exempelvis göra 
geografiska analyser. 
 
Ord, termer och begrepp som används för att beskriva digitala verktyg 
och resurser är många. I bakgrundskapitlet i den här 
licentiatuppsatsen för jag ett resonemang kring digitaliseringen som en 
del av skolan och utvecklingen av digitaliseringen som ett innehåll och 
en förmåga, exempelvis uttryckt som adekvat digital kompetens (SKR, 
2019; Skolverket, 2017b). I det här sammanhanget diskuteras 
digitaliseringen i ett övergripande, generellt sammanhang. Det finns 
ett behov av att diskutera digitaliseringen mer specifikt i förhållande 
till undervisningsämnen (se också Bergman et al. 2017). I förhållande 
till min studie resulterade detta i utvecklingen av termen 
ämnesspecifika digitala verktyg. Betydelseskillnaden mellan digitala 
verktyg och ÄSDV möjliggjorde den kategorisering som använts i den 
här studien. För att kategoriseringen ska kunna möta en snabb digital 
utveckling behöver beskrivningarna av de olika kategorierna vara 
beständiga över en längre tidsperiod. Däremot kan exempel på digitala 
verktyg och ÄSDV bytas ut över tid. Det här är en utmaning och 
kategoriseringen som presenteras i den här studien har 
utvecklingspotential. Att sammanföra geografins innehåll med en 
kategorisering har varit fruktbart för att få syn på variationen av val och 
användning av digitala verktyg och ÄSDV i undervisningen. 
 
Avslutningsvis, en licentiatuppsats i geografididaktik kring 
undervisningens digitalisering bör även beröra digitaliseringen utifrån 
kritiska perspektiv (Walshe & Healy, 2021). Kunskaper om digitala 
verktyg, från hårdvarans tillblivelse (exempelvis utvinning av mineral, 
materialflöden) till arbetsredskap i klassrummet, kunskaper om hur 
geografisk information skapas och ett kritiskt förhållningssätt till hur, 
när och varför ämnesspecifika digitala verktyg ska och kan användas i 
undervisningssammanhang bör diskuteras vidare. Ett hållbar-
utvecklingsperspektiv på skolans och undervisningens digitalisering 
skulle kunna appliceras på hårdvaror och begreppet digital labour 
(Paakkari et. al., 2019) skulle med fördel kunna användas för att 
diskutera geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet.  
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Ytterligare en diskussion att föra vidare är det policytryck, eller den 
översocialiserade tillvaro som utgör lärares yrkestillvaro, där den 
pågående digitaliseringen blir en central komponent (Mitchell, 2019). 
Geografididaktisk forskning fyller här en viktig funktion. Det är kanske 
är just i mötet mellan geografiskt tänkande och potentialen att använda 
ÄSDV i relation till kritiska perspektiv på digitaliseringen som 
geografiämnet har sin starka position som ämne; ett ämne som bidrar 
med kraftfull och hållbar kunskap om jorden och världen. 
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Kapitel 9 Sammanfattande slutsatser och implikationer 
för fortsatt forskning 

Sammanfattningsvis kan den här studien som både fokuserar på 
geografiska analyser och geografiskt tänkande samt användandet av 
digitala verktyg i undervisningen, direkt och indirekt bidra med ny 
kunskap och tankeredskap. Ett viktigt bidrag här är resultaten om hur 
lärare förhåller sig till geografiämnets komplexa undervisningsinnehåll 
och ämnesundervisningens digitalisering.  
 
Studien kan bidra med tankeredskap, det vill säga stöd i hur lärare kan 
planera, iscensätta och genomföra lektioner med digitala verktyg, eller 
ÄSDV, i syfte att utveckla elevernas geografiska tänkande. Konkret 
synliggörs det genom den didaktiska modellen av geografiskt tänkande 
samt kategoriseringen av digitala verktyg och ÄSDV. 
 
Studien visar att det är utmanande för lärare att hantera 
ämnesspecifika digitala verktyg i geografiundervisningen och det 
ställer höga krav på lärarnas TPACK, i allt från planering, 
genomförande och uppföljning. Lärare som har utvecklade 
ämneskunskaper och tekniska kunskaper, har större möjlighet att 
omsätta en planering om geografiska analyser med ÄSDV i sin 
undervisning. Att kunna integrera de olika kunskapsaspekterna till en 
fungerande helhet, och transformera kunskaperna i förhållande till 
undervisningen och eleverna, blir centralt. Lärare som upplever en 
osäkerhet i en av kunskapsaspekterna får svårare att omsätta dem i 
planering och i undervisning. Den här studien sätter fokus på att de 
olika kunskapsaspekterna i lärarens kunskapsbas behöver utvecklas, 
var och en, och att relationen mellan aspekterna även behöver 
utvecklas. Det här visar att lärarfortbildning med ämnesspecifika 
perspektiv på digitalisering och undervisning är viktiga. 
 
Implikationer för vidare forskning kring geografiundervisningens 
digitalisering är många. Tidigare har jag belyst utvecklingspotentialen 
i kategoriseringen av digitala verktyg och ämnesspecifika digitala 
verktyg. En fortsatt modellutveckling skulle kunna förbättra 
kategoriseringen och konkretisera den ytterligare.  
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Enkätstudien är en regional studie som är baserad på en mindre 
population. Resultaten visar liknande mönster som i en tidigare 
storskalig studie i Sverige (se Gottfridsson & Bladh, 2012). Det finns 
dock inga specifika indikationer på att lärare och undervisnings-
förhållanden skiljer sig mellan Värmland och Sverige som helhet. 
Resultaten från den regionala enkätstudien när det gäller lärares 
didaktiska val skulle vara mycket intressant att genomföra på nationell 
nivå. Det skulle kunna ge en mer utvecklad bild av lärares val och 
användning av digitala verktyg respektive ÄSDV undervisningen. 
 
Fortsatt forskning om och vidareutveckling av didaktiska modeller 
inom geografiämnet, likt modellen av geografiskt tänkande som 
presenteras i den här uppsatsen eller modellen som Dessen Jankell et 
al. (2021) har utvecklat, skulle kunna stärka lärares förståelse av 
implicita och komplexa kursplaneinnehåll. Att introducera didaktiska 
modeller för geografiskt tänkande i lärarutbildningen kan vara en väg 
framåt. Användning av modellerna i undervisningen skulle även kunna 
stärka elevernas arbete med att genomföra geografiska analyser och i 
förlängningen få tillgång till ett geografiskt tänkande och utveckla det.  
 
Den här studien ger även uppslag för ytterligare metodutveckling. 
Framtida forsknings- och utvecklingsprojekt där lärare och forskare 
samarbetar kring ett problem har potential. Lärarna skulle genom sitt 
deltagande få möjlighet att utveckla ämneskunskaper, tekniska 
kunskaper samt utveckla integrationen av kunskapsaspekterna. En 
sådan studie skulle kunna vidareutveckla designen som användes i 
delstudie två. Att designa en studie med lärarstudenter, i likhet med Jo 
och Bednarz (2014) eller Anunti et al. (2020) skulle också vara 
intressant.  
 
Slutligen ser jag även en potential att undersöka om och hur elevers 
(exempelvis högstadieelevers) geografiska tänkande (kan) utvecklas 
med hjälp av ämnesspecifika digitala verktyg. En studie med elever på 
det här sättet skulle bidra med ny kunskap på flera sätt. Dels skulle 
elevers hantering och förståelse av geografisk kunskap och geografisk 
tänkande kunna studeras. Elevers hantering av ämnesspecifika digitala 
verktyg i relation till ämnesstudier, att tänka geografiskt med ÄSDV, 
skulle även vara ett intressant studieobjekt. En ämnesdidaktisk studie, 
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där elevers geografiska tänkande står i fokus, skulle med fördel kunna 
designas med och utan ÄSDV. På så sätt skulle elevernas geografiska 
tänkande med de ämnesspecifika digitala verktygen jämföras med en 
grupp som får utveckla sitt geografiska tänkande utan ÄSDV.  
 
Oavsett med vilka studien genomförs (lärare, lärarstudenter eller 
elever), har de här tentativa projekten stora möjligheter att bidra med 
didaktisk och pedagogisk kunskap och det finns en geografididaktisk 
kunskapslucka att fylla, både nationellt som internationellt. 
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Bilaga 1. Informationsbrev om enkäten till rektorer och lärare  
 
Geografiundervisningen i grundskolan är ett förhållandevis outforskat 
område. 2012 gjordes en större enkätundersökning kring 
geografiundervisningen på Karlstads universitet. Då hade Lgr11 varit i 
bruk ett år. Idag sker nya förändringar i styrdokumenten med digitala 
inslag. Ur ett forskarperspektiv är det därför intressant att undersöka 
vilka val lärare gör i sin undervisning och hur digitaliseringen påverkar 
geografiundervisningen på högstadiet. 
 
Jag som genomför den här studien heter Sofie Nilsson och undervisar 
i SO och engelska i årskurs 7–9 på Vålbergsskolan i Karlstad. Sedan 
hösten 2017 ingår jag även i forskarskolan för undervisningen 
digitalisering (Fundig) vid Karlstads universitet. Min 
forskningsinriktning handlar om hur digitala verktyg och metoder 
användas i geografiundervisningen i årskurserna 7–9.   
Med det här brevet vill jag informera om en webbaserad enkätundersökning som 
inom kort kommer sändas ut till SO-/geografilärare på samtliga grundskolor i 
Värmlands län. Enkäten har i huvudsak ett beskrivande syfte och den kommer ligga 
till grund för en statistisk sammanställning. Det är värdefullt att lärare svarar på 
enkäten för att resultatet ska ge en rättvis bild. 
 
För att kunna genomföra min undersökning behöver jag få tillgång till SO-
/geografilärarnas mejladresser. Vid behov kommer jag kontakta dig eller din 
rektorskollega för att informera mig om vem/vilka som undervisar i SO/geografi på 
din skola. Om du har möjlighet får du gärna skicka deras mejladresser till min mejl: 
sofie.nilsson@kau.se. Mejladresserna kommer enbart användas för att distribuera 
enkäten och kommer inte kunna sammankopplas med svaren i enkäten. 
 
Hör gärna av dig om du har frågor via mejl eller på telefon onsdag eftermiddagar, 
torsdagar eller fredagar på 070-581 55 52. På KAU:s hemsida kan du läsa mer om 
mitt forskningsprojekt och här finns mer information om forskarskolan FUNDIG. 
 
Ansvariga handledare i projektet: Gabriel Bladh, professor i 
samhällsvetenskapernas didaktik vid institutionen för geografi, medier och 
kommunikation (gabriel.bladh@kau.se), Ann-Britt Enochsson, docent i 
pedagogiskt arbete vid institutionen för pedagogiska studier (ann-
britt.enochsson@kau.se) och Martin Kristiansson, filosofie doktor pedagogik vid 
institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (martin.kristiansson@kau.se). 
Handledarna står även till förfogande angående frågor kring projektet. 
 
Vänligen,  
Sofie Nilsson 





  

Bilaga 2. Enkät, delstudie 1 

 
 
 













  

Bilaga 3. Informationsmejl till rektorer om delstudie 2 
 
Forskningsprojekt kring lärares planering kring geografiskt 
tänkande med digitala verktyg 
Under våren 2019 genomfördes en enkätstudie som den första delen i 
mitt lic-avhandlingsarbete. Som en fortsättning och baserat på 
huvudresultaten första delstudien kommer delstudie två genomföras 
som en fördjupning och fortsättning på den första delstudien. En grupp 
SO-lärare kommer delta i studien.   
 

Enkäten undersökte SO-lärares förhållande till geografiämnet och 
geografiundervisning samt vilka digitala verktyg lärare använder i sin 
geografisundervisning och mer specifikt, vilka verktyg som används i specifika 
aspekter/undervisningsområden. Studien, Going Digital? Geography Education in 
Swedish Secondary School, är nu i review-process och kommer publiceras i 
tidskriften Nordidactica.  Resultaten visade en förhållandevis entydig bild kring 
geografiämnets utmaningar, var av en handlar om att arbeta med geografiska 
analyser och metoder. Resultaten pekar även på en förhållandevis ojämn 
användningen av digitala verktyg. Enklare drillverktyg och spel används mest 
frekvent medan digitala verktyg som är mer ämnesspecifika i sin karaktär och 
innehåller större och mer flexibla datamängder (ex Google earth, Gapminder och 
GIS-program) används i mindre utsträckning.  

Delstudie två kommer bli en fördjupa kring hur lärare skulle planera sin 
undervisning kring ett mer komplext ämnesinnehåll i geografi med hjälp av 
ämnesspecifika digitala verktyg:  
Lärares planering kring elevers arbete med geografiska analyser med hjälp av ett 
ämnesspecifikt digitalt verktyg. 
 
Studien kommer genomföras i följande steg: 

1. Digital presentation och genomgång kring: huvudresultat från första 
studien, geografiämnets historia, viktiga traditioner, skolämnet geografi, 
geografisk tänkande och spatialt tänkande, digitala verktyg i 
geografiundervisningen + reflektionsfrågor (tid: ca 2 h, eftermiddag) 

2. Halvdagsträff på KAU med lunch: Lärargruppen planerar upp ett arbete 
kring geografiska analyser med ämnesspecifikt verktyg. (Tid: halvdag, 
vikarie kommer behövas) 

3. Lärarna testar planeringen med elevgrupp + reflekterar i en loggbok kring 
utfallet 

4. Halvdagsträff på KAU med lunch: uppföljande reflektion kring planeringen 
och utförande. (Tid: halvdag, vikarie kommer behövas) 

 
Data kommer inte samlas in från eleverna utan fokus kommer riktas mot lärarnas 
planering och efterarbete. Lärarnas samtal kommer spelas in. Enligt 



  

konfidentialitetskravet (för mer info, se Forskningsetiska principer) kommer 
lärarnas anonymitet garanteras. 
 
Jag som genomför den här studien heter Sofie Nilsson. Jag ingår i forskarskolan för 
undervisningen digitalisering (Fundig) vid Karlstads universitet. Forskningen sker 
på halvtid och övrig arbetstid spenderar jag som undervisande lärare i SO och 
engelska i årskurs 7–9 på Vålbergsskolan i Karlstad. Hör gärna av dig om du har 
frågor via mejl eller telefon:  070-581 55 52. På KAU:s hemsida kan du läsa mer om 
mitt forskningsprojekt och här finns mer information om forskarskolan FUNDIG. 
 
Ansvariga handledare i projektet: Gabriel Bladh, professor i 
samhällsvetenskapernas didaktik vid institutionen för 
geografi, medier och kommunikation (gabriel.bladh@kau.se), 
Ann-Britt Enochsson, docent i pedagogiskt arbete vid 
institutionen för pedagogiska studier (ann-
britt.enochsson@kau.se) och Martin Kristiansson, filosofie 
doktor pedagogik vid institutionen för samhälls- och 
kulturvetenskap (martin.kristiansson@kau.se). Handledarna 
står även till förfogande angående frågor kring projektet. 
 
Vänligen, Sofie Nilsson 
 
 

 

 



  

Bilaga 4. Informationsmejl till lärare 
Information till lärare om forskningsprojekt kring lärares 
planering av geografiskt tänkande med digitala verktyg 
  
Hösten 2017 påbörjade jag en forskarskola som inriktar sig på 
undervisningens digitalisering. Mitt forskningsprojekt riktas mot 
geografiundervisningen och genomförs som två delstudier. Den första, 
en enkätstudie, genomfördes våren 2019 och nu pågår den andra 
delstudien. Det är här ditt deltagande kommer in i bilden! Din rektor 
har okejat att du deltar. 
 
Enkäten undersökte SO-lärares förhållande till geografiämnet och 
geografiundervisning samt vilka digitala verktyg lärare använder i sin 
geografiundervisning och mer specifikt, vilka verktyg som används i specifika 
aspekter/undervisningsområden. Studien kommer publiceras som en artikel med 
namnet Going Digital? Geography Education in Swedish Secondary School. Just 
nu befinner sig artikeln i review-process och den kommer förhoppningsvis 
publiceras under hösten i tidskriften Nordidactica. Jag kommer berätta mer om 
resultaten från delstudie ett när vi har vår första digitala träff.  
 
Delstudie två kommer fokusera på hur lärare planerar sin undervisning kring ett 
mer komplext ämnesinnehåll i geografi med hjälp av ämnesspecifika digitala 
verktyg. Tabellen nedan visar i stora drag hur studien är tänkt att genomföras. Den 
kommer pågå nu under hösten. 
  
 
Projektinnehåll Tid/dag Plats 
Information till rektorer (klart)     
Information till deltagande lärare Via mejl och chatt i 

Teams 
- 

Insamling av bakgrundsinformation kring lärargruppen Ca 5-10 min - 
Digital presentation och genomgång kring: 
huvudresultat från första studien, geografiämnets 
historia, viktiga traditioner, skolämnet geografi, 
geografisk tänkande och spatialt tänkande, digitala 
verktyg i geografiundervisningen 
Reflektion kring resultaten i första delstudien. 

Ca 2 timmar/ 15.30 .. 
september 

Zoom 

Workshop 1: 
Lärargruppen planerar tillsammans upp ett arbete 
kring geografiska analyser med ämnesspecifikt verktyg 

Halvdag + lunch/ 
datum? 

på KAU 
  
I ett stort 
klassrum, 
möjliggör 
social 
distans.  



  

Lärarna testar planeringen med en klass (åk 8 eller 9). Tidsåtgång: 2-3 
lektioner 
Lärarens val när det 
ska ske 

  

Läraren reflekterar enskilt kring ett antal 
frågeställningar hur lektionerna gick och hur 
planeringen fungerade.  

Efter genomförda 
lektioner 

  

Workshop 2: 
Lärarna träffas för en gemensam uppföljande reflektion 
kring planeringen och utförande. Justering av 
ursprungsplanering görs. 

Halvdag + lunch/ 
datum? 

på KAU 
  
I ett stort 
klassrum – 
möjliggör 
social 
distans. Vi 
beställer 
lunch till 
rummet så 
att ni inte 
behöver 
blanda er 
med för 
många 
människor. 

  
  
Ansvariga handledare i projektet: Gabriel Bladh, professor i 
samhällsvetenskapernas didaktik vid institutionen för geografi, medier och 
kommunikation (gabriel.bladh@kau.se), Ann-Britt Enochsson, docent i 
pedagogiskt arbete vid institutionen för pedagogiska studier (ann-
britt.enochsson@kau.se) och Martin Kristiansson, filosofie doktor pedagogik vid 
institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (martin.kristiansson@kau.se). 
Handledarna står även till förfogande angående frågor kring projektet. 
  
Hör av er om ni har några frågor//Sofie 



  

Bilaga 5. Enkät, delstudie 2 





























  

Bilaga 6. Samtyckesformulär 
Forskningsprojekt: Geografiskt tänkande med ämnesspecifika 
digitala verktyg 
Det här forskningsprojektet utgör en del i min licentiatuppsats inom Forskarskolan 
för undervisningens digitalisering (Fundig) vid Karlstads universitet. Studien syftar 
till att undersöka lärares planering kring geografiskt tänkande med ämnesspecifika 
digitala verktyg. Forskningsprojektet fokuserar på lärarens planeringsarbete. Elever 
och grupper av elever i klassrummet kommer således inte att studeras. Deltagare i 
studien är SO-lärare i grundskolan, årskurs 7-9. Studien genomförs genom enkäter, 
ljudinspelning av planeringssamtal, insamling av skriftliga dokument som 
exempelvis planeringar och reflektionsanteckningar samt ett avslutande inspelat 
reflektionssamtal. Inspelningarna kommer transkriberas. 

Det insamlade materialet kommer endast att hanteras av mig samt mina handledare 
Gabriel Bladh och Martin Kristiansson vid Karlstads universitet. Studien bygger helt 
på frivilligt deltagande och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 
ange orsak.  

Den här studien kommer behandla vissa personuppgifter, bland annat ditt namn, 
vilken skola du tillhör samt eventuell annan information som inspelningen kan 
fånga upp. Information som skulle kunna identifiera någon av deltagarna i studien 
kommer inte publiceras. Deltagarnas identitet kommer inte att avslöjas och alla 
uppgifter om kommun, skola m m kommer att anonymiseras i materialet som 
publiceras. Uppgifter som samlas in kommer förvaras strikt konfidentiellt på en 
säker server på Karlstads universitet för att garantera att inga obehöriga kan ta del 
av dem. Du kommer kunna ta del av studiens resultat i en artikel och även i den 
kommande licentiatavhandlingen.  

Deltagande i forskning som rör människor är alltid frivillig. Det får inte några 
negativa konsekvenser om du väljer att inte delta i studien. Genom att skriva under 
blanketten bekräftar du att du tagit del av information om studien och att du 
samtycker till deltagande.  

 
Kontaktuppgifter: 
Projektansvarig: Sofie Nilsson, licentiand, sofie.nilsson@karlstad.se 
Handledare: Gabriel Bladh, professor i samhällsvetenskapernas didaktik, 
gabriel.bladh@karlstad.se  
Ann-Britt Enochsson, professor i pedagogiskt arbete, ann-britt.enochsson@kau.se  
Martin Kristiansson, filosofie doktor i pedagogik, martin.kristiansson@kau.se 
 
Jag har läst informationen om studien och samtycker till att delta. 
 
Ort och datum:  Namn: 
__________________________ ____________________________ 





  

Bilaga 7. Material inför workshopen 
Inför nästa träff (workshopen) är det värdefullt att ni läser bokkapitlet 
och bekantar er med de olika ämnesspecifika digitala 
verktygen. Filmerna visar översiktligt vad du kan göra med/i de 
ämnesspecifika digitala verktygen.   
 

• Kap 8: Undervisning med geografiska informationssystem för åk 7-
9 (se separat Pdf i mappen) - ett textutdrag ur boken Geografididaktik för 
lärare 4-9 (2020) Lotta Dessen jankell och David Öbring (red.)  
• Filmer kring ämnesspecifika digitala verktyg  

 
 
Google earth web (https://earth.google.com/web) 
En tutorial om Google Earth Web: (hämtad 200924)  
(https://youtu.be/hz_RfDbHwr8) 
I filmen visas hur du använder Google Earth webversionen, vilka val du kan göra 
och hur du kan jobba med olika lager. Filmen är amerikansk. I filmen visas 
grunderna. 
 
En film kring hur man kan använda Google Earth i klassrummet (hämtad 200924)  
(https://youtu.be/ppyop62EoP0) 
Även den här filmen är amerikansk och visar hur du kan använda Google Earth 
utifrån en amerikansk skolkontext. Även den här filmen visar grunderna i Google 
Earth. 
 
 
Gapminder (https://www.gapminder.org/)  
Här är en film där jag visar hur du använder Gapminder Tools (inspelad 201918): 
(https://youtu.be/Iy0x6M1YHo8 ) 
 
 
Globalis (https://www.globalis.se/) 
Här är en film där jag visar hur du använder dig av Globalis (inspelad 200924): 
(https://youtu.be/6vzapz3ki6g) 
 
 
EXTRA MATERIAL Google Earth (pro) – programvara 
För den här planeringen och uppgiften behöver eleverna och du INTE ladda ner en 
specifik programvara. Men om du är intresserad av Google Earth Pro, finns här en 
film som guidar dig i hur du kan använda programvaran Google Earth Pro (hämtad 
200924). https://youtu.be/klK27l3unng 
 
Om du vill installera Google Earth Pro behöver du kolla med din huvudmans IT-
administratör hur du kan få tillgång till programmet.  
 



  

 



  

Bilaga 8. Planeringsdokument 
Pedagogisk planering: Geografiskt tänkande och digitala verktyg 
 

Lärare (ditt namn)  
Skola  
Årskurs  
Antal elever i gruppen  
Digitalt verktyg* som 
eleverna har tillgång till 

 

Ämnesspecifikt digitalt 
verktyg 

 
 

Antal lektioner  
 * Dator, surfplatta, lärplattformar ex 
 
Varför 
För att geografiskt tänkande bidrar till att eleverna får kraftfull kunskap om världen. 
Geografisk tänkande har relevans för elevens kunnande: 

• Handlingskompetens (Kunskapsmässig, social, normativ och personlig 
dimension av handlingsberedskap) 

• Framtidskompetens 
 
Koppling till styrdokumenten: 
Syfte: 
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor 
och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker (Skolverket, 2011a)  
 
förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp 
av geografins metoder och verktyg (Skolverket, 2022). 
 
Vad  
Vilken/-a geografisk/-a fråga/-or ska besvaras? 
Geografiskt tema kopplat till centralt innehåll. 

 
 
Var 
Vilken/vilka geografisk/-a plats/-er och/elle region/-er ska studeras? 

 
 
Hur: 
Hur ska den geografiska analysen gå till? 
Hur ska ÄSDV användas? 

 



  

 
Koppling till styrdokumenten: 

• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska 
data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, 
geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns 
tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder (Skolverket, 2011a). 

• Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och 
deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på 
hur de används i samhället .  

• Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, 
enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, 
verktyg och begrepp (Ibid.) (Skolverket, 2022). 

 
Genomförande: 
Hur ska lektionerna genomföras? 
Vilka förkunskaper behöver eleverna? 
Vad behöver gås igenom gemensamt (genomgångar)? 
Vad ska eleverna göra? Enskilt eller i grupp? 
Antal lektionstillfällen? 
Finns det några kritiska moment/utmaningar i planeringen – för dig som lärare och 
för dina elever? 
 

 
 
Möjliga bedömningsaspekter: 

 
 
 
Skolverket (2011 (reviderad 2018)). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 
Skolverket. (2011, reviderad 2018). Kursplan i geografi Stockholm: Skolverket. 
Skolverket. (2022). Kursplan i geografi Stockholm: Skolverket. 
 



  

Bilaga 9. Reflektionsdokument 
Reflektionsdokument (efter genomförda lektioner kring temat 
Sårbara platser och ÄSDV) 
 

Klass/årskurs som testat planeringen  
Hur många elever deltog i undervisningen  
Hur många lektionstillfällen användes  
Hur många undervisningsminuter användes   

 
 
Fyll i tabellen genom att kryssa det som stämmer med din uppfattning. Du kan 
kryssa ett eller flera kryss per rad. Kommentera gärna efter tabellen.   
 

 Teknisk/ 
digital 
färdighet* 

Geografiska 
ämnes-
kunskaper 

Pedagogiska/ 
didaktiska 
färdigheter 

Ingen större 
skillnad/lika 
mellan 
kategorierna 

Vilken kategori krävde mest 
förberedelse av dig vid 
planering av temat? 

    

Vad krävde mest (av dig) under 
genom-förandet av 
lektionerna? 

    

Vilken kategori upplever du att 
eleverna hade störst behov av 
stöttning med under 
lektionerna? 

    

Om eleverna ställde frågor 
under lektionerna, inom vilken 
kategori bedömer du att 
majoriteten av frågorna passar 
in?  

    

* Hantering av digitala verktyg och ämnesspecifika digitala verktyg i undervisnings- och 
lärandesituation 
 
Kommentera kort hur du har svarat i tabellen: 

 
 

 
 
Resonera kring exempel på geografiskt tänkande som eleverna visade under 
arbete med temat sårbara platser och ämnesspecifika digitala verktyg? 
Till exempelvis begreppsanvändning, resonemang, frågeställningar m m. 

 



  

 
 
 
Vad fungerade bra med planeringen? 

 
 

 
Vad fungerade mindre bra? 

 
 

 
Vad behöver justeras? Varför? 

 
 

 
Övriga kommentarer/reflektioner: 

 
 

 
Tack för ditt deltagande och engagemang!!! 
Sofie 
 



Att tänka geografiskt i en digital 
undervisningsmiljö

Den här studien utgår från ett ämnesdidaktiskt perspektiv och undersöker 
relationen mellan högstadielärares kunskapsbas, val och användning av digitala 
verktyg och geografiundervisning. Den första delstudien består av en regional 
enkätstudie med SO-lärare i årskurserna 7-9, vilken undersöker lärarnas val och 
användning av digitala verktyg i geografiundervisningen. Resultaten från den första 
delstudien gav underlag och uppslag för hur nästa delstudie skulle designas. Den 
andra delstudien är formad som en fallstudie, och baseras på workshops med en 
grupp högstadielärare. Den fokuserar på lärares planering av undervisningen där 
elever får göra geografiska analyser med hjälp av ämnesspecifika digitala verktyg 
(ÄSDV) i syfte att utveckla det geografiska tänkandet. Studien vilar på teorier 
om lärares kunskapsbas, TPACK och ett geografididaktiskt forskningstema, 
geografiskt tänkande. Resultaten visar att geografiska analyser är ett komplext 
ämnesinnehåll och därmed även ett utmanande inslag i geografiundervisningen. 
Överlag används digitala verktyg i undervisningen men ÄSDV som innehåller 
stor mängd geografiska data (t. ex. geografiska informationssystem), används i 
markant lägre utsträckning. Studien visar även att integrationen mellan olika 
aspekter i lärarens kunskapsbas är central för att genomföra en undervisning som 
utvecklar geografiskt tänkande med hjälp av digitala verktyg.
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