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Abstract 

A Geographic Information System (GIS) is about presenting information with the 

map as a base. This is increasingly being used on internet sites and in mobile 

apps. With a GPS it is possible to see where you are and how to reach a 

destination or check if the bus is in time. A question to ask is if this technology is 

possible to implement in ordinary primary school education. If it is, learning 

history, geography, religion and so on with a GIS learning tool might be possible. 

Then, it is interesting to know which the possibilities and obstacles are for such 

implementation. This paper presents some of the possibilities and barriers. A 

scenario of an idea of a GIS learning tool was made and presented for some 

teachers and pupils. In the interviews where teachers were one by one and the 

pupils were in groups they could tell what they thought about the idea. This study 

shows that one of the possibilities with implementing a GIS in primary school 

education is that it is seen as a pedagogical tool which creates an interaction with 

the tool and the the way the map creates context. It was also seen as an important 

learning tool for pupil with reading and writing difficulties because it allows 

learning using multiple senses. Futhermore this study identifies som barriers in 

the form of lacking internet connections, and computers that do not work in a 

proper way, and it can take a long time to get support. Other things that were 

mentioned was that all teachers do not have an interest in IT and the risk that 

pupils would rather play computergames than do school work. In sum, this study 

show that GIS have the potential of being the pedagogical learning tools that 

teachers are searching for.  

 

Förord 

Jag vill rikta ett tack till ChartIKS AB som lånade ut sitt program till mitt scenario och 

Cartesia AB för råd och expertkunskap, samt till alla lärare och elever, som bidrog med 

tankar och idéer under intervjuerna. Ett stort tack även till min handledare Ulrika H 

Westergren för all kunskap, tips och råd när det gäller hur en uppsats ska skrivas och inte 

minst all stöttning när det gått tungt. Ett sista tack går till alla vänner som peppat och trott på 

denna idé.  
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1. Inledning 

En stor del av den information som når oss dagligen är på olika sätt kopplad till en geografisk 

plats. Frågor som vilka öppentider har biblioteket? Hur många grader är det i Oslo? Hur 

långt är det till hjortronmyren? Vilket vägnummer har denna väg? Eller hur planerar man 

bussturerna för att nå så många människor som möjligt på effektivast möjliga sätt? ger alla 

svar som på olika sätt har kopplingar till en eller flera geografiska punkter. Dessa geografiska 

data, som namn, adress, sträcka, grader och så vidare används idag inom samhällsplanering, 

miljöövervakning och för kommersiella intressen. Ett Geografiskt Informationssystem (GIS) 

är ”ett datoriserat informationssystem med funktioner för insamling, lagring, bearbetning, 

analys och visualisering av geografiska data” (Harrie & et al., 2008). Ett komplett GIS kan 

hantera alla dessa funktioner men det finns vissa som har mer fokus på insamling och 

bearbetning och andra med huvudfokus på analys och presentation, samtliga är dock per 

definition ett GIS.  

Kartan som grund i den information som vi söker idag blir allt mer självklar. Esri (ESRI, 

2013a) är ett världsomspännande familjeföretag som startade redan 1969 med syfte att 

organisera och analysera geografisk information till hjälp för planering av markanvändning 

och resursanvändning. De har allt sedan starten varit ett av de ledande företagen inom GIS-

utvecklingen och beskriver GIS på följande sätt på sin hemsida:  

 

“GIS allows us to view, understand, question, interpret, and visualize data in 

many ways that reveal relationships, patterns, and trends in the form of maps, 

globes, reports, and charts. A GIS helps you answer questions and solve 

problems by looking at your data in a way that is quickly understood and easily 

shared. GIS technology can be integrated into any enterprise information 

system framework.”  (ESRI, 2013b) 

 

Mobila applikationer och internetsidor innehåller i allt större utsträckning kartor som på 

olika sätt redovisar var något eller någon befinner sig och hur man kan ta sig från en plats till 

en annan. Det innebär att allt fler människor kommer i kontakt med kartan och dess 

möjligheter nu, än vad som var möjligt för ett antal år sedan. Detta möjligen utan att de är 

särskilt medvetna om att applikationerna de använder är GIS-baserade. Användandet skapar 

i sin tur en vana i att söka information via kartor på olika sätt. Det är enkelt och överskådligt 

och går att göra interaktivt, vilket gör att det skulle vara möjligt att använda GIS som ett 

verktyg i skolans undervisning. I och med att tekniken börjar vara relativt vanlig finns det 

alla anledning att införa denna även i skolans värld. Med ett GIS skapas ett sätt att lära sig 

som ungdomar idag är ganska vana vid utifrån användandet av all teknik på fritiden. Det 

skulle kunna ge en möjlighet att utnyttja intresset för teknik och kartor nu när allt fler elever 

får tillgång till en egen dator eller surfplatta. Detta kan skapa möjligheter att utveckla 

användandet och intresset för informationsteknik i allmänhet och, utifrån detta arbetets 

perspektiv, geografiska informationssystem i synnerhet i skolans undervisning. På grund av 

möjligheten att visualisera och analysera information i ett GIS främjas möjligheten att hjälpa 

elever att tolka och värdera information (Broady & et.al, 2001) samt att träna upp den 

spatiala förmågan. Inom Systemutvecklingen idag pratas det mycket om användarvänlighet 
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och tillgänglighet på olika sätt, det vill säga att datorsystem bör vara lätta att använda och 

tillgängliga för alla oavsett förutsättningar (WC3, 2010). Ett framtida GIS-verktyg för skolan 

kan vara en del i att göra GIS mer användarvänligt och tillgängligt för den bredare 

allmänheten. De största hindren för ett datorbaserat läromedel förefaller inledningsvis vara 

den dåliga ekonomi som flera kommuner uppges ha. Det finns helt enkelt inte pengar att 

satsa på varken ny teknik, utrustning eller läromedel i form av nya datorprogram (Vinde, 

2011). Både den nya tekniken och inlärningen riskerar att ta för lång tid för både lärare och 

elever på grund av att programmen blir för avancerat eller att supporten inte fungerar som 

den borde (Skolverket, 2013a). Arbetet går ut på att undersöka huruvida ett användande av 

geografiska informationssystem skulle vara intressant och genomförbart för skolan, samt att 

se på möjligheter och hinder med detta utifrån elevers och lärares perspektiv. För att belysa 

detta ligger aktuell forskning och undersökningar inom området till grund för denna studie. 

Därutöver görs ett scenario över en tänkt lektion som ska presenteras för ett antal lärare och 

elever. Resultatet kommer sammanställas och därefter sker en diskussion av resultatet.  

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle är Informationsteknik (IT) en självklar del i de flesta människors vardag 

och geografisk informationsteknik (GIT) vinner allt mera mark bland såväl företag som 

privatpersoner i form av funktioner i olika applikationer för mobiler och surfplattar samt 

tillgången till GPS i dessa.  När skolan i allt större utsträckning ger eleverna tillgång till egna 

datorer och surfplattor finns en ökad potential att kunna använda sig av GIS-baserade 

verktyg i undervisningssyfte.  Bara för att möjligheten finns innebär det inte per 

nödvändighet att det bör användas eller är bra att använda. Huvudfrågan att besvara i detta 

arbete blir således:   

 

Vilka möjligheter respektive hinder finns det med att använda ett GIS 

i grundskolans SO-undervisning?  

1.2 Syfte 

Det primära syftet med detta arbete är att utveckla tanken om ett IT baserat lärande där GIS 

skulle kunna vara ett framtida undervisningsverktyg inom grundskolan. Detta för att göra 

GIS mer känt och skapa ett läromedel som kan ge en praktisk tillämpning av teoretiska 

förklaringsmodeller. 

1.3 Avgränsning 

Det finns inom grundskolan nio årskurser samt förskoleklass som inkluderas i detta 

arbetsområde,  hit skulle även gymnasieskolan kunna räknas. Det innebär att det är många 

kurser på många olika nivåer, och inom gymnasieskolan även inom olika program. Att gå 

igenom alla dessa varianter är inte möjligt inom ramen för detta arbete och därför görs vissa 

avgränsningar. Det finns mycket forskning inom GIS och dess användning och spridning 

inom skolan. Här ligger fokus på den del av forskningen som i huvudsak berör undervisning 

med hjälp av GIS och inte undervisning i GIS. Den undersökning som göras i detta arbete 

utgår ifrån en årskurs 8 i ämnet historia och arbetsområdet Industrialiseringen i Sverige. 
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Detta för att få ett konkret exempel att fundera över och presentera för intervjupersonerna. 

Senariots teoretiska del kan vara överförbar till andra ämnen och andra årskurser. Vidare 

innebär inte arbetet en genomgång av all tillgänglig teknik inom området och inte heller hur 

man tekniskt skulle kunna lösa olika delar utan arbetet håller sig på ett teoretiskt plan med 

avsikt att se möjligheter och hinder med att använda ett GIS-verktyg för undervisning. 

Tekniskt sett går det mesta att lösa och den intressanta frågan är därför att fundera över 

användarnyttan med den teknik som faktiskt finns. 

2. Relaterad forskning 

I detta kapitel redovisas först hur IT används i skolan samt vilken åtkomst som finns av 

datorer generellt i skolorna i Sverige. Därefter redovisas forskningen som rör GIS inom 

skolan, där en genomgång angående vilka fördelar respektive nackdelar som forskarna kan 

se. GIS är ett förhållandevis ungt forskningsområde. GIS i kombination med utbildning har 

om möjligt en ännu kortare historia, som inledningsvis mest handlade om hur man lär ut GIS 

i skolan och inte så mycket om vad man kan lära sig med hjälp av GIS (Sue, 1995). I och med 

att utvecklingen har gått framåt förändras och utvecklas även användningsområdet för GIS. 

Det har pågått och pågår olika studier världen över inom området GIS i kombination med 

undervisning. Ute i samhället märks det ökande intresset allt mer i och med att många 

webbsidor och mobila applikationer använder GIS i någon form för informationsspridning 

och positionering (ULI-geoforum, 2011). Exempel på detta är webbsidor som hitta.se, 

Googlemaps, och mobila applikationer som Runkeeper och Flightradar24. 

Skolorna har under de senaste 30 åren, på samma sätt som näringslivet, fått se en 

utveckling där datorer gått från att vara något dyrt och exklusivt till var mans egendom. 

Numera finns datorer överallt och allt fler skolor övergår från datasalar till att varje elev får 

en egen ”skoldator”.  Detta öppnar upp möjligheter för ett mer interaktivt lärande med hjälp 

av modern teknologi.  

2.1 IT i skolan 

IT i skolan handlar om hur utbredd användningen av, och hur stor tillgången är, till 

datorutrustning och hur informationstekniken används inom skolan. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 94 står det att ”eleverna skall 

kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt.” Under rubriken ”Rektorns ansvar” står det ”– skolans arbetsmiljö 

utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat 

stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel,” (LpO, 1994, s17). Denna formulering finns kvar i senaste läroplanen Lgr11 

(Skolverket, 2011).  

Tanken på datorer som ett verktyg för lärande och ett hjälpmedel som främjar både 

undervisningen och elevers lärande fanns alltså inom Skolverket redan i början av 1990-talet 

(Söderlund, 2000:22). Datorernas intåg i skolorna förändrar så väl arbetsförhållandena som 

lärar- och elevrollen. Lärarens roll går från att vara en auktoritet med de rätta svaren till att 

vara organisatör och handledare till eleverna som i allt större utsträckning förväntas ta 
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ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ska själva kunna söka, sortera och analysera den 

information som ges (Söderlund, 2000:22; Broady et al., 2001). 

Skolan idag likväl som förr påverkas av de förändringar som sker i samhället i stort. Det 

innebär bland annat ett ökat tryck på skolan att ta till sig informationstekniken som verktyg 

för lärande.  För att kunna möta upp mot detta övergår allt fler skolor från att ha datasalar till 

att varje elev får en egen dator eller läsplatta (Skolverket, 2013a). Antalet datorer inom 

skolan ökar ständigt om än inte i samma snabba takt som i samhället i övrigt. År 1999 gick 

det i grundskolan, sex lärare på en dator och 10 elever på en dator (Söderlund, 2000:22). 

Motsvarande siffror idag är 1,33 lärare/dator och tre elever/dator (Skolverket, 2013a). 

Datorn används idag i huvudsak för att söka information och göra presentationer med 

powerpoint. Enligt Skolverket återstår det mycket innan digitala verktyg kan bidra till en 

förbättrad undervisning i många av skolans ämnen (Skolverket, 2013b). Det kan ses som ett 

problem eftersom skolan till synes ligger långt efter företagen vad gäller antalet datorer och 

hur de används. Det skulle dock även kunna ses som en fördel utifrån att skolan i så fall 

borde ha en bra utvecklingspotential vad gäller digitala verktyg. Även om det går sakta så 

ökar antalet datorer i skolorna hela tiden, vilket innebär att det även köps in allt mer 

kringutrustning såsom digitalkameror, digital filmkameror, skrivtavlor och projektorer. Att 

till exempel använda touch board i undervisningen som en mötesplats för gruppdiskussioner, 

hjälper eleverna att skapa ett engagemang och en förståelse både för ämnet och 

argumentationsförmågan (Kerawalla & et al., 2011). Många såväl rektorer som lärare anser 

att de får för lite teknisk support och att den tekniska utrustningen på så sätt begränsar viljan 

att använda tekniken i undervisningen. Teknikkrånglet tar för mycket tid, samtidigt som 

många lärare efterfrågar mer pedagogiskt IT-stöd. Detta eftersom många ser det som 

betydelsefullt och viktigt för att berika undervisningen och hjälpa elever till lärande 

(Skolverket, 2013a). Många lärare anser att de har bra grundläggande kompetens inom IT 

men att de har behov av mer kompetens, särskilt inom specifika ämnesområden som 

nätmobbning och användning av dator som ett pedagogiskt verktyg, vilka idag till största del 

begränsar sig till matematik och språk samt hantering och bearbetning av ljud och bild 

(Skolverket, 2013a). Lärarna ser således potentialen hos datorerna som ett bra hjälpmedel 

men upplever att utbudet av pedagogiska program som få. Ett GIS som verktyg inom SO, 

skulle kunna bli just ett sådant läromedel som lärarna efterfrågar. 

2.2 GIS i skolan 

När man talar om GIS i skolorna så handlar det, som tidigare nämnts, om att lära ut GIS, att 

lära ut hur man samlar in, bearbetar, lagrar, analyserar och presenterar geografiskt data och 

har i huvudsak varit kopplat till geografiundervisning i skolorna. Det finns forskning som 

påvisar att studenter förändrar sin attityd till geografiämnet genom en användning av GIS i 

undervisningen. Det ökar även slutledningsförmågan och studiemotivationen, vilket ökar 

intresset för ämnet och uppmuntrar till ett fördjupat tänkande. GIS kan dock inte tillskrivas 

hela förtjänsten av dessa resultat utifrån att användningen av datorer i sig kan ha en viss 

påverkan (West, 2003).  

GIS förknippas ofta med spatialt tänkande, vilket många forskare anser vara den centrala 

anledningen till varför man bör använda GIS i skolan. Spatialt tänkande handlar om att ha en 
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rumsuppfattning och kunna förstå verkligheten utifrån till exempel en karta eller en ritning. 

Det innebär att man behöver lära sig geometriska begrepp såsom distans, koordinater och 

dimensioner (Wakabayashi & Ishikawa, 2011). Detta utifrån att det finns åtminstone två 

starka kopplingar mellan spatialt tänkande och GIS.  Dels kan GIS vara ett verktyg för att 

stödja lärandet av det spatiala tänkandet, och dels har spatialt tänkande blivit en konceptuell 

grund för läran om GIS. Det anses helt enkelt nödvändigt att ha ett spatialt tänkande för att 

kunna systematisera och samla den GIS-vetenskapliga kunskapen och dess användning. 

(NRC, 2006). Detta motiverar en användning av GIS för att öka den spatiala tankeförmågan 

redan i grundskolan. Det finns dock människor som har problem med den spatiala förmågan, 

på samma sätt som vissa har läs-och skrivsvårigheter (dyslexi) och andra har problem med 

matematiken (diskalkyli). När det handlar om spatial oförmåga kallas detta spatial dispraxi 

och innebär till exempel en oförmåga att konstruera något utifrån en ritning eller förebilder 

(Adler & Hanna, 2000). 

2.3 Att lära med hjälp av GIS 

Det spatiala tänkandet är inte är något som bara hör hemma inom geografin utan kan ge en 

ökad förståelse i alla ämnen med en rumslig faktor där det förs resonemang om egenskaper 

och funktion för likväl objekt som funktioner. För att förbättra det spatiala tänkandet och 

bredda användningsområdet för GIS inom skolan lade några forskare fram begreppet 

Minimal GIS (Marsh, Golledge, & Battersby, 2007). Minimal GIS står för ett pedagogiskt GIS 

som baseras på koncept mer än metodologier och innehåller olika delar som sträcker sig från 

basic till low-tech och tillhandahåller grunderna för spatialt tänkande. Det innebär med 

andra ord att programmet syftar till att GIS används olika utifrån ålder och förmåga att 

förstå. Det innebär även att ett enkelt språk för beskrivningar av analyser och relationer  

behövs vilka inledningsvis, för de yngsta, inte ens behöver innebära att en dator används, 

medan högstadieelever får göra enklare analyser. Programmet ska hjälpa elever att dra 

riktiga och trovärdiga slutsatser när de tänker på spatialbaserade problem. Det går att se en 

parallell mellan GIS och en miniräknare i bemärkelsen att en miniräknare kan ses som ett 

verktyg som är mycket effektiv för att förstå och analysera komplexa matematiska problem. 

För att kunna förstå dess potential krävs dock grundläggande förståelse för hur den fungerar. 

På samma sätt är det med GIS, där Minimal GIS är tänkt att skapa den grundläggande 

förståelsen för GIS för att senare kunna användas och tillgodogöras i dess fulla potential 

(Marsh, Golledge, & Battersby, 2007).  

GIS i undervisningen begränsas dock inte till det spatiala tänkandet och geografiämnet 

utan vidgas allt mer till att gälla även andra ämnen. Forskning inom användning av GIS inom 

humanistiska ämnen som historia visar att det fungerar alldeles utmärkt (Snyder & 

Hammond, 2012). Det handlar mest om att ha ett pedagogiskt perspektiv på användningen 

av GIS inom skolan. 

“A GOOD TEACHER-CENTERED HISTORY LESSON is a magic act: the 

instructor conjures distant people, places, events, and perspectives, bringing 

them to life in a single class session. A good, student-centered history lesson is 

even more miraculous: the teacher has engineered a task or a series of tasks 

that allow the students to work this same magic as they analyze primary 
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sources, parse data sets, or engage in simulations or debates […] A tool for 

pursuing all of these feats – effective teacher-centered instructions, powerful 

student-centered instruction, and engagement in historiography-is the 

Geographic Information System (GIS).” (Snyder & Hammond, 2012, sidan 447). 

 

Utifrån citatet ovan bör noteras att det inom ämnet historia finns en skillnad mellan historia 

och historiografi där historia är det vi vet om vad som hänt före vår tid, och som vi bland 

annat kan läsa om i historieböckerna, medan historiografin funderar över hur vår förståelse 

för dessa historiska händelser är konstruerade. Det vill säga hur vi tolkar det vi läser utifrån 

den situation där vi befinner oss idag. Dessa båda sätten att se på ämnet historia tillsammans 

med ett både lärar- och elevcentererat lärande är vad GIS handlar om. Alltså att utifrån ett 

undervisningsperspektiv, vara ett verktyg för att sammanfoga det som hänt, med vårt sätt att 

se på det som hände kan levandegöra och skapa magi i undervisningen (Snyder & Hammond, 

2012).  GIS kan förutom att träna det spatiala tänkandet även ge andra värden såsom att 

skapa en förståelse för hur man samlar information, hur man tillverkar kartor och ge en 

större förståelse för olika undersökningsmetoder samt användningsområden för kartor. Att 

se att kartan inte bara är bra när man ska hitta någonstans utan att den fungerar alldeles 

utmärkt som informationsbärare. Detta påvisades i en studie där elever fick lära sig Chicagos 

historia genom att samla in data och lägga in och analysera detta i ett GIS-verktyg (ESRI, 

2000; ESRI, 2013a).  

En fallstudie pekar på flera fördelar med att använd GIS i undervisningen för 

gymnasieskolan, bland annat att GIS-program tillåter mer kreativitet. Lärarna såg en fördel i 

att introducera teknologin hos studenter och i geografiämnet. GIS ökade motivationen och 

intresset för geografi, förändrade kommunikationsmönstret mellan lärare och studenter, 

stimulerade studenter som har lättare för att lära sig visuellt och nådde studenter som hade 

svårt för studiemotivation. Detta skapar möjligheter för ett frågebaserat, studentcentrerat, 

standardbaserat och efterfrågansorienterad lärande men det begränsas av sociala och 

strukturella barriärer (Kerski, 2003). 

2.4 Nackdelar med GIS som verktyg  

Trots att GIS, av många anses vara ett bra verktyg för lärande så går det att se tre tydliga 

problemområden: 1) sociala och strukturella barriärer, 2) tillgången till GIS-program, 

hårdvara och support, samt 3) funktionsnyttan. 

Sociala och strukturella barriärer ses som hinder för att GIS ska kunna vara så effektivt 

som det skulle kunna vara i utbildningssammanhang. Till dessa hör bland annat den 

tidsåtgång som krävs för läraren att planera en GIS-baserad lektion, problem med att 

eleverna inte kommer åt studentdatorer i tillfredställande omfattning, för lite tid till övning 

för såväl lärare som elever samt pressen att hinna med det som står i läroplanen (Kerski, 

2003). Både lärare och elever behöver längre tid än vad som finns att tillgå för att kunna 

tillgodogöra sig verktyget på ett bra sätt. Även läroplanen och klassrummet kan ses som en 

begränsning i dagsläget (Snyder & Hammond, 2012). För att kunna få en användning på 

bredare front krävs att läroplanen anpassas till att gälla fler, redan existerande pedagogiska 
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metoder och samtidigt uppmuntra lärarna att införa standardbaserade modeller för 

undervisningen (Baker & White, 2003). 

Bristande tillgång till GIS programvara, lämplig för skolan samt undervisningsmetoden i 

programvaran är det andra problemområdet och ses som ett stort hinder liksom allt för dålig 

samstämmighet mellan GIS-programmet och läroplanen. Till viss del sammanfaller detta 

med det första problemområdet, vag gäller dålig åtkomst till datorer. Vid en studie i Malaysia 

framkom att det krävs en bättre tillgång till datorer och kringutrustning men även att 

kommunikationsteknologin får ett starkt fäste inom skolan för att verktyget ska fungera på 

ett bra sätt.  Teknikstörningarna i samband med själva implementationen av programmet 

tenderar i detta sammanhang vara av underordnad betydelse (Singh & et al., 2012). I de 

svenska skolorna har som tidigare nämnts såväl datorer som kringutrustningen ökat mycket 

de senaste åren (Skolverket, 2013a), men det finns i likhet med studien i Malaysia, ett fortsatt 

behov av såväl fungerande teknik och support som utbildning. 

Det tredje problemområdet är att de GIS-verktyg som är etablerade idag i huvudsak är 

expertverktyg som används yrkesmässigt (Marsh, Golledge, & Battersby, 2007). På grund av 

alla de tekniska finesser som dessa verktyg innehåller riskerar de att bli allt för komplexa för 

grundskolan. Varken elever eller lärare hinner sätta sig in i hur verktyget fungerar på ett 

meningsfullt sätt under den tid som finns till förfogande. Äldre elever klarar kanske av att 

genomföra vissa av de bearbetnings- och analysfunktioner som finns men vissa uppgifter 

kräver arbete i flera moment och frågan är om de förstår vad de gör. För yngre elever finns 

risken att det bara bli ett lärande i hur man ska klicka och peka för att få fram det resultat 

som är tänkt helt utan förståelse för vad som görs och vad som är syftet med att använda GIS 

går förlorad. Det kan bli en barriär för införandet av GIS i skolan (Marsh, Golledge, & 

Battersby, 2007; Bednarz, 2004). Om meningen med själva användningen med GIS går 

förlorad finns risken att eleverna inte tar in den kunskap de ska och då är det bättre att 

använda andra läromedel.  

 Det är i detta sammanhang det tidigare nämnda Minimal GIS kan fylla en funktion för 

grundskolan i och med att tanken med det är, att fokusera på pedagogiska i stället för 

analytiska syften. Eleverna ges då möjlighet att lära sig utifrån den grad av förståelse en viss 

åldersgrupp innehar. GIS- verktyget ger då eleverna en möjlighet till lärande av såväl det 

aktuella ämnet som av GIS (Marsh, Golledge, & Battersby, 2007). 

3. Metod 

För att göra en vetenskaplig studie krävs att man använder någon metod för insamlande och 

bearbetning av materialet. Det finns i huvudsak två generella metoder att välja mellan, 

kvalitativ- eller kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden har sitt ursprung inom 

naturvetenskapen och handlar om att statistiskt kunna säkerställa vissa fenomen eller 

påståenden. Den kvalitativa metoden har en samhällsvetenskaplig grund och syftar till att 

hitta mönster och samband utifrån mer subtila uppgifter (Kvale, 1997). För att kunna besvara 

huvudfrågan för denna rapport, vilka möjligheter respektive hinder finns det med att 

använda ett GIS i grundskolans SO-undervisning, behövs en metod som möjliggör att åsikter 

och tankar kommer fram om ett program som inte finns. Därför blev valet av metod i detta 
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fall en kvalitativ undersökningsmetod.  Inom ramen för den kvalitativa metoden finns sju 

olika stadier för genomförandet. Dessa är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering (Kvale, 1997). Detta arbete utgick ifrån dessa stadier under 

genomförandet. I detta kapitel förklaras hur arbetet genomförts i de olika stadierna, med 

början i tematisering och planering, vidare till intervjuer, utskrift och analys och till sist 

verifikation och rapportering. Varje del försöker besvara frågorna om vad som ska göras, 

varför och hur. 

3.1 Tematisering och planering 

Tematisering handlar om att fastställa syftet med undersökningen och planering handlar om 

att planera alla enskilda delar inom projektet (Kvale, 1997). Detta för att få en bild av vad det 

är som ska undersökas och varför. Tematiseringen påbörjades egentligen cirka sex månader 

innan projektstarten i och med att idén om möjligheten att använda GIS i skolan kläcktes en 

sömnlös natt. Grundidén grundade sig i kombinationen av ett intresse för GIS och ämnet 

informatik.  Det exakta temat växte sedan fram under perioden fram till projektstart och 

grundar sig i ett intresse för människors interaktion med IT och tankar kring detta. Tankarna 

och idéerna omkring ett programs funktion och användning var helt enkelt mer intressant än 

hur man tekniskt skulle kunna göra ett fungerande GIS-verktyg.  Frågeformuleringen och 

syftet utformades utifrån detta.  

Planeringen av arbetet innebar att olika arbetsmoment kartlades och att en tidsplan sattes 

upp. Arbetsmomenten var:  

 Planering och tidsestimering, 10 timmar 

 Sökande efter relevant forskning, 50 timmar 

 Scenarioskapande samt intervjuförberedelser, 30 timmar 

 Genomföra intervjuer, 8 timmar 

 Transkribering, 80 timmar 

 Rapportskrivning, 80 timmar 

 Kontroll av rapporten, 20 timmar  

 Förberedelser för redovisning, 28 timmar 

 Redovisning, 8 timmar 

Därefter gjordes en beräkning av tidsåtgången för varje moment utifrån den givna tiden för 

arbetets genomförande. Denna tidsplanering gjordes i programmet Redmine, som 

tillhandahålls av Umeå Universitet och vars syfte var att klargöra hur arbetet skulle 

genomföras på en lite mer detaljerad nivå. Redmine användes eftersom det är ett verktyg som 

används tidigare och där det är enkelt att fylla i vad som gjorts och hur mycket tid som gått åt 

av den planerade tiden för arbetet. Där är det även enkelt att föra in nya ärenden som till 

exempel nytillkomna intervjuer.  Under arbetets gång visade det sig dock svårt att notera alla 

tid som lades ner och införandet i Redmine blev mer en gissning än faktisk tid och efter cirka 

halva tiden övergick planeringen till noteringar på datorskärmen med det som behövde göras 

närmaste veckan.  
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3.2 Intervju 

Intervjustadiet delades in i tre områden för att skapa en tydligare struktur i 

arbetsuppgifterna.  Dessa områden var datainsamling, som innefattade tidigare forskning, ett 

scenario samt intervjuer vilka representerar de olika sätt på vilket information skulle 

inhämtas och ges. Rubriken till detta avsnitt, Intervjuer, är tagen utifrån utvecklingsmodellen 

för att tydliggöra modellens användning. Datainsamling har dock ingen given plats i 

modellen (Kvale, 1997), men har bedömts ha likheter med intervjuer utifrån att de båda är en 

form av insamlande av information. Därför återfinns datainsamling i detta avsnitt.  

Datainsamlingen behövdes för att få en bild av hur GIS-användningen ser ut i världen idag 

inom skolan. Scenariot skapades för att ha någonting att presentera för de personer som 

skulle intervjuas, för att ge intervjupersonerna något att relatera till och reagera på. Scenarier 

kan användas inom forskningen för att besvara någon av frågorna: Vad kommer att hända, 

vad händer eller hur kan ett visst mål uppnås (Gunnarsson, Höjer, & Dreborg, 2006). I detta 

arbete syftar scenariot till att visa vad som kan hända om GIS börjar användas som 

undervisningsverktyg.  Intervjuerna gjordes för att få åsikter och reaktioner i ämnet av 

potentiella användare. 

3.2.1 Datainsamling 

För att skapa en förförståelse i ämnet gjordes en sökning av bakgrundsfakta. Det vill säga, att 

ta reda på vad tidigare forskning säger om hur GIS används i skolan, vilken tillgång till 

datorer som finns samt vilka tankar och idéer det finns ute i världen idag inom 

ämnesområdet GIS som undervisningsverktyg. Det innebar sökning i tidigare gjord forskning 

och projekt. Sökningarna genomfördes i huvudsak via Universitetsbibliotekets (UB) nya 

sökmotor som nås via länken ”Testa bibliotekets nya söktjänst” på UB:s hemsida samt Google 

Scholar (UB, 2013), De sökord som användes var bland annat: GIS i skolan, IT i skolan, 

Geografiska informationssystem i skolan, GIS in Primary School och GIS in education, vilka 

gav en hel del material att gå igenom. 

3.2.2 Scenario 

Parallellt med sökandet av artiklar påbörjades förberedelserna inför de intervjuer som skulle 

göras. Att intervjua personer och ställa frågor om något som inte finns kan vara lite svårt. Det 

handlade i detta arbete om att intervjupersonerna skulle reagera på funktioner eller 

övergripande upplägg i ett datorprogram som idag inte finns tillgängligt att demonstrera. Det 

är betydligt lättare att presentera ett tänkt verktyg om det finns bilder eller material som kan 

hjälpa till att förklara och förtydliga det som sägs, därför gjordes en mockup med Powerpoint 

som bildstöd. Där kan man visuellt, på ett enkelt sätt, få saker att ändras och flytta på sig om 

man önskar det. Denna låg sedan till grund för de intervjuer med lärare och elevgrupper som 

genomfördes. En berättelse, som ganska övergripande beskriver hur en historielektion skulle 

kunna se ut med det tänkta programmet skrevs. Denna berättelse förstärks av powerpointen 

som i sin tur förstärks av berättelsen (se bilaga 1). Med hjälp av en karta ska det vara möjligt 

att lära sig historien. Genom att klicka på ställen i kartan kan man gå vidare och lära sig mer 

med hjälp av text, bild, ljud, film och spel. Kartan ska skapa ett sammanhang och en översikt 

och ska kunna anpassas till olika åldrar och för olika ämnen. 
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3.2.3 Scenario - så blev det 

Inledningsvis var tanken att bygga upp bilderna till scenariot i ett mockup-program, men det 

visade sig vara svårt att infoga egna bilder i det programmet så därför gjordes scenariot som 

en vanlig powerpoint presentation. Bilderna symboliserar och illustrerar olika moment i 

scenariot. Bilderna utgår ifrån en BingMap karta över Europa. Valet av bakgrundskarta 

berodde på att den var renare än GoogleMaps och därför skulle symboler synas bättre på den. 

Bilder togs från internet och texten togs i huvudsak från en historiebok för årskurs 8 

(Hildingsson & Hildingsson, 2011). GIS handlar om analys, även om detta program har en 

mer pedagogisk prägel, så för att visa på analysens förmåga och tjusning gjordes en rörlig 

statistikpresentation av befolkningsförändringen mellan 1850 – 1930 med uppgifter tagna 

från SCB, av ChartIKS AB (Jämgis, 2013) som kunde användas i presentationen vid 

intervjuerna.  

3.2.4 Intervjuer  

Detta arbete syftar till att ta reda på vilka möjligheter och hinder som kan finnas för att införa 

ett GIS-verktyg i undervisningen i högstadiet och för detta krävs någon form av studie. Den 

metod som lämpar sig bäst i detta sammanhang är det som kallas för samtalsintervju (Kvale, 

1997). Det är en intervjuform som liknar ett vanligt samtal och som främjar spontana 

beskrivningar och reaktioner på ämnet. Samtalsintervjun är en så kallad halvstrukturerad 

form där det finns ett antal frågeställningar som forskaren ställer men där frågorna kan 

variera i både form och antal beroende på vilka följdfrågor som ställs utifrån svaren. (Kvale, 

1997). Samtalsintervjuer är mest lämpliga när man ger sig in på ett outforskat fält, vill veta 

mer om hur människor själv uppfattar sin värld, när syfte är att utveckla teorier eller 

begrepp, vid teoriprövning eller som ett komplement till annan forskning (Essaiasson & et 

al., 2007), vilket kan anses stämma in i detta arbete. Det finns i litteraturen en uppfattning 

om att det bästa är att intervjua främlingar och de som inte är subjektiva experter eftersom 

dessa inte har några känslomässiga kopplingar till den som intervjuar. Intervjupersonernas 

antal kan variera utifrån hur fort man upplever en teoretisk mättnad, det vill säga när 

forskaren inte längre upplever att intervjuerna tillför något nytt så är det dags att sluta. 

Praxis brukar dock vara ca 10 personer i varje urvalsgrupp. (Essaiasson & et al., 2007). 

Frågorna till grund för intervjun formulerades i möjligaste mån för att undvika ja och nej 

svar och delades in i tre kategorier. Del ett handlade om datoranvändning i skolan i 

allmänhet, del två handlade om förståelsen för GIS och del tre handlade om tankar och 

reflektioner efter att scenariot presenterats.  

3.2.5 Intervjuer - så blev det 

Till intervjuerna behövdes dels ett antal lärare och även ett antal elever. Att hitta 10 personer 

ur varje urvalskategori som var villiga att ställa upp på en intervju så här i terminsslut med 

alla nationella prov och utvecklingssamtal visade sig vara ganska svårt. Själva urvalet av 

intervjupersoner började med att utse en kommun och därefter kontakta rektorn på en 

högstadieskola. Eftersom fokus i undersökningen låg på en historielektion i årskurs 8 var en 

högstadieskola ett naturligt val.  Efter att ha fått ett godkännande från skolans rektor och 

namnen på aktuella SO-lärare, skickade e-post till sex lärare. En av lärarna tackade ja. Vid ett 

besök i denne lärares klass informerades eleverna om undersökningen och därigenom erhölls 
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en grupp frivilliga som ville ställa upp. En lärare och en elevgrupp var dock ett allt för dåligt 

underlag och därför tillfrågades SO-lärare på andra skolor, några via e-post och några genom 

personligt besök. På så sätt utökades intervjuerna med tre lärare till samt  två elevgrupper på 

mellanstadiet. Elevgrupperna från gymnasiet kontaktades via en ungdom i intervjuarens 

bekantskapskrets, som samlade ihop några kompisar som var villiga att hjälpa till. De lärare 

som tackade ja till intervju intervjuades en och en medan eleverna delades in grupper. Detta 

eftersom lärarna hade svårt att hitta gemensamma tider medan skolungdomar kan känna sig 

tryggare om de inte är ensamma, vilket två av eleverna uttryckte vid direkt fråga utanför 

själva intervjusituationen. Två elevgrupper med fyra respektive tre personer kom från 

gymnasiet, Samhällsvetenskapliga programmet år 1, en elevgrupp på sju personer kom från 

årskurs 8 och två elevgrupper med tre personer i varje kom från årskurs 6. Lärarna blev totalt 

fyra till antalet, två från högstadiet och två från mellanstadiet. I tabell 1 redovisas 

fördelningen av intervjupersonerna utifrån ålder med de fiktiva namn som senare används 

under avsnittet redovisning. Antalet intervjupersoner uppfyllde inte praxis om ca 10 personer 

per kategori (Essaiasson & et al., 2007), men den teoretiska mättnaden kan anses uppfylld 

när intervjupersonerna säger ungefär samma saker.  Rekommendationen om att den som 

intervjuar inte bör känna de personer som intervjuas uppfylldes inte heller, men kan inte 

anses ha vållat något problem vad gäller resultatet. Detta antagande grundar sig i att de 

intervjuade personerna som berördes själva valde att delta i studien och en av dem uttryckte 

efter intervjun att det var bra att alla känner varandra inom gruppen, för då vågar man säga 

vad man vill.  

  

 Lärare Elever 

Gymnasiet år 1  EA, EB, EC, ED, EF, EG+ 1 

tyst 

Högstadiet år 8 L1, L2 EG, EH, EI, EJ, EK, + 2 tysta 

Mellanstadiet år 6  L3, L4 EL, EM, EN, EO, EP, EQ 

Tabell 1. Här visas fördelningen av de intervjuade utifrån årskurs. Beteckningarna L1, EA 

osv är fingerade namn på de som sa något under interjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons/grupps skola med ett undantag för 

den stora gruppen med elever från årskurs 8. De fick komma till ett kontor med video-

konferensanläggning för att förenkla visningen av powerpointen med scenariot, så att alla 

kunde se ordentligt samt att underlätta ljudupptagningen med en bättre mikrofon. I övriga 

fall tittade de intervjuade på powerpointen på intervjuarens laptop och ljudet spelades in 

med hjälp av datorns egen mikrofon och det nedladdade gratisprogrammet Audacity 

(Audacity, 2013). Intervjuerna varande mellan 20-45 minuter och de intervjuade svarade 

villigt på frågorna och många bra tankar och åsikter fördes fram under samtalslika former.  

3.1.6 Problem under intervjuerna  

Några av de större problemen eller oförutsedda händelserna som uppstod får här ett särskilt 

omnämnande. En lärare ville inte bli inspelad och vid en annan lärarintervju fungerade inte 

inspelningen. Dessa intervjuer är därför nedskrivna från anteckningar. Dessa anteckningar 
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skickades därefter till intervjupersonen för kontroll och komplettering. Den demonstration 

över befolkningsökningen som skulle visas, visades bara i 2 av intervjuerna eftersom 

programmet inte gick att starta av okänd anledning. För detta fanns dock en backup eftersom 

problem vid live-visningar är ganska vanliga. I powerpointpresentationen fanns bilder 

inlagda som visade några av sekvenserna ur befolkningsdemon. När powerpointen skulle 

visas för den stora elevgruppen via videokanon fungerade den inte som den skulle vilket 

senare visade sig bero på handhavandefel. Powerpointen kunde bara visas i redigeringsvy på 

storbild och det berodde på att datorn som användes hade felaktiga inställningar. Själva 

presentationsvyn gick då inte föra över på touch boarden. Detta löste sig tack vare att 

elevgruppen var förstående och tyckte att det var okey att se den i redigeringsläge när de fick 

förklaringar på hur bilderna samspelade.  Problemen till trots så bedöms materialet vara 

relevant för ändamålet. 

3.3 Utskrift och analys 

Intervjuerna transkriberades så fort som möjligt efter varje avslutad intervjusituation för att 

kunna ha själva intervjun i så färsk minne som möjligt och därmed underlätta 

transkriberingen. En transkribering görs för att underlätta sammanställning och analys av 

materialet, vilket på intet sätt var någon snabb eller enkel uppgift eftersom det krävdes en 

transformation från talspråk till skriftspråk och dessa har olika formalia (Kvale, 1997) Den 

tidvis dåliga ljudkvalitén på de inspelade intervjuerna gjorde att resultatet i vissa delar blev 

svårtolkade. I dessa fall togs bara det som gick att uttyda med. För elevgrupperna gjordes 

ingen återkoppling om vad som sagts under intervjun. Några grupper blev tillfrågade men 

ingen i dessa grupper var intresserade av att läsa igenom textmassan.  När utskrifterna var 

klara gjordes en sammanställning där svaren delades upp utifrån utgångsfrågorna vilket 

gjorde att det blev lättare att se var åsikter sammanföll eller gick isär.   I detta arbete har av 

naturliga skäl de ej inspelade intervjuerna återgivits i skriftspråk utifrån anteckningar. De 

inspelade är återgivna i talspråk med vissa upprepningar och ej avslutade meningar men 

tystnader, suckar och ovidkommande mellanprat är inte medtaget. Informationen och 

demonstrationen av det tänkta programmet som gjorts av intervjuaren är inte heller 

utskriven.  När syftet med intervjuerna har varit att höra potentiella användares åsikter om 

ett nytt webbaserat läromedel har huvudfokus i intervjuerna och utskrifterna varit att försöka 

fånga upp olika tankar så ordagrant som möjligt.  

Analysen av materialet följde i grova drag analysmodellens sex steg (Kvale, 1997), vilka är 

1). Intervjupersonen beskriver sin nuvarande situation, 2). Intervjupersonen upptäcker själv 

nya förhållanden, 3). Intervjuaren gör en koncentration och tolkning av vad den intervjuade 

säger i stunden, 4).  Intervjuaren tolkar intervjun som helhet, 5). Vid behov göra en ny 

intervju samt 6). Intervjupersonen ges en möjlig att utvidga beskrivningar och tolkningar och 

skapa nya insikter. I detta arbete har de intervjuade givits möjlighet att beskriva den 

nuvarande användningen av datorer i undervisningen(1), de intervjuade har sett möjligheter 

med GIS (2) och intervjuaren har tolkat informationen både under pågående intervju och 

efteråt (3,4). Steg 5 och 6 kommer inte att behandlas här på grund av att inga kompletterande 

intervjuer gjorts och hur de intervjuade personerna tolkar och handlar utifrån dess intervjuer 

är helt utanför denna studie. 
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3.4 Validering och rapportering 

När scenariot var färdigskrivet genomfördes en enkelt test där materialet visades för en 

studiekamrat för att få lite övning i att visa och ställa frågor. Under själva intervjufasen 

visades även scenariot upp för marknadschefen på Cartesia AB, som i detta arbete inte är 

uppdragsgivare utan tillfrågad om att bistå med sin expertkunskap inom GIS. Mötet hade till 

syfte att kontrollera att de idéer som presenterades var relevanta i sammanhanget. Allt 

eftersom intervjuerna var gjorda genomfördes transkribering och lärarna fick möjlighet att 

lämna åsikter och kompletteringar. Allt detta gjordes i syfte att få ett så bra och korrekt 

material som möjligt. Den avslutande diskussionen försöker utifrån det givna materialet att 

forma en bild av vad som framkommit samt ge en fingervisning om vad som skulle kunna 

vara en möjlig fortsättning. 

3.5 Metodreflektion 

Valet av metod byggde på tanken att få fram spontana åsikter från potentiella användare av 

det tänkta GIS-verktyget, vilket gav ett lyckat resultat i form av många tankar och idéer. Det 

som kanske saknas i detta fall är fler röster. Med tanke på att scenariot bygger på en 

historielektion i årskurs 8 låg fokus inledningsvis på att få intervjua SO-lärare och elever i 

årskurs 8. Det visade sig att för få ville ställa upp, vilket medförde att det blev nödvändigt att 

vidga upptagningsområdet. Av den orsaken blev det till sist lärare och elever i årskurs 6, 8 

samt elever från gymnasiet. De lärare som ställde upp på intervjuerna hade ett eget intresse 

av datorer i lärandemiljö och det hade därför varit bra att få med några åsikter och tankar 

från mindre datorintresserade lärare. Om undersökningsmetoden istället hade innefattat 

någon form av miniföreläsning för hela arbetslag där var och en efteråt fått fylla i en enkät 

med frågor hade förmodligen åsikterna gått isär mer, vilket möjligen hade gjort svaren mer 

nyanserade. Att få tillgång till den tiden för ett helt lärarlag bedömdes dock som svårt och 

näst intill omöjligt utifrån svårigheten att hitta tid för enskilda lärare. Bedömningen är dock 

att det insamlade materialet och de åsikter som kommit fram är relevanta för 

sammanhanget, nämligen att höra några röster om en läromedelsidé som bygger på 

geografisk informationsteknik.  

4. Resultat 

I detta kapitel redovisas de svar kom insamlats under de olika intervjutillfällena. Intervjuerna 

som gjordes var indelade i tre delar, där den första handlade om datoranvändningen i skolan 

idag. Hur används datorerna och till vad, hur fungerar supporten och vad får lärarna för 

utbildning. Den andra delen handlade om förståelsen av GIS. Vad är det och vad kan det 

användas till? Den sista delen ställde frågor utifrån det visade scenariot. Vad väcker det för 

tankar, är det bra eller dåligt och vad skulle kunna fungera bra och mindre bra i 

undervisningen? Vid en snabb översyn ter sig svaren ganska samstämmiga men det finns 

variationer, framför allt för eleverna i årskurs 6 i jämförelse med övriga åldrar, detta mest 

beroende på att eleverna i årskurs 6 inte har tillgång till personliga datorer vilket de övriga 

har. För att kunna hålla på anonymiteten för de intervjuade (Holme & Solvang, 1991) och för 
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att få en av struktur kommer i denna redovisning lärare och elever benämnas utifrån namnen 

i tabell 1. 

4.1 Datoranvändning i skolan 

Den första frågan som ställdes handlade om hur ofta och till vad datorerna användes i skolan. 

Medan eleverna i årskurs 8 och på gymnasiet angav att de använder datorn på nästan varje 

lektion svarar eleverna i årskurs 6 att de inte använder datorn så ofta.  Lärarna för de olika 

åldersgrupperna skiljer sig åt mindre än eleverna när det gäller datoranvändning. Lärarna 

säger ”Hela tiden” (L1) och ”Eftersom vi har ju en touch board, så använder jag den 

dagligen mer eller mindre”( L4). Skillnaden mellan lärare och elever kan tänkas ligga i den 

egna användningen. Att en lärare använder datorn till undervisning räknas inte som 

datoranvändning för eleverna. När det gäller just användningen så skiljer sig eleverna åt 

utifrån ålder. Gymnasieeleverna använder i huvudsak datorn till skoluppgifter som att skriva, 

anteckna, göra presentationer och titta på kursmaterial på skolans lärplattform, samt spelar 

datorspelet ”Mot alla odds”, som ingår i samhällskunskapen. Eleverna årskurs 8 menar att de 

mest spelar spel, ”Egentligen, ska vi vara helt ärliga så är det ju mest spel” (EG), säger en 

elev, men för rena skoluppgifter handlar det även för eleverna i årskurs 8 om samma typ av 

uppgifter som gymnasieeleverna, dock utan ”Mot alla odds”.  Alla tillfrågade på gymnasiet 

och årskurs 8 uppger att de gör sina läxor via skoldatorn hemma.  För eleverna i årskurs 6 

handlar datoranvändningen om att vid några tillfällen få sitta i datahallen och spela ett 

matematikspel som heter Chefrens pyramid samt att renskriva texter. Lärare L4 använde 

touch board så ofta som möjligt och testade nya program hela tiden. Högstadielärarna 

använde också datorn mycket, mest till att lägga upp information och uppgifter till eleverna 

på skolans lärplattform.  

Den största skillnaden sedan eleverna fått egna datorer i skolan är för högstadiet lärare att 

det inte finns samma behov av genomgångar i helklass. I och med att materialet ligger uppe 

på lärplattformen blir det dessutom lättare för elever som missat någon lektion att ta reda på 

vad som gjorts.  Eleverna generellt, uppskattar att det är mindre papper och mindre 

skrivande för hand vilket några anser går långsammare än att skriva med datorn. De 

upplever även att de får mer gjort, ” Nu gör vi ju det vi ska” (EH) och ”Men jag kan ju knappt 

skriva så jag har blivit dubbelt så bra nu”(EG), men även kritiska röster hörs.” Alltså, jag 

tycker att alltså när jag sitter och skriver på datorn så lyssnar man sämre tycker jag än 

när man skriver för hand” (EB) och ”Det tar alltid mycket längre tid med datorn. Det 

tjarvar alltid för någon. Att någon eller något inte är uppe och att läraren inte vet riktigt 

hur man ska få upp det och kan inte förklara” (EF). Lärarna noterade att när eleverna sitter 

vid datorn så frestas de lätt att göra annat än skolarbete, ”Man märker ju att vissa elever har 

en förmåga att vara på facebook och så i stället för att för att göra det de ska men det är å 

andra sidan de som förr bara satt och tittade ut genom fönstret så problemet är väl inte 

nytt utan tar sig bara nya uttryck.” (L2) 

Åsikterna om support och hjälp när tekniken inte fungerar skiljer sig också en del mellan 

lärare och elever samt mellan skolor. Medan en högstadielärare uppger att supporten 

fungerar bra men att bristen på ”lånedatorer” inneburit lite problem när elevdatorer har gått 

sönder, menar den andra att det fungerar riktigt bra. Mellanstadielärarna tyckte att 
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supporten fungerar bra när det gäller akuta problem men att maskinparken på skolan börjar 

vara dålig och skulle behöva en rejäl genomgång som helhet. Mellanstadieskolans touch 

board har supporten på annan ort och där kan det ta tid att få hjälp, de försöker därför lösa så 

mycket som möjligt själva. Eleverna med egna datorer, som haft problem var mycket kritiska 

till hur supporten fungerar. Det tar helt enkelt för lång tid att åtgärda felen.  De uttryckte 

även besvikelse över att lärare var för dåligt insatta. ”Vissa lärare kan ju inte med, Då sitter 

dom där och försöker klura ut hur man ska göra och det tar ganska lång tid” (ED). 

Alla lärare påtalar behovet av mer utbildning i datoranvändning.  Hela lärarkåren har 

genomgått en utbildning i Pedagogisk IT Metodik (PIM) med grundläggande funktioner för 

Word, Excel, Powerpoint och lite annat men när det gäller hur andra program kan användas i 

undervisning hänger det ganska mycket på lärarna själv både att hitta och lära sig. ”Alltså, nu 

har ju inte jag jobbat så länge, jag har jobbat tre år som lärare och jag har ju inte fått 

någon utbildning förutom PIM.”(L 4). 

4.2 Förhållande till GIS 

Den andra delen i intervjun handlade om förståelsen av GIS och hur den skulle kunna 

användas. Förkortningen GIS och begreppet Geografiska informationssystem var generellt 

okända begrepp. Lärarna hade hört begreppen och några hade koll på att det varit 

utbildningar i detta i staden, samt att det handlar om kartor och navigering men inte så 

mycket mer. För eleverna var begreppet helt obekant. Både elever och lärare fick en kort 

förklaring av GIS och att det handlar om att med kartan som grund, presentera information 

som inte nödvändigtvis har med 

kartan att göra. Efter exempel på 

användning på internetsidor och 

applikationer som Eniro.se, 

Googlemaps, Runkeeper, ökade 

förståelsen och de flesta ansåg att de 

använt det både i och utanför skolan.  

På frågan om de kunde se någon 

användning av GIS i skolan kom det 

från lärarna förslag på geografi och 

SO- ämnen generellt, ”Inom geografi 

och samhällskunskap för att se ett 

samband och var någonstans saker 

händer” (L1). Även de äldre eleverna 

hade tankar om geografi som 

användningsområde.  

4.3 Möjligheter med ett GIS-baserat lärande 

Efter demonstrationen av den tänkta historielektionen i scenariot tyckte samtliga att det var 

en bra och intressant tanke. ”Det gör läroböckerna digitaliserade och mer levande” (L3). ”Ja 

men det ser väl jätteintressant ut tycker jag. Och så alltså att man kan kombinera olika 

medier, att man kan lägga in en film…” (L4). Lärarna tyckte det verkade jätteintressant och 

Figur 1. Skärmdump av verktygsidén över 
järnvägsutbyggnaden, med text, bild, karta och 
ljud 
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såg en pedagogisk vinst i att kunna klicka och utforska själv ”Det är ju en aktivitet” (L 2) och 

menade att det till och med stämmer med läroplanens intensioner ”Enligt läroplanen så står 

det inom många ämnen att skolan ska ge kunskaper i att hantera och bearbeta information 

via dator” (L 2). Flera lärare uttrycker att det verkar pedagogiskt. Lärarna ser även en fördel i 

att tack vare kartan kunna få ett sammanhang om var och när saker hände i förhållande till 

annat och ”Det hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter” (L1). Lärare 3 menade att det 

ger eleverna delaktighet och lite medbestämmande i och med att eleverna själva kan 

bestämma vad och när de vill läsa mer om något.  Lärarna kunde även se vinster med att 

kombinera ämnen för att skapa sammanhang och att eleverna kunde rapportera in när olika 

uppgifter var gjorda vilket hjälper lärarna att se hur långt eleverna hunnit. Eleverna hade 

liknande tankar ”…när det är en karta ser man ju var de hände åsså ser man ju ja men det 

är ju då… åsså när det var bilder så kanske man kommer ihåg. Å de där småspelen kanske 

gör att man kommer ihåg det bättre också” (EC). Tanken på att kunna visualisera 

förändringar uppfattades också positivt ” Å just sånt här med staplar och visa förändring 

över tid och så är väl ett 

bra sätt. Alltså det blir så 

tydligt” (L3).  

Alla elever uttryckte 

positiva tankar om idén 

med ett GIS baserat 

läromedel ”Då skulle ju 

varje elev börja arbeta” 

(EI). En annan elev såg 

det som perfekt för det 

tar bara upp det 

viktigaste (EG) vilket 

borde innebära mindre 

läsning. Eleven menade 

att om man läser en bok 

så står det så mycket och då minns man inget eftersom det är svårt att veta vad som är viktigt 

men om man vet att det som står är det viktigaste skulle det vara enklare. Många elever 

uttryckte att det skulle vara roligare att lära sig genom att klicka och utforska själva, testa och 

framför allt spela de spel som skulle kunna ingå i läromedlet. Det skulle även bli enklare att 

förstå (EB), bli tydligare (EC) och lättare att hitta information än att söka i en bok (EO).  

Gymnasieeleverna såg vinster i att kunna ha allt i ett program (EA) och att kartan skulle 

tydliggöra var saker hände och med bilder skulle det vara lättare att komma ihåg (EC, ED). 

Någon såg fördelen med uppgifter som kunde vara kopplade till de olika avsnitten ”Och det 

är bra med uppgifter för då kan man ju testa själv vad man har lärt sig” (EE).  

Samtliga lärare ansåg att ett GIS-verktyg för undervisning var något de skulle använda om 

det fanns. ”Det känns ju som att det är åt det här hållet vi är på väg. Alltså att det finns mer 

digitaliserad information. Ja, egentligen blir ju läroböckerna digitaliserade och mer 

levande.” (L3). Både lärare och elever påtalade idéer om att det borde finnas en 

anteckningsfunktion så att eleverna kan göra anteckningar som sparas för varje sida. 

Figur 2. Staplardiagram som förändras med 
folkningsförändringen år 1850-1930 i demonstrationen som 
visades vid intervjuerna 
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Möjligheten att spela spelen skulle enligt flera behöva vara beroende av att eleven läst vissa 

sidor eller klarat vissa uppgifter för att kunna fortsätta. (L3, EC, EF, EI). Ett annat förslag var 

att göra någon del sådan att eleverna skulle kunna skapa sin egen karta genom att lägga till 

information som de tycker är viktig. Att de helt enkelt skulle kunna skapa sin egen interaktiva 

karta över den ort där de bor. Eleverna påpekade att det måste  finnas ett mål med spelet och 

de ville ha enkel inloggning utan konstiga lösenord. Att kunna kombinera ämnen på ett 

enkelt sätt och inte bara se enskilda händelser utan sammanhang sågs som en tidsvinst. ”…nu 

är det ju mycket kring att man [eleverna] ska analysera och diskutera och du ska diskutera 

och samtal och då är det ju viktigt att man lyfter fram många olika aspekter […] man ska ju 

få in mycket på lite tid och det är ju det man känner med ett sånt här program kan det bli 

lättare att få ihop” (L4) 

4.4 Hinder och svårigheter med ett GIS-baserat verktyg 

Det som lärarna upplevde som de största hindren var när datorer, program, 

internetuppkopplingar och annat inte fungerar som den ska. ”…det här är ju ett program och 

ibland så har program en förmåga att krascha, en lärobok kraschar aldrig” (L1).  Lärarna 

på mellanstadiet där eleverna inte har egna datorer såg även ett problem med att det inte 

finns ett tillräckligt antal fungerande datorer att tillgå och uttryckte även en lite oro för att 

inlärningstiden för dem som lärare inte får bli för lång. De såg även svårigheter vid 

undervisningen. ”Själva genomgången kan man ju ha på en touch board men när dom ska 

göra uppgifterna får man ju bekymmer rent för att vi inte har datorer” (L4). Programmet 

får helt enkelt inte vara krångligt att lära sig. ”Det tar tid att lära sig något nytt men så är 

det ju alltid. Teknikstrul får man räkna med” (L2). Ett annat hinder eller snarare inledande 

hinner är att allt nytt möter på motstånd och alla lärare är inte lika positiva till att lära sig nya 

saker (L1), vilket även flera elever uttryckte på olika sätt ”Jag tycker att det är lite jobbigt 

när vi har fått datorer nu att vissa lärare använder datorerna jättemycket men andra 

använder den inte alls” (EA), vilket de menade beror på okunskap om, och ointresse av 

datorer i allmänhet (EB). En lärare uttalade en oro över risken att både skolan och lärarna 

har för höga tankar om elevernas kunskapsnivå när det gäller datoranvändning. I och med att 

de sitter mycket vid datorn så förväntas eleverna tidigt kunna mycket om datorer och till 

exempel hantera Word. De kan skriva korta meddelanden men inte texter. (L4). En risk som 

påtalades av både en lärare och en elev var att de spel som skulle kunna ingå i programmet 

skulle få för stort fokus ”när det är spel så blir de kanske mer intresserad av spelet och bara 

klickar förbi läsavsnitten ” (L2) och ”Äh, jag klickar förbi den här faktarutan och kommer 

till spelen”(EF). 

Eleverna uttrycker även en viss oro över att programmet skulle bli för tidskrävande (EC, 

EQ). Detta dels utifrån att spelen skulle ta tid och dels utifrån att se samband i allt. Vissa 

elever såg också att det skulle bli ett jättejobb att skapa programmet eftersom det innehåller 

så mycket (EA) och en elev undrade hur man löser problemet med att alla lärare kanske inte 

tycker att det som är inskrivet i programmet är det viktigaste och det som de vill lära ut (EC). 

Några av de yngre eleverna bekymrade sig över hur det skulle fungera med ett läromedel på 

datorn som man ska använda hemma, eftersom föräldrarna skulle tycka att det blir för 

mycket datasittande (EP). De såg även nackdelar som att ”Man kanske inte hinner lära sig 
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lika mycket som att läsa en bok” (EQ) och ”Man kanske behöver internet” (EQ). En elev från 

gymnasiet uttryckte en viss skepsis vid frågan om det skulle vara roligare att lära sig med 

detta program ”Ja om det inte blir för mycket för det känns som det tar längre tid” och ”Jag 

tycker kanske att det kan bli svårt att se sammanhang när det blir för mycket” och ”Jag 

tycker att det känns mer oseriöst” (EC). Det senaste uttalandet grundar sig i känslan att det 

riskerar bli för mycket lek istället för lärande.   

Generellt kan sägas att alla lärarna som deltog i undersökningen hade en öppen och 

positiv syn på IT och valde att hellre se möjligheter än hinder. Eleverna å andra sidan var inte 

lika samstämmiga i sina åsikter och sitt resonemang, delvis kanske beroende på ålder och 

mognad, men även tillgången till datorer kan antas påverka uttalandena. Medan 

gymnasieeleverna verkligen funderade över nyttan med programmet och hur man skulle 

kunna lära sig och alternativt inte lära sig så hade mellanstadieeleverna svårare för att 

uttrycka någon åsikt alls. De hade svårt att relatera till ett program som skulle kunna 

användas i undervisning när de inte hade egna datorer. Däremot fanns det elever i årskurs 8 

som kunde se nyttan med datorn och den presenterade programidén men såg som den 

främsta fördelen att den innehöll ett spel.  

5. Diskussion 

Resultatet av detta arbete går på inget sätt säkerställa rent statistiskt eftersom metodvalet var 

en kvalitativ studie och de åsikter som kommit fram bara representerar ett fåtal röster. Det är 

dock i detta fall just dessa röster som är intressanta. Att presentera ett löst koncept för ett 

möjligt läromedel ger bara en första inblick i hur mottagarna av programmet ser på dess 

möjligheter och hinder. Det ger också en fingervisning om huruvida grundtanken i att kunna 

skapa detta, stämmer med den inledande föreställningen om att det borde vara möjligt 

utifrån tekniktillgång och behov av pedagogiska verktyg. 

Att skapa ett GIS-verktyg som ett läromedel är en enormt komplex uppgift eftersom det 

måste passa i så många olika sammanhang vad gäller åldersgrupper, ämnen och 

ämnesområden. Den kanske viktigaste uppgiften vid en framtida utveckling är att hitta en 

struktur för hur olika saker ska presenteras och representeras. Det krävs en samstämmighet 

genom hela programmet för att få det lättarbetat och tydligt. Både den, i detta arbete 

presenterade forskningen och lärarnas åsikter i intervjuerna påtalar vikten av detta.  Vidare 

behöver programmet vara indelat i olika nivåer utifrån utbildningsstadier, såsom låg-, 

mellan- och högstadiet samt svårighetsgrad utifrån till exempel betygskriterier. Programmet 

ska dessutom kunna  individanpassas för såväl barn med särskilda behov, som de duktigaste. 

Andra frågor att fundera över är så klart vilka uppgifter som ska läggas in och hur de ska det 

läggas in. Programmet som grundtanke är webbaserat och i det sammanhanget är det möjligt 

att välja att göra ett färdigt program som det är möjligt att betala in sig i eller att till exempel 

bygga upp det som en öppen community i stil med wikipedia-modellen där utvecklare skapar 

en struktur och en mall och sedan är de upp till användarna att lägga till eget material och 

låta det växa (Haraldsson, 2013). Utöver detta finns mycket annat att ta hänsyn till av både 

teknisk och praktisk karaktär som inte kommer att redovisas här. Det finns idag ett digitalt 

läromedel som heter Digilär (Digitala läromedel, 2013) som bygger på ett liknande koncept 
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där man kan klicka, söka, se och lära. Skillnaden mellan det och detta tänkta GIS-verktyg är 

att i GIS-verktyget utgår det mesta av informationen från en karta istället för bilder.  

 Den forskning som redovisats visar på att det är flera som funderar på detta och försök 

har gjort i olika delar av världen under lite olika förutsättningar. Det går inom forskningen se 

två spår. Det första är att skolan ska undervisa i GIS i syfte att lära eleverna vad GIS är och att 

träna upp sitt spatiala tänkande. Det andra är det som detta arbete varit inne på, nämligen att 

använda GIS för att lära sig. Kunskaper i GIS får man då på köpet utifrån den åldersnivå 

eleven befinner sig i, liksom träning i spatialt tänkande. Forskare har upptäckt att de GIS-

program som finns idag och som är skapade för yrkeslivet och proffsanvändare är för 

komplexa för att fungera bra i en skolmiljö där användarna har så olika förutsättningar. Där 

menar jag att det tidigare nämnda Minimal GIS (Marsh, Golledge, & Battersby, 2007) som 

fokuserar på pedagogiken mer än på analys och funktion har betydligt bättre förutsättningar 

att fungera som ett läromedel. Detta eftersom det skulle vara mer anpassat efter olika åldrar 

och det skulle kanske dessutom vara lättare att anpassa till läroplanen. Idén med ett GIS-

verktyg som läromedel skapar en visuell och interaktiv lärmiljö där det ska vara möjligt att se 

och uppleva i sitt lärande. Detta är något som forskningen pekar på som positivt med GIS 

som läromedel (Kerski 2003; Snyder & Hammond, 2012). Även de intervjuade lärarna 

bekräftar denna idé, ”Ja, man får nog bättre förståelse för sammanhang och samband. 

Eleverna skulle uppleva det roligare och lär av bara farten” (L1).  

På samma sätt sammanfaller de intervjuades åsikter om problemen med datorer med det 

forskningen och tidigare undersökningar antyder. Även om antalet datorer och mängden 

kringutrustning ökar hela tiden, om än olika fort på olika ställen i såväl Sverige som övriga 

världen så finns problemen kvar. Teknik krånglar och går sönder eller är för gamla och dåligt 

underhållna, program innehåller buggar och fungerar olika bra. Till detta hör att lärare ofta 

upplever att de får för lite utbildning och för lite tid att öva själva inom såväl data och 

programanvändning. 

5.1 Hinder 

Det som framstår som de största hindren för ett GIS-verktyg som läromedel i skolan anser 

jag är av tekniskt praktisk karaktär. Det faktum att teknik har en benägenhet att krångla gör 

att det går åt mycket tid till sådant som inte har direkt med undervisningen att göra. 

Tidsplanen inom skolan är ofta hårt pressad och om det går bort för mycket tid till att få 

tekniken att fungera, är risken att lärarna ger upp trots att de tycker att programmet är bra. 

Det blir i det sammanhanget viktigt att ha en bra och fungerande support som snabbt kan 

rycka ut på akuta ärenden lika väl som den måste se över all utrustning kontinuerligt. För att 

eleverna på en högstadieskola i Lycksele skulle få lite mer kunskap och intresse för natur, 

fiske- och viltvård genomfördes ett projekt där man bland annat mätte vattentemperaturer i 

en sjö och använde GPS för att mäta avstånd. Det datat som samlades in bearbetades i ett GIS 

verktyg och analyserades. Eleverna kunde göra jämförelser och diagram. I resultatet av detta 

projekt framgår att bristen på GPS:er och problem med att få GIS-programmet att fungera 

var ett av de stora problemen (Lycksele kommun, 2005) En annan aspekt som antogs redan 

inledningsvis är ekonomin. Dels kostnaden för inköp, underhåll och uppdateringar, men 

även själva utvecklingen. Hur ska ett eventuellt utvecklingsarbete finansieras och av vem? 
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Det kan vara svårt att hitta någon som vill satsa på ett program som ska säljas och det kan på 

samma sätt vara svårt att hitta sponsorer till att skapa den öppna programlösningen där 

lärare själva får bygga ut programmet. Frågan blir sedan vem som ska betala underhåll och 

uppgraderingar. Här krävs mer utredningar och undersökningar, framför allt för att försöka 

klargöra hur intresset för detta är hos läromedels- och utbildningsföretag samt hos 

beslutsfattare inom kommunerna. Vidare kan funderingarna kring den praktiska nyttan ses 

som ett hinder. Alla lärare är måhända inte intresserade eller övertygade om att digitala 

läromedel är det bästa. Det finns en uppenbar risk för att programmet bara blir ett program 

där man lär sig klicka på rätt knappar och att det blir mer häftigt än lärorikt. Detta 

uppfattade även många av de äldre eleverna som en risk i och med att de påtalade att det 

kunde bli för enkelt att bara klicka förbi alla text för att komma till det roliga, som exempelvis 

spel. För att överbrygga detta problem krävs en tydlig pedagogik och ett välplanerat upplägg 

där spel är beroende av att man har klarat av olika moment i kursen innan man kan spela 

vidare. Verktyget får inte bli för avancerat. Det krävs att fokus läggs på vad som måste ingå 

och inte frestas att lägga till för många finesser som krånglar till programmet. 

5.2 Möjligheter 

Ett GIS-verktyg för undervisning bedöms ha en stor potential som läromedel i och med att 

kartan skapar en känsla av sammanhang. Det blir på ett enkelt sätt lätt att se var och när 

saker hände. Datorn i sig möjliggör användning av flera olika medier som exempelvis bild, 

film, text och ljud vilket förstärker den visuella upplevelsen. Verktyget ger en möjlighet att 

dels koppla ihop olika fenomen inom ett ämne, men även att kombinera olika ämnen för att 

se större sammanhang. Det ska till exempel vara möjligt att kombinera religionen och 

historien och se om något inom religionen påverkade utflyttningen till Amerika på 1800-

talet. Detta skapar en större förståelse för sammanhang och tillhörighet. Genom möjligheten 

att klicka ska man kunna välja vilken information som ska vara synlig och därmed ge 

möjlighet att jämföra olika saker. Till verktyget kopplas frågor som kan/ska göras i 

övningssyfte eller som redovisning och det skulle, som några lärare önskade kunna vara 

möjligt för läraren att se hur långt varje elev kommit och att lämna in uppgifter direkt i 

programmet. Det borde även finnas en chat-funktion för att underlätta för elever att ställa 

frågor till varandra under läxläsning. Verktyget anpassas efter utbildningsstadier som låg- 

mellan- och högstadiet och det är viktigt att det finns både information och uppgifter för 

olika kunskapsnivåer.  Med hjälp av en touch board ges möjligheten att utnyttja verktyget vid 

genomgångar, där läraren kan gå igenom valda delar på ett tydligt och bra sätt. 

5.3 Framtid 

Det GIS-verktyg som denna rapport handlar om skulle vara webbaserad och troligen 

utvecklad med Open source och fungera ungefär som Wikipedia gör idag. Ett 

utvecklingsteam skulle bygga upp en genomtänkt start och sedan skulle lärare och andra ha 

möjlighet att lägga in material i enlighet med den förutbestämda mallen som kunde bli 

tillgängligt för alla. Troligtvis skulle vissa delar av användningen behöva avgiftsbeläggas för 

att kunna betala den kontroll av materialet som behöver göras. Ett webbaserat verktyg är 

dock enkelt att sprida och det skulle kunna användas i andra länder. Det skulle då kunna 
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bidra till en ökad kontakt mellan elever i olika skolor världen över. Ett webbaserat verktyg 

skulle dock precis som en av eleverna i årskurs 6 påpekade kräva att man alltid behöver 

internet. För detta krävs att det finns en bra täckning överallt och med bra teckning menar 

jag en så pass snabb och pålitlig förbindelse  att det går att visa bilder, filmer, 3D animeringar 

och annat som kräver ganska bra förbindelser idag. Annars finns risken att eleverna i de 

områden som inte har tillräckligt bra internet inte kan använda ett GIS-verktyg även om de 

skulle vilja det. 

Mer datorbaserad undervisning i allmänhet, och där inbegrips GIS, skulle bidra till att 

eleverna i framtiden har mer teknikvana inför arbetslivet men på bekostad av vad då kan en 

kritiker undra. Kan det till exempel vara så att de elever som faktiskt inte alls är intresserade 

av datorer och teknik blir de nya eleverna som inte hänger med. Hur fångas dessa upp i så fall 

i en allt tekniktätare skola och i samhället? I denna grupp kan förutom de tekniskt 

ointresserade även de med spatial dispraxi. Att få förståelse och kunna lära sig med hjälp av 

en karta när man inte förstår och kan tolka rumsliga begrepp blir lika svårt som att inte 

kunna läsa. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte till varför tekniken används, till vad och för 

vem. Det finns sannolikt tillfällen där en bok, papper och penna är den mest optimala 

lösningen. I den skola som är idag där eleverna själva ska ansvara för sitt lärande är det 

viktigare än någonsin att alla får de verktyg som passar dem bäst för att kunna uppnå sina 

skolmål i enlighet med skolplanen (Skolverket, 2011). Ytterligare en sak att ta hänsyn till när 

det handlar om IT-baserat lärande i största allmänhet är på vilket sätt dagens och 

morgondagens barn och unga förhåller sig till datorn. Idag höjs röster lite nu och då över att 

barn och unga sitter för mycket vid datorn och att de rör på sig för lite. Risken finns att barn 

blir ännu mer stillasittande, vilket till och med påtalades av eleverna i årskurs 6. Här anser 

jag dock generellt att det är nödvändigt att skilja på skola och fritid på samma sätt som det är 

nödvändigt att skilja mellan arbete och fritid. Den allt mer stillasittande ”arbetstiden” kräver 

en aktivare fritid för att kroppen ska orka.  

Att få skolan delaktig i GIS skulle gynna både GIS-utvecklingen och skolans undervisning. 

GIS-utvecklingen gynnas utifrån ett ökat intresse för GIS och en ökad efterfrågan av 

pedagogiska verktyg. Jag ser ett införande av GIS som läromedel som en möjlighet att kunna 

skapa en mer dynamisk undervisning som kan anpassas efter olika sätt att lära sig. Med ett 

GIS är det möjligt att visualisera informationen, att underlätta för elever med olika 

funktionshinder genom ett individanpassat verktyg. Någon behöver bilder och någon behöver 

kanske text utskrivet på papper medan en tredje behöver få allt uppläst, allt måste gå att lösa.  

Detta skulle kunna få till följd att fler elever verkligen hänger med och tar till sig 

undervisningen och därmed klarar målen i skolan. Detta är något som både den redovisade 

forskningen och de intervjuade ser som en vinst. Det handlar om att få fler elever att förstå 

samband för att sedan kunna använda dessa i nya sammanhang. Elever ska ges möjlighet att 

upptäcka och utveckla oavsett kunskapsnivå. Några elever påtalade i intervjun att det skulle 

bli enklare att lära sig och att det skulle bli mindre läsning (EG). Eleverna kan således luras, 

eller lura sig själva med att det skulle bli enklare att gå i skolan. Till viss del kan det kanske 

vara så. Om eleven har svårt att ta till sig av den undervisning som är idag så kan GIS-

verktyget upplevas som ett enklare sätt att lära i och med att det inte bara handlar om att läsa 

en massa text. För en elev som har lätt att lära i dagens undervisningsform kan känslan i 
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stället bli att allt klickande, tittande på film och spelande tar för mycket tid. Det som elever 

kan uppleva som en lättare undervisning kan istället ge ett merarbete, kanske utan att det ens 

märks. I GIS-verktyget krävs det nämligen att eleven själv är aktiv och söker sig vidare i de 

olika kunskapsnivåerna för att kunna lösa uppgifter och spela spel. Ett väl genomtänkt 

utvecklingsarbete skulle dessutom kunna göra ett verktyg som skulle kunna bli billigare än 

läroböckerna som finns idag och den information som finns skulle vara ständigt aktuell.  

Genom att använda ett GIS baserat läromedel skulle kartan kunna fungera som en 

sammanhållande länk i tid och rum i undervisningen, såväl inom ett ämne, som mellan olika 

ämnen. Det skulle vidare kunna skapa ett interaktivt lärande där man kan använda många 

sinnen samtidigt, vilket anses öka inlärningsförmågan, inte minst för elever med särskilda 

behov. Detta skulle även skapa bra möjligheter för eleverna att göra analyser och 

fördjupningar inom ett ämne. Fördelarna med att införa ett GIS-baserat verktyg som 

läromedel är många och med en genomtänkt struktur, en grupp kunniga och sanna 

entusiaster och en aktiv förbättring för support skulle det kunna bli riktigt framgångsrikt.  

6. Slutsatser 

Detta arbete hade som syfte att se några av de möjligheter och hinder som finns med att inför 

ett GIS-verktyg som läromedel i skolans SO-undervisning. Undersökningen pekar på att det 

finns praktiska hinder, framför allt i form av teknik som inte fungerar tillfredställande och 

ekonomisk osäkerhet,  men även att det kan vara ett lärande som tar mycket tid i anspråk. 

Hur man bygger upp och skapar detta läromedel för att det ska passa i flera ämnen och 

förhållanden utan att bli allt för avancerat är en utmaning. Undersökningen har haft mest 

fokus på skolans SO-ämnen men det finns troligen andra ämnen som också skulle kunna 

passa för detta. Till exempel matematik där man skulle kunna göra vinkelberäkningar i 3D-

modeller. Både hos de intervjuade lärarna och eleverna finns ett tydligt intresse för denna typ 

av program. De vill kunna interagera med programmen, lära och upptäcka. Eleverna vill att 

det ska hända något och lärarna vill skapa en upplevelse och en känsla av att lärandet är kul. 

Ett GIS-verktyg skulle kunna tillmötesgå detta men det återstår mycket forskning för att 

kartlägga hur. 
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Bilaga 1 Scenario 

Idag börjar ett nytt pass inom historien och läraren Lisa har förberett första lektionen i det 

nya programmet. Det är ett GIS-program som ligger i molnet och ska kunna förmedla 

historielektionernas budskap för klassen. Lisa har inbjudit eleverna till kurssidan och de kan 

då logga in med samma inloggningsnamn som de har till lärplattformen Infomentor.  

Vyn består i huvudsak av en kartbild. Den har även en menyrad där det står Kurser, 

Uppgifter, Text och Deltagare. Klickar man på kurser får eleven fram de kurser som denne 

just nu är deltagare i och där denne kan välja vilken kurs som gäller.  Rubriken Uppgifter 

innehåller övningsuppgifter quiz och lite annat som kan hjälpa eleverna i sina studier. Text 

innehåller sidans information i textform om man till exempel skulle vilja skriva ut texten för 

kursen. Deltagare är en lista på elever och lärare som är med. Här skulle man eventuellt 

kunna lägga till en chat-funktion. Till vänster om kartan finns rubriker som ingår i kursen. 

Förutom Inledning finns Råvaror, Järnvägens byggande, Människor och miljö samt Flytta till 

Amerika. Alla dessa rubriker går att klicka på för att få mer information. 

Historiepasset handlar om Industrialiseringen i Sverige och idag ska Lisa visa 

funktionerna i programmet 

med hjälp av ämnet. När 

eleverna loggat in och valt 

ämnet Historia – Sverige blir 

industriland ser de en 

kartbild över Europa. På 

kartan syns en stjärna över 

Storbritannien och siffrorna 

1 (papper och trä), 2 (järn 

och stål) och 3 (textil) över 

Sverige, vilket även framgår i 

menyn, (se Figur 3). Sifforna 

och symbolen markerar 

alltså något som påverkat 

Sveriges industrialisering.  

När eleven klickar på 

stjärnan kan denne läsa om vad som inledde industrialiseringen i Sverige. Information i text 

och bilder och kanske en liten film eller länk till extern källa kan finnas här samt en koppling 

till relaterade kommande och tidigare .   

För att se mer i detalj av vad som hände på olika platser kan man antingen zooma in 

området man är intresserad av, eller klicka på en rubrik i menyn för att få mer detaljerade 

uppgifter. Det går även klicka på ikonerna i själva kartbilden för att komma vidare.  Det finns 

även funktioner för att gå tillbaka till tidigare visade sidor dels genom att använda zoom och 

rubriker i menyn men även att klicka i sökvägen eller backknappen som går ett steg tillbaka 

per klick.  

 

 

Figur 3. Startsida för GIS-verktyget i ämnet Historia -  
"Sverige blir industriland.” 
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Textilindustrin 

Eleverna uppmanas att klicka på 3:an som motsvarar textilindustrin och då ändras kartan så 

det blir en stjärna där 3:an var och en textruta om textilindustrin öppnas. När eleverna läst 

klart om bakgrunden klickar de på stjärnan för att komma till mer detaljerad information. 

 

Textilindustrin 2 

Nu syns det var de största textilindustrierna låg och lite fakta om varje ställe. Om hur det var 

att jobba inom industrin mm. Det kanske finns någon gammal film från någon industri, ett 

enkelt spel som går ut på att tillverka något i en industri på ett tidstypiskt sätt eller något 

annat.  

När eleverna klickar på stjärnan kommer det upp en mer detaljerad karta över aktuellt 

område där orterna för de olika industrierna finns utsatta och där det går att få mer 

information om det som tillverkas på varje ort.   

 

Människor och boende 

Lisa vill sedan att eleverna 

klickar på rubriken Människor 

och boende i menyn. Här finns 

bilder som är klickbara där 

eleverna får information om 

hur det var att bo på 

landsbygden respektive i 

städerna, vilken arbetsmiljö 

det var samt 

befolkningsutvecklingen i 

Sverige under 

industrialiseringen. Eleverna 

får sedan klicka på 

befolkningsutvecklingskartan. 

Då startar ett program som 

visar hur befolkningen i 

städerna respektive på landsbygden förändrats under åren 1850-1930 för män och kvinnor. 

Figur 4 visar hur det såg ut år 1905.  

 

Järnvägen 

Därefter klickar eleverna vidare i meny på Järnvägen byggs och får då information om 

järnvägens utbyggnad. Först i övergripande och sedan mer detaljerat. Här skulle man kunna 

lägga länkar till bilder och filmer om rallare. I stället för flera kartor, som i Figur 5, skulle 

järnvägens utbyggnad med fördel kunna illustreras med bara en karta och en skalstock med 

åren 1850-1930, där man kan föra en markör fram och tillbaka och se hur det såg ut ett visst 

år.  I denna del skulle även ett spel kunna ingå där eleverna ska bygga en järnvägssträcka på 

en karta samtidigt som de får information om hur byggandet gick till, hur lång tid det tog osv.  

Figur 4. Bild från befolkningsförändringsdemon. De röda 
staplarna är män och kvinnor på landsbygden och de mer 
orangefärgade är män och kvinnor i städerna. 
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Flytten till Amerika 

Lisa uppmanar sedan eleverna att klicka på rubriken Flytta till Amerika. Här kan man 

koppla varifrån i Sverige folk flyttade och vart i Amerika de hamnade. Filmer och berättelser 

om flyttandet och allt vad det innebar finns här. 

 

Uppgifter 

Lisa visar till sist vad som finns under rubriken Uppgifter. Här finns frågor i både 

redogörande och quiz-form samt lite mer undersökande och analyserande uppgifter. Att till 

exempel undersöka hur järnvägsbyggandet och industrierna påverkar var folk bor.  Jämföra 

restider för tåg och häst och vagn. Se samband mellan sjukvård och boendemiljö med mera.  

 

  

Figur 5 bilder som illustrera järnvägens utbredning under 

perioden 1850-1930. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Tabell 2. Här redovisas de frågor som planerats inför intervjuerna.  

 

ELEVER   
Tema Fråga Analytiskt/teoretiskt syfte 
Användning av dator i 
undervisning 

Hur ofta använder ni datorn 
i skolarbetet? 
Till vad? 
 
Hur ofta använder ni datorn 
hemma? 
Till vad? 
Upplever ni någon skillnad i 
att använda dator i 
undervisning jämfört med 
att inte använda datorn? 
 
Om Nej Varför används den 
då? 
 
Vad är skillnaden mellan att 
använda datorn i 
undervisning jämfört med 
att vara utan dator? 
På vilket sätt? 
 
Hur fungerar supporten 
idag? 

Inledning /1. Nuvarande 
situation 

Kunskaper om GIS Har ni hört talas om GIS? 
(Geografiska 
informationssystem)? 
 
Vad tror ni att det är? 
 
Vad tror ni att det används 
till? 

Resultat av erfarenheterna/1. 
Nuvarande situation 

Erfarenhet av GIS Vilka erfarenheter har ni av 
GIS? 
Hur skulle man kunna 
använda det i skolan? 

Resultat av erfarenheter/ 2. 
Nya förhållanden 

Tankar om scenariot Skulle ett sånt här program 
förändra undervisningen?  
Hur?/ Varför? 
 Skulle det bli roligare 
använda ett program som 
det här i undervisningen? 
Varför/varför inte? 
 
Vilka fördelar kan ni se med 
ett sånt här program? 
 
Vilka nackdelar kan ni se? 
 
Ser ni andra funktioner som 
ni skulle vilja ha med? 

Tankar om ett nytt sätt att 
lära/2. Nya förhållanden 
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LÄRARE   
   
Användning av dator i skolan Hur mycket använder du 

datorn i undervisningen? 
 
Till vad? 
Upplever du någon skillnad i 
att undervisa när datorn är 
en del av undervisningen 
kontra utan dator? 
När fungerar det att använda 
dator i undervisningen? 
När fungerar det inte? 
 
Hur är tillgången på datorer 
idag? 
Hur fungerar supporten? 
Hur ser organisationen ut för 
datoranvändningen. En 
levande diskussion, en 
huvudansvarig, kurser och 
utbildning inköp? 
 
Hur mycket historia läser 
eleverna i årskurs 8? 

Inledning/ 1. Nuvarande 
situation 

Kunskaper om GIS Har du hört talas om GIS 
 
Vad tror du att det är? 

Resultat av erfarenheter/ 1. 
Nuvarande situation 

Erfarenhet av GIS Har du några erfarenheter av 
GIS privat i arbetet? 
Hur skulle man kunna 
använda det i skolan? 

Resultat av erfarenheter/ 2. 
Nya erfarenheter 

Tankar kring scenariot Vad är din spontana tanke 
om ett sånt här typ av 
program? 
 
Skulle ett sånt här program 
förändra sättet att 
undervisa? 
Hur På vilket sätt? 
 
När skulle det kunna 
användas? 
När skulle det inte kunna 
användas? 
Finns det tillfällen när det 
rent skulle vara olämpligt? 
 
Ser du några fördelar med 
att kunna navigera i en 
karta? 
 
Vilka fördelar ser du med ett 
sånt här program? 
 
Vilka nackdelar ser du med 
ett sånt här program?   

Tankar om ett nytt 
läromedel/2. Nya 
erfarenheter 
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Vilka är hindren för ett dyligt 
system? Skolverket? Tid? 
Intresse? Teknikstrul?  
 
Hur ser du som lärare på 
möjligheten att införliva ett 
sånt här system i 
undervisningen 


