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ABSTRACT 
Berntsson, J. 2014. Lära med GIS, En undersökning av implementeringen av GIS Grundskolan. 
Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
The purpose of this study is to examine teachers’ attitudes towards the implementation of GIS (geographic 
information system) in the subject of geography in the Swedish secondary school system. The study will also 
examine how the GIS education is practiced and which programs teachers use. In order pick up the attitudes 
among the teachers, semi-structured interviews and one group interview were performed. The interviews were 
made through funnel technique, with a circumvention approach and a conscious naive attitude with an aim to 
show open-mindedness for new and unexpected phenomena. The interviews with the teachers lasted between 
half an hour and an hour and the main purpose was to grasp their experiences of geography education in general 
and GIS education especially. 

 The most important result is that the teachers’ overall attitudes are positive and that they believe in GIS 
and ICT as pedagogical tools. The lack of time is on the other hand a barrier to GIS implementation and the 
teachers express a demand for further GIS training. Moreover, there is a need for promoting GIS within the 
geography teaching profession. In summary, the teachers mainly use the traditional atlas, Google Earth, 
internetbased homepages and also free tablet/smartphone applications. 
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1. INLEDNING 
 
Aldrig tidigare har tillgången och tillgängligheten till information varit större än den är idag. 
En sökning på Google i maj 2014 (sökord ”GIS”) gav för att illustrera detta cirka 30 miljoner 
resultat på 0,21 sekunder1. I skrivande stund har jag tolv applikationer på min telefon som på 
något sätt förmedlar, registrerar och kommunicerar lägesbunden information. GIS är till 
exempel grunden för träningsapplikationen RunKeeper, systemet för att checka in på 
Facebook och till att få väderinformation kopplat till vår bostadssort. Hall (2003, s.11) 
beskriver att kartor dagligen syns i digital form, i media och på internet. Arnberg (2006, s.5-6) 
menar att tekniken inte är ett hinder för att komma åt information idag utan kunskapen om 
den information vi söker. 

När det gäller svenska grundskoleelevers kunskaper visade Oscarsson och Svingby 
(2005) på utvecklingsbehov i fråga om att tolka geografisk information i diagram och tabeller. 
I relation till det menar Welling (2001, s.6) att GIS kan användas i flera ämnen i skolan för att 
studera information i kartor, tabeller, diagram och bilder. Tekniken lämpar sig för att visa 
förändringar över tid i form av kartor, det går vidare att visa på fenomens utbredning och 
samband. Att ”lära med GIS” menar Andersland (2011) har störst relevans i skolan om GIS 
skall verka stöttande i undervisningen. Multinationella företaget Esri (2014) motiverar 
implementeringen av GIS i grundskolan med: 

 
GIS technology provides educators with tools to develop a greater understanding of our world. GIS helps 
prepare students to meet the demands of the twenty-first-century workforce, whether they are involved in 
science, government, or business. 
 

Enligt Esri introducerar GIS-teknologin ett nytt sätt att tänka och göra saker på (ESRI Map 
Book, 2007). Emellertid menar Arnberg (2006, s.5) att tröskeln är hög för att börja med GIS i 
undervisningen. När tekniska hinder övervinns är en förhoppning att GIS-användare kritiskt 
skall kunna granska och behandla fakta för att själv förstå hur kartor och information är 
framställda och du lurar varken andra eller blir lurad av vackra kartor. 

Forskning visar på att implementeringen av GIS i undervisningen går trögt trots den 
potential GIS innehar som tekniskt hjälpmedel och pedagogiskt verktyg (Höhnle, 2013; Rød, 
2010). Andersland (2011, s.55) menar det finns ett behov av att marknadsföra GIS bland 
lärare. Tidigare svenska studier (Kaati, 2012; Karlsson, 2013) har undersökt GIS-
undervisning på gymnasiet och högstadiet. I Kaatis undersökning framkom att lärare både vill 
och anser att de behöver öka användningen av GIS i sin undervisning men de hämmande 
hindren är brist på tid, resurser och kunskap. Ändå visar Karlsson på att lärare tror på GIS 
som pedagogiskt hjälpmedel. Hinder är dock bristande kvalité på internetuppkoppling, att 
datorerna inte fungerar och att väntan på support är för lång. Flera lärare medgav att de inte 

                                                           
1 Geografiskt informationssystem, GIS, system som med dator underlättar analys av geografiska data och har 
möjlighet till inmatning, lagring, bearbetning och presentation av sådana data. (Källa: www.ne.se) 
 

http://www.ne.se/
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har något intresse för IT. I senaste läroplanen infördes kunskapskrav för geografiämnet som 
säger att undervisningen ska behandla GIS, men hur bedrivs GIS-undervisningen i åk 7-9? 
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur lärares attityder till implementering av GIS i 
undervisningen på högstadiet ser ut. Undersökningens syfte är också att se hur undervisningen 
går till och vilka program som används. Frågeställningarna för att besvara syftet är: 

 
- Hur ser förutsättningarna ut för att kunna använda GIS i undervisningen? 
- Hur är lärarnas attityder till implementering av GIS i svenska högstadieskolor?  
- Bedrivs undervisningen efter ”lära om GIS” eller ”lära med GIS”? 

 
1.2 Avgränsning 
Undersökningen i denna C-uppsats är avgränsad till svenska grundskolans senare år (årskurs 
7-9) således intervjuas endast lärare verksamma på högstadiet. Detta är en avgränsad studie av 
skolgeografin och kommer endast undersöka hur lärares innehållsval, med avseende på GIS, 
ser ut för att få en överblick av hur lärare uppfyller kraven från kursplanen (Lgr 112).  
 
1.3  Bakgrund 
Ett GIS inkluderar hårdvara, mjukvara och data för att samla in, hantera, analysera och 
visualisera alla former av geografiskt refererad information (ESRI, 2014). Andersland (2011, 
s.48) menar att GIS är en uppsättning av verktyg som gör det möjligt att lösa rumsliga 
problem. GIS handlar i stor utsträckning om kartor och Hall (2003, s.12) definierar en karta 
som en geografisk representation av en del av omgivningen i form av en fysisk papperskarta, 
monitorbild eller en projektorbild. Esri (2014) som är en världsledande multinationell 
producent av mjukvara, som bland annat står bakom ArcGIS, motiverar användningen av GIS 
på sin hemsida med: 

 
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. 

 
Welling (2001, s.6) utrycker i sin lärobok för GIS på gymnasiet, att I skolans värld är GIS ett 
naturligt hjälpmedel i geografiämnet. Detta för att det är möjligt att analysera samband 
mellan två eller flera geografiska företeelser och du själv kan sammanställa information ur 
geografiska databaser och framställa kartor efter egna initiativ. I kursplanen (Skolverket, 
2011, s.30) motiveras innehållet av GIS i geografi med: Utanför skolan används geografiska 
verktyg, inklusive GIS och satellitbilder, i allt större utsträckning för att ta fram underlag för 
                                                           
2 Lgr 11- Läroplan, riktlinjer för verksamheten inom det offentliga skolväsendet, i första hand grundskola och 
gymnasieskola (Källa: www.ne.se) 
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beslut vid samhällsplanering, till exempel när man ska lokalisera sårbara platser eller skapa 
underlag för att dra en ny väg. Fridfeldt och Molin (2010) menar att GIS har gett oss nya 
möjligheter att visualisera geografisk data och genom att applicera det i en kontext i 
undervisningen kan det utveckla elever att hantera, analysera och presentera data. 

Hall (2003, s.11) beskriver att kartan i årtusenden fungerat som ett verktyg för att hantera 
och kommunicera geografisk information och kartan har en central roll i de allra flesta 
samhällen. Brodersen och Elg (2002, s.16) menar emellertid att kartor innefattar en subjektiv 
förmedling och innehåller manipulation, kartan är därmed varken sann eller objektiv. Kartan 
avbildar inte hela verkligheten och den information som kartan förmedlar har någon valt ut. 
Läsaren tolkar därefter kartan beroende på hur den presenteras och kartframställaren vill att 
läsarna tolkar den på ett visst sätt. Brodersen och Elg (2010, s.16) belyser vidare att det är 
viktigt att vara medveten om att informationen eventuellt är föråldrad eller rent av inte 
stämmer. Den kan vara vilseledande, manipulerad eller felaktig och ofullständig. Hall (2003, 
s.14) beskriver vidare att kartritning eller kartering innebär informationsinsamling, 
bearbetning av data och produktion av kartor. Den del som innefattar teori benämns kartografi 
och är basen för kartor och hit hör teorierna om kartan som kommunikationsprocess. Med 
kartan kan vi presentera information på olika sätt och valet av uttrycksmedel påverkar 
läsarens tolkning. Framställningen av kartan är dynamisk och sker i samspel med kartograf, 
kartläsare och omgivningen (ibid.). I relation till kartan och kartanvändningen blir det för 
elever/ kartläsare av vikt att förstå att framställningen av kartan påverkas under processen och 
kartograf och kartläsare bör vara medvetna om transformationer som det ursprungliga 
budskapet utsätts för på väg till målet (ibid.). Arnberg (2006, s.11) menar emellertid att eleven 
är sin egen kartograf med ett GIS. Det innebär att eleven genom systemet måste ha eller få 
god kännedom om tillgängliga data för att kunna göra kartografens arbete innehållande urval, 
klassificering, förenkling och välja symboler. Arnberg visar nedan den kartografiska 
kommunikationsprocessen med GIS:  
 
Data  
Data   
Data 
 
 
 
 
Fridfeldt och Molin (2010, s.113) beskriver att Geografi är ett aktualitetsämne vilket innebär 
att ämnet förändras i takt med hur världen förändras. I Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 framkom det att elevernas kunskaper i geografi var grunda och lärarna 
själva tyckte att geografi var det tråkigaste SO-ämnet. Få lärare hade geografi som 
huvudämne och att många saknade ämnesbehörighet (Oscarsson & Svingby, 2005, s.52). 
Utvärderingen, NU-03, har precis som samhällsförändringen påverkat utformandet av 
kursplanen i geografi (Fridfeldt & Molin, 2010). Fridfeldt och Molin (2010, s.110) skriver det 
centrala innehållet skrivs fram så att det belyser vad som är väsentligt att arbeta med i 

 
Databas 

 
Dialog 

Figur 1. Figuren visar hur den kartografiska kommunikationsprocessen ser ut när elever arbetar 
med GIS  (Arnberg, 2006, s.11). Egen bearbetning 
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undervisningen för att målen skall uppnås. GIS är en del av det centrala innehållet. Med hjälp 
av GIS skall geografiämnet visa på geografiska metoder för att samla in, bearbeta, värdera 
och presentera geografiska data, men också begrepp och geografiska arbetssätt (Skolverket, 
2011, s.162). Till kursplanen i geografi medföljer kommentarmaterial (Skolverket, 2011, s.30) 
och där motiveras införandet av GIS i skolan  med: 
 

Att kunna söka och tolka information om komplexa företeelser är en viktig kunskap för att man ska kunna 
utvecklas till en kritisk och aktiv samhällsmedborgare. Ett sätt att söka, sammanställa och tolka 
geografisk information är geografiska informationssystem (GIS). 
 

Utöver detta står det i läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.9) att ett av skolans uppdrag är: 
att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. Fridfeldt och Molin (2010, s.114) menar att i en 
globaliserad och komplex värld bidrar geografiämnet till: ”att utveckla teorier, metoder och 
verktyg för att eleven mentalt ska förstå och orientera sig i omvärlden”. De beskriver vidare 
att: samhällets behov av rumslig information ökar (…). Geografi har verktyg och metodik i 
form av geografiska informationssystem (GIS) för att hantera stora informationsmängder, 
bearbeta, tolka och presentera resultat (…) och visualisera resultatet i kartans form. 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fyra avsnitt. I uppsatsens första avsnitt redovisas syfte, 
frågeställningar och avgränsning. I andra avsnittet redovisas vad skolans styrdokument säger 
om GIS-undervisning i grundskolan. Under samma avsnitt presenteras tidigare 
ämnesdidaktisk forskning och avslutas med att introducera begreppen lära om GIS och lära 
med GIS. Tredje delen innehåller metod där intervjuundersökningen redovisas men även 
tematisering, urval, etik /moral samt validitet och reliabilitet. I uppsatsens fjärde avsnitt 
redovisas det resultat intervjuundersökningen visar och det analyseras med koppling till 
tidigare forskning. Avslutningsvis finns ett diskussionsavsnitt som följs av en sammanfattning 
och förslag till vidare forskning. 

 
 

2. STYRDOKUMENT OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt presenteras de delar av kursplanen i geografi för grundskolan som berör GIS. 
Vidare presenteras de teoretiska utgångspunkterna, alltså relaterad forskning och 
geografididaktisk forskning. 

Redan i föregående kursplan i geografi, Lpo 94, står det beskrivit under mål att uppnå, att 
elever ska kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och förhållanden 
genom att arbeta med geografisk information, göra mätningar och iakttagelser och själv göra 
kartor, bilder och diagram samt skriva texter (Skolverket, 1994, s.74). I Lgr 11 infördes 
kunskapskrav för SO-ämnet geografi som säger att geografisk undervisning ska behandla 
geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, GIS och modeller inom geografiämnet 
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(Skolverket, 2011). I kursplanen (Skolverket, 2011, s.163) står det att undervisning i geografi 
på högstadiet skall innehålla:  

 
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.  
 

Progressionen beskrivs ligga i att mer formaliserade metoder tillämpas i de senare 
årskurserna. I kommentarmaterial till kursplanen i geografi står det: I grundskolan måste GIS 
med nödvändighet användas på ett enkelt och begripligt sätt. En enkel början kan till exempel 
vara att sammanställa två kartor med överlägg för att visa på geografiska samband mellan 
olika företeelser (Skolverket, 2011, s.30). Det finns programvara för GIS på internet och ett 
exempel är satellitbilder. Bilder tagna på marken precis som satellitbilder kan illustrera 
människans avtryck på jorden och kan förhoppningsvis avslöja mönster som framträder i 
interaktionen mellan kultur - och naturlandskapet. Detta kan konkretisera undervisningen 
(ibid.). 
  
2.1 Relaterad forskning - IT i svenska skolan 
Nationellt forum för IT i skolan (2013) belyser några oroande punkter i rapporten, 
Lägesrapport om IT i skolan. Dels ökar användningsgraden långsamt och formerna för 
användning ändras inte trots ökad tillgång på IT i skolan. Det behövs mer ämnesnära 
kompetensutveckling med IT och det råder en brist på digitala läromedel samt initiativ till 
utveckling. Hylén (2013) menar, för att pedagogiska förändringar skall ske i större skala krävs 
kompetensutveckling, tid och organisatoriska förändringar. Trots den goda IT-position 
Sverige har är användningen inte högre än EU-genomsnittet och användningen tycks inte 
ändras utan består i huvudsak av att vi söker information, skriver och gör presentationer. 
Hylén (2013) redovisar i rapporten att det finns behov av kompetensutveckling för att 
använda IT som pedagogiskt verktyg. Fyra av tio grundskolelärare menar att krånglande IT-
utrustning hindrar dem i undervisningen och hälften av dem anser att de får bristande teknisk 
support. Sju av tio anser att de inte får det pedagogiska IT-stöd de anser sig behöva. 

Hinder som omnämns är bristande arbetstid, bristande tillgång på digitala läromedel och 
det nämns att det råder brist på undervisningsmaterial för nya lärformer. Hur IT verkligen 
används sammanfattas med: De vanligaste programvarorna i skolan, vid sidan om sedvanliga 
kontorsprogram, är program för matematik, språk samt för att hantera, skapa eller redigera 
bild, ljud och video (Hylén, 2013, s.2) De senaste tre-fyra åren har antalet datorer i svenska 
skolan ökat tydligt. I ett europeiskt perspektiv är vi välutrustade beträffande datorer, 
projektorer och uppkopplingshastighet. En stor del av lärarkåren har genomgått utbildningen 
Praktisk it- och mediekompetens (PIM) som ges av Skolverket och tre fjärdedelar av 
grundskoleärarna anser sig ha kompetens i grundläggande datorhantering och rankar sig själva 
över genomsnittet i EU. Hylén (2013) kom fram till att lärare och elever är positiva till att 
använda IT i lärsituationer. 14 procent av eleverna i grundskolan har personlig dator och 
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trenden växer med elever som får ta med sig egen dator även om det vanligaste i grundskolan 
är medhavd smartphone.  

I samhället har informationsteknik (IT) en stor del i de flesta människors vardag. Inom IT 
finns ett delområde kallat informationssystem3 (IS) och där återfinns delområdet, geografiska 
informationssystem (GIS). En god IT-situation är en förutsättning för GIS-undervisning. 
 
2.2 Geografididaktisk forskning - GIS i svenska skolan  
I detta avsnitt presenteras två studier genomförda på gymnasiet och högstadiet. En studie om 
GIS i grundskolan genomfördes av Karlsson (2013) med frågeställningen om GIS-teknologin 
går att implementera i grundskolan. Kandidatuppsatsen utgick från ett SO-övergripande 
perspektiv med fokus på GIS-programvaran och undersökte möjligheter samt hinder. Karlsson 
kommer fram till att hinder är bristande kvalité på internetuppkopplingen, att datorerna inte 
fungerar som de ska och att väntan på support är för lång. Flera lärare medger bland annat att 
de inte har något intresse för IT. Genom Karlssons intervjustudie med lärare och elever 
framkom det att GIS uppfattas som ett pedagogiskt verktyg i grundskolan. En optimistisk 
inställning finns till att använda GIS för elever med läs- och skrivsvårigheter då det kan 
användas som verktyg för lärande genom att inkludera flera sinnen. Karlsson summerar 
studien med att GIS har möjlighet att bli det pedagogiska verktyg lärare letar efter (Karlsson, 
2013).  

I Kaatis (2012) kandidatuppsats undersöktes implementeringen av GIS på gymnasiet. 
Han fann att huvuddelen av respondenter både vill och anser att de behöver öka användningen 
av GIS i sin undervisning på grund av utformningen av nya kursplanen för geografi.  
Hämmande hinder som respondenterna framhåller i Kaatis undersökning är brist på tid, 
resurser och kunskap. Kartboken har fortfarande en plats i undervisningen och några lärare 
berättar att eleverna ritar kartor för hand (ibid, 2012).  Kaati visar att lärarna använder sig av 
webbaserade och kostnadsfria GIS-program i GIS-undervisningen på gymnasieskolan. I 
uppsatsen redovisar han att GIS används som ett verktyg vid behandling av geografiska frågor 
i undervisningen, att GIS används som ett hjälpmedel.  

 
2.3 GIS-undervisning i en europeisk kontext 
Det råder samstämmighet över att tidsbrist är en av de starkast bidragande orsakerna till att 
GIS inte får den plats i undervisningen som kursplanerna beskriver (Rød, Larsen & Nilsen 
2010; Andersland, 2011; Höhnle, Schubert & Uphues 2011, Kaati, 2012). Nedan redovisas 
möjligheterna med GIS tillsammans med begränsningar till implementering. 

Rød (m.fl., 2010) undersökte lärarnas attityder och de största hindren till integrering av 
GIS i undervisningen. Studien behandlar integreringen av GIS i kursplanen på motsvarande 
gymnasienivå. Undersökningen jämförde om engelska forskningsresultat gick att applicera på 
norska lärare. Rød redovisar att många lärare upplever frustration i och med avsaknaden av 
beslutsunderlag. Den norska läroplanen säger att elever skall kunna hantera digitala kartor och 

                                                           
3 Informationssystem, system som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information. 
(Källa:www.ne.se) 

http://www.ne.se/lang/information/211471
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geografiska informationssystem (GIS) i skolan. Definitionen av GIS finns inte med och heller 
inga riktlinjer för hur detta skall uppnås (ibid.).   

Höhnle (m.fl., 2013) har genomfört en undersökning i tyska grundskolan. Resultatet i 
studien visar på att hinder för att använda GIS i undervisningen speciellt beror på avsaknad av 
regelbunden övning med programvaran, brist på undervisningstid och en avsaknad av enkla 
kopierbara lektioner inkluderande GIS. Precis som i norska och svenska kursplanen finns GIS 
med i den tyska. Hur GIS sedan används i skolan beror på om lärarna engagerar sig med GIS-
programvara på fritiden och hur förtrogna lärarna är med IT generellt (Höhnle m.fl. 2013). 
Andersland (2011, s.55) kommer fram till andra slutsatser i sin avhandling, nämligen att de 
första hindren är relaterade till investeringar i maskin- och programvara sedan kommer 
upplärning som ett hinder och avslutningsvis marknadsföring av GIS inom lärarkåren. När det 
gäller eleverna visar hans fältstudier på att de har svårt att skapa egna problemformuleringar, 
något som norska läroplanen säger att de skall. Rød (m. fl., 2010) föreslår att sättet att gå 
tillväga med GIS-undervisning är att genomföra en gradvis förändring enligt ”lära med GIS” 
och menar att en god start är att introducera webbaserade GIS-applikationer och - eller 
gratisversioner av GIS-program. Att det finns en didaktisk frihet beträffande innehållsval ser 
författarna som en fördel. Höhnle menar någonting annat, nämligen att det är av vikt att lyssna 
på lärarna subjektiva bekymmer och tvivel för att kunna vidta riktiga åtgärder som respons 
(Höhnle m.fl. 2013). I Anderslands avhandling beskriver han att GIS spelar rollen som 
relevant undervisningsverktyg som kan stötta geografiundervisningen, som den aktiva delen i 
lärprocessen. Andersland (2010, s.55) pekar på att GIS har olika vägar in i skolan, först och 
främst som ett inlärningsverktyg men han trycker också på att tekniken inte fungerar i ett 
social vakuum utan är beroende av lärarna och de mänskliga resurserna för att få GIS att bli 
en del i skolämnet.  
 
2.4 IGuess Project & GODIS 
I EU har två omgångar av projektet IGuess genomförts i europeiska grundskolor för att 
integrera GIS i flera ämnen i undervisningen (iGuess Project, 2009). I IGuess rapport (2009) 
framkommer det att: många internetbaserade GIS-program har kort hållbarhet och har dålig 
teknisk support. Detta är en följd av att programmen ändras snabbt och är variationsrika. I 
andra rapporten: GIS in schools: State of the Art Report (2009) framkommer det att GIS-
teknologin öppnar upp möjligheter för elever då de kan utforska världen och hantera samt 
presentera spatial information. Att bygga upp spatial litteracy är möjligt med exempelvis GIS 
då elever får interagera med data, reflektera kritiskt och besvara frågor genom ett geografiskt 
angreppssätt. EU menar att alla aktiva och ansvarstagande EU-medlemmar bör använda 
geografisk spatial information för att fatta beslut och lösa problem.  Projektet, IGuess, är en 
del av EU:s program för livslångt lärande. En del i projektet har varit att lokalisera 
huvudproblem för implementering av GIS i skolan för att tillrättalägga fortbildningen för 
lärare. Rapporten understryker vikten av professionell utveckling anpassad för lärarna för en 
utbredd användning och implementering. En projektgrupp har fått rekommendationer om hur 
GIS fungerar och dess karaktär. Där har hållbarhet visat sig vara en nyckel för framgång. I 
fortbildningen är målet att utveckla program med en hållbarhet på mellan tre och fem år 
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(IGuess Projekt, 2009). I geografi kan GIS användas till konstruktion av kunskap genom 
fältarbete, visuellt arbete (bilder, grafer och filmer) och slutligen arbete med kartor och 
statistik.  

I Sverige startade höstterminen 2012 pilotprojektet GODIS som ett försök att underlätta 
användningen av GIS och geografisk information i skolan. Syftet med projektet är att bidra 
med att tillhandahålla ett tvärdisciplinärt stöd för att öka förståelsen, fördjupa kunskapen och 
bidra med ökad kvalité i GIS-undervisningen. I mejlkorrespondens (2014-04-18) med en av 
de projektansvariga, Kim Krantz Persson, framkom det att den aktiva arbetsgruppen består av 
lärare från fyra gymnasieskolor. Från dessa kommer fem till sex lärare att delta. Några skolor 
i Uppsala är referensgrupper så totalt engageras tio skolor. Projektet innebär en utveckling av 
ett tvärdisciplinärt undervisningsstöd för ökad förståelse, fördjupad kunskap och högre 
kvalitet i undervisningen (Geodata, SVERIGE BIT FÖR BIT, 2014).  
 
2.5 Lära om GIS kontra lära med GIS 
Det finns en skillnad mellan att lära om GIS och lära med GIS (Anderland, 2011, Höhnle, 
2013, Rød, 2010). Vidare kan GIS-kunskaper se olika ut. De allra flesta GIS-användare är 
varken experter eller har fokus på utveckling av GIS-teknologi utan använder GIS till att lösa 
problem. Skillnaden är inte konstgjord, underförstått måste vi först lära oss GIS för att sedan 
använda GIS (Andersland, 2011). Att lära med GIS menar Andersland (2011) har störst 
relevans i skolan och GIS skall verka stöttande i undervisningen. Han poängterar att 
användarna bör ha en minimikunskap om hur programvaran fungerar, vilket betyder att en del 
lära om GIS behövs. Andersland betonar att lärare så väl som elever bör ha baskunskaper om 
och i programvaran som skall användas, men fokus är inte att lära om GIS (ibid). Rød (m.fl., 
2010) menar geografilärare bör vara utrustade med pedagogiska lösningar och ett sätt att lyfta 
ämnen och teman där uppskattning nås utan att behöva inkludera störningsmoment från 
datateknologin. Idealet uppnås när elever kan lära med GIS utan att behöva lära om GIS. Det 
Hönhle å andra sidan trycker på är ett hinder med de didaktiska valen, som en följd av 
svårigheterna med att omsätta lärares GIS-kunskaper från universitet till fungerande 
elevaktiviteter.  Det bidrar i teorin, menar han, till att ta bort de tekniska hinder som kan 
uppstå men hjälper inte till med de ämnesdidaktiska aspekterna av användningen enligt ”lära 
med GIS” i läroplanen (Höhnle m.fl. 2013). Det Rød (2010) då poängterar, är att om elever 
skall undervisas genom att sättas in i en geografisk problemställning måste problemet vara i 
fokus och inte det tekniska pusslet. Det ovanstående sammanfattas med att det som berör 
tekniken, teorierna bakom och det vetenskapliga metoderna med GIS benämns GISciense 
internationellt och motsvarar lära om GIS. Detta kan jämföras med Anderland (2011) som 
använde sig av lek och uppiftsbaserat undervisningsupplägg för att göra eleverna bekanta med 
programvaran, det digitala kartunderlaget och huvudfunktionerna i programmet. Detta för att 
närma sig ”lära med GIS” och då var strategin att använda minimalt med tid till att lära om 
programvaran och maximera tiden för användningen av GIS som läromedel. 
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3. METOD 
 
Metod har den ursprungliga betydelsen - vägen till målet. Frågan om hur en kvalitativ 
intervjuundersökning skall läggas upp besvaras med att det beror på just syfte och ämne 
(Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009). För att kunna fatta väl övervägda beslut om vilken 
metod som passade för undersökningen behövde syftet och ämnet identifieras. 
Undersökningen handlar om lärares attityder till implementeringen av GIS på högstadiet och 
jag undersöker hur förutsättningarna för GIS-undervisning ser ut samt hur GIS används. 
Syftet och frågeställningarna i uppsatsen besvaras genom triangulering med en kombination 
av semistrukturerade intervjuer och en gruppintervju. Nedan presenteras hur tematiseringen 
av uppsatsen sett ut och jag skall vidare presentera intervjuundersökningen. Efter dessa avsnitt 
kommer urval att presenteras och sedan etiska och moraliska ställningstagande för att sedan 
avsluta metodavsnittet med validitet och reliabilitet.  
 
3.1 Tematisering 
Jag har med utgångspunkt från Kvale (m.fl., 2009) använt mig av ett kringgående 
angreppssätt i min undersökning. Han beskriver att öppenheten om syftet skiljer sig åt i 
intervjuer. Jag har beskrivit syftet för lärarna jag intervjuat med att det handlar om kartor och 
användningen av IT/tekniska hjälpmedel. Detta är sant men jag medger att jag har kringgått 
det klara syftet som beskrevs i uppsatsens inledande del med att ha en del indirekta frågor, 
något Kvale (bland flera) kallar tratteknik. I samtliga intervjuer har jag inlett med allmänna 
frågor om lärarnas bakgrund och erfarenhet, vidare om geografiämnet och sedan har jag i 
tratten smalnat av till ämnet kartor och användningen av tekniska hjälpmedel i 
undervisningen. Jag har på det viset närmat mig mitt syfte och preciserat frågorna kring GIS 
och GIS kopplat till läroplanen samt nationella proven.  

Min uppfattning i genomgången av sekundärmaterial är att detta är den första 
intervjustudien gällande GIS-undervisning i geografi på högstadiet i Sverige. 
Tidsbegränsningen medför att metoden enkätundersökning måste uteslutas. För att komma åt 
attityder som syftet frågar efter måste information som är utförlig och djupgående inhämtas 
(Kvale m.fl. 2009).  Detta ska även svara på om undervisningen bedrivs efter ”lära med GIS”.  
 
3.2 Intervjustudie  
För att genomföra undersökningen används intervjuer, detta för att Kvale (m.fl, 2009) menar 
att vi i intervjusamtal såväl som i samtal lär känna andra människor genom att ställa frågor 
och lyssna in svaren. Skillnaden mellan intervjun och ett samtal är att intervjun innehar ett 
syfte och en struktur (se Intervjuguide Bilaga 1). Kvale (2009, s.15-19) definierar en 
semistrukturerad intervju som en intervju med mål att erhålla beskrivningar av 
intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av det beskrivna fenomenet. Holme 
och Solvang belyser styrkan i kvalitativa intervjuer med att undersökningssituationen liknar 
en vardaglig situation och ett vanligt samtal (Holme m.fl. 1997, s. 99). Efter en introduktion 
av ämnet följde jag kritiskt upp intervjupersonens svar på frågorna (eller följdes frågorna av 
lyssnande) och jag lät intervjupersonerna uttrycka åsikter, synpunkter samt bekymmer och 
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skaffade mig kunskap om lärarnas arbetssituation (Kvale, m.fl. 2009, s.15-19). Esaiason, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s.251-253,257) menar att när intervjupersonen 
berättar om sin levda skolvärld framkommer deras erfarenhet, känslor och attityder. Genom 
den kvalitativa forskningsintervjun försöker jag som forskare i min undersökning förstå 
världen och fenomenet GIS ur intervjupersonens synvinkel och lyssnar till deras erfarenheter 
för att förstå hur de uppfattar verkligheten. 

 Enligt Esaiasson (m.fl., 2012, s.251-253,257) fungerar samtalsintervjuer som bäst där vi 
inte har så stora kunskaper eller där vi vill att resultatet skall säga någonting om hur 
människors verklighet och den innebörd människor ger fenomen. Förhoppningsvis kan 
intervjuerna bidra till att ett mönster utkristalliserar sig. Detta kan synliggöra hur GIS-
undervingen gestaltar sig på högstadiet. Detta får jag fram genom att utgå från 
vardagserfarenheter, vilket är metodens signum. 

En av de genomförda intervjuerna gjordes genom telefonintervju. Kvale (m.fl. 2009, 
s.165) beskriver hur det tar bort kroppslig närvaro och då tillgång till icke-språklig 
information som kommer från gester och ansiktsuttryck. Kvale beskriver att en brist på 
vägledning från kroppsspråk och talspråk kan uppstå men metoden kan också leda fram till 
rika och detaljerade beskrivningar (ibid.). Detta val gjorde jag efter en semistrukturerad 
intervju och en gruppintervju då jag upptäckte att jag inte nämnvärt registrerat, uppfattat eller 
lagt fokus på den icke-språkliga informationen. Kvale (ibid.) skriver att det har fördelar att 
intervjua genom telefonen då det ger möjlighet att tala med geografiskt avlägsna människor. 
Läraren jag intervjuade arbetade på en ö i Stockholmsregionen och möjligheterna med 
telefonintervjun övervägde begränsningarna Kvale beskriver.   

Jag har valt att komplettera semistrukturerade intervjuer med en gruppintervju. 
Intervjuerna varande mellan trettio och femtio minuter och genomfördes i personalrum eller 
klassrum. En intervju genomfördes på ett café i en universitetsbyggnad. Under gruppintervjun 
deltog fem lärare. Holme (m.fl. 1997, s.108) anser att fokus vid gruppintervjuundersökningar 
är gruppen och gruppens samspel. Därför valde jag metoden som ett komplement. Författarna 
beskriver att de huvudsakliga principerna för insamling och bearbetning inte skiljer sig från 
det som beskrivits om intervjuundersökning. Därför valde jag att ha samma intervjuguide i 
gruppintervjun (se Bilaga 1). Gruppintervjuers huvudsakliga skillnad gentemot intervjun är 
den sociala dimensionen och de faktorer och mekanismer som spelar in (ömsesidig påverkan 
och grupptryck). Dessa är viktig element då kommunikationssituationen går från att inkludera 
mig och intervjupersonen till att bli en diskussion mellan människor i ett socialt samspel 
mellan lkollegor. Dessa formar åsikter och uppfattningar i gruppintervjun (ibid.). 
 
3.3 Urval  
Lärarna som har blivit intervjuade i undersökningen är samtliga verksamma på högstadiet. I 
urvalsprocessen har jag använt mitt kontaktnät för att få reda på var lärare återfinns 
(verksamma på högstadiet generellt och SO-lärare speciellt). Första kontakten togs via mail 
eller telefon. Jag har valt att intervjua lärare i två olika landsdelar (Svealand, Götaland) och 
fyra olika kommuner föra att få variation i det empiriska materialet. Jag har genomfört 
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intervjuer i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Skåne. Gruppintervjun genomfördes i 
Västra Götaland.  
 
3.4 Etik och Moral samt Validitet och reliabilitet 
Jag har valt att redan i första kontakt med lärarna erbjuda anonymitet och att avstå från att 
publicera skolornas namn. Detta har jag gjort för att jag efter forskningsetiska överväganden 
velat värna om lärarnas integritet (Holme m.fl. 1997, s.32). Jag anser för övrigt inte att det 
styrker mitt reslutat att publicera lärarnas namn och skolans namn. 

Forskningen är inte värdeneutral, inte forskningen jag presenterar heller, med människa 
och samhälle som objekt (Holme m.fl. 1997, s.32). Intervjun är en social praktik och 
produktion av kunskap - en aktiv process där jag som intervjuare producerar kunskap 
tillsammans med intervjupersonen. Detta genom en relation oss emellan, i ett 
samtalsförhållande.  Kunskapsproduktion genom samtal, menar Kvale, är intersubjektivt och 
socialt.  Det står i rak motsats till positivistisk föreställning om att kunskap (fakta) ska kunna 
kvantifierat (Kvale m.fl. 2009, s. 34).  

I vardagsspråk står orden validitet och reliabilitet för giltighet och tillförlitlighet. 
Validiteten behandlar sanningen, riktigheten och styrkan i frågan om GIS-undervisningen som 
jag yttrar mig om. Undersöker metoden det jag påstås undersöka? I vilken utsträckning 
speglas fenomenet genom intervjuerna jag genomfört? (Kvale m.fl., 2009, s.263). Holme m.fl. 
skriver att kvalitativa metoder är särskilt upptagna av diskussioner om hur representativ 
informationen är (1997, s.94).  När det kommer till reliabilitet och tillförlitlighet behandlas 
frågor om huruvida resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare. Frågor 
som berörs är; Kommer intervjupersonerna att ge olika svar under intervjun och kommer de 
ge andra svar till olika forskare? (Kvale m.fl. 2009 s.262-265).  

Jag tror att det resultat, som min empiri är ett tecken på, är representativt och att 
situationen hade sett liknande ut om någon annan hade intervjuat de lärarna jag gjorde. 
Samtidigt är jag medveten om att jag i framtiden skall undervisa i GIS på högstadiet. Jag har 
haft som mål att bidra till att förståelsen för lärare verksamma på högstadiet blir bättre i fråga 
om GIS i undervisningen.  Det innebär att jag är en del eller åtminstone en blivande del av det 
sammanhang som jag prövar att undersöka. Det har oundvikligen påverkat det arbete som jag 
bedrivit under uppsatsen. Som forskare i mitt uppsatsarbete har jag sedan dag ett haft som mål 
att undersöka hur situationen för lärare ser ut i fråga om GIS i geografiundervisningen. I 
intervjusituationen har jag använt mig av en medveten naiv inställning. Enligt Kvale (m.fl. 
2009, s.44) betyder det att intervjuaren ska visa öppenhet för nya och oväntade fenomen 
istället för att komma med färdiga kategorier och tolkningsscheman.  

Reliabilitet diskuteras utifrån intervjusituationen, utskriften och analysen (ibid). En av 
intervjuerna genomfördes genom en telefonintervju. Jag bandade då samtalet med hjälp av 
appen TapeACall. Övriga intervjuer bandades också och senare fördes ljudfilerna över till 
datorprogrammet Express Scribe där hela intervjun skrevs ut. Express Scribe gör det möjligt 
att hantera uppspelning och utskrift samtidigt, efteråt har transkriberingen överförts till 
ordbehandlingsprogram. 
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Kvale (2009) menar att en del av det som sker under intervjun, i form av ledande frågor, kan 
diskuteras. I intervjuundersökningen har jag omformat frågor formulerade i skriftspråk till ett 
begripligt vardagsspråk som ger ett flyt i intervjun utan begreppslig förvirring. Att ställa andra 
frågor, återkoppla och avbryta på ett snyggt sätt vid sidospår är ett sätt att leda intervjun som 
forskare menar Holme, Solvang & Nilsson (1997, s.95). Det är svårt att återskapa den sociala 
process som jag och mina intervjupersoner gjorde i undersökningen (ibid,). Detta kan påverka 
svaren som en omedveten del av intervjutekniken (ibid., s.262-265).  

Analysen sammanvävs med resultat nedan och där har jag givetvis stått för ett urval. 
Detta är inget resultat utan jag har efter utskriften av intervjuarna tagit i utgångspunkt att 
förmedla den bild jag fått i relation till de forskningsfrågor jag ställt.  
 
 
4. INTERVJUUNDERSÖKNING OCH GRUPPINTERVJU 
 
Resultatet redovisas efter utvalda teman för att besvara studiens tre frågeställningar. 
Ordningen på materialet som redovisas påminner om trattekniken som användes i 
intervjuguiden (se Intervjuguide i Bilaga 1). Jag har utgått från tidigare forskning som 
teoretiskt analysverktyg och jag har då testat om tidigare forskning om GIS-undervisning går 
att applicera på min undersökning. I Tabell 1 redovisas information om intervjutillfällen och 
intervjupersonerna. Först kommer resultatet om förutsättningarna för GIS-undervisning att 
analyseras, efter det kommer ett avsnitt om lärarnas attityder. Avslutningsvis analyseras den 
GIS-undervisning som bedrivs med de teoretiska begreppen lära om GIS och lära med GIS.  

Redovisning av citat: När jag ställer frågor märks det ut med J:, när lärarna svarar märks 
det ut med fiktiva namnen (se Tabell 1). Vid gruppintervjuer har jag skrivit lärare 1 L1:, lärare 
2 L2:, etc. 

 

 
Tabell 1. Redovisning av intervjupersonerna, skolorna och de fiktiva namn jag gett mina 
intervjupersoner.  
 
4.1 Hur ser förutsättningarna ut för GIS-undervisning? 
Samtliga lärare säger att geografi är ett roligt/kul ämne och de menar att eleverna tycker i stort 
sett samma sak. Samtliga lärare upplever tidsbrist i sin undervisning. Samtliga lärare använder 

Skolor Lärare Utbildning 
 

GIS-
utbildning 

Datum   

Skola 1 Jan-Eric - - 2014-04-22 
Skola 2 1,2,3,4,5 Ja (3 av 5)  - 2014-04-24 
Skola 3 Anna Ja Fortbildning 2014-05-07 
Skola 4 Kyriakos Ja Utbildning 2014-05-08 
Skola 5 Martin Ja - 2014-05-12 
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kartboken och Seterra4. Lärarna som intervjuats har olika utbildningsbakgrund. För att 
förtydliga Tabell 1 så är Jan-Eric SO-lärare men har inte läst geografi under sin utbildning. Tre av 
lärarna i gruppintervjun har läst geografi under utbildningen. Anna har fått en dags fortbildning i GIS 
och Kyriakos fick en GIS-kurs (7,5 hp) under sin utbildning (senast examinerade läraren). 

Hylén (2013) redovisar att det finns behov av kompetensutveckling för att använda IT 
som pedagogiskt verktyg. Under intervjuerna belyser Jan-Eric, Anna och Martin behovet av 
fortbildning. Jan-Eric säger att han vill åka på fortbildning om pengar finns. Jag frågar honom 
vidare om hur de digitala resurserna används, Jan-Eric förklarar hur det fungerar med 
Globalis och SCB: Det går att trycka och klicka sig vidare på saker. Det finns för och 
nackdelar med detta, dels har jag inte gjort den så jag vet inte hur man skall göra, men jag 
kan använda grundstommen (…). Vad jag förstår av citatet använder han IT och digitala 
resurser på följande sätt: eleverna sitter själva och nöter in kunskap genom att de arbetar och 
klickar. 

Tidigare forskning (Hylén, 2013) har visat att det behövs mer ämnesnära 
kompetensutveckling med IT och det råder en brist på digitala läromedel och initiativ till 
utveckling.  Detta stämmer överens med det Kyriakos säger. Jag leder in intervjun på 
framtiden och frågar: (…) Vad tror du skall till för att lärare skall använda IT generellt och 
GIS/geografisk data speciellt? Svaret blir: Det är, tror jag rätt så mycket samarbete. Att man 
delar idéer. Att man träffa”. Denna bild ger Anna också under intervjun, hon säger: 

 
Det finns ju inte så mycket färdigt material. Utan man får göra väldigt mycket själv. Det begränsar ju lite. 
Det tar tid. (…) Det som är sådär, är att man måste lära sig väldigt mycket själv. Annars så finns det jätte, 
jättemycket på internet (…). Det finns väldigt lite fortbildning för lärare med allt det här nya. Som man 
liksom får lära sig, allting själv. 
 

Anna säger ”med det här nya” och menar bland annat GIS. 
Kyriakos beskriver och förklarar innebörden av projektet ”byta sladden” som han och 

lärarkollegorna har. De samlas några gånger per termin och utbyter erfarenheter, idéer och 
diskuterar appar samt delar internetsidor. Detta uppfattas som ett steg i rätt riktning men utan 
ämnesdidaktik.   

När jag ställer en följdfråga till Jan-Eric för att få honom att utveckla ett svar om tekniska 
hjälpmedel framkommer hans åsikt: Ja, men där är det ju bara att trycka! (…) Min 
uppfattning efter alla år är att det är bättre att titta i kartboken och skriva, så de lär sig, inte 
bara trycka. Flera digitala resurser används som SCB och Landguiden (på den iPad samtliga 
elever förfogar över). Vidare använder han sig av projektorn för gemensamma genomgångar. 
Kyriakos använder flera digitala resurser och nämner Google Earth, World Development 
Indication (WBO), Landguiden och Gapminder. Han berättar vidare om SLI Education, en 
filmdatabas som har pedagogiskt material. Han framhåller Youtube med filmklipp som, 
menar han, duktiga lärare lägger ut och delar. Han pratar vidare om filmer och då SO-rummet 

                                                           
4 Seterra är ett svenskt geografiprogram för Windows som hjälper dig att på ett enkelt, färgglatt och 
underhållande sätt lära dig länder, flaggor, svenska landskap, hav, huvudstäder och andra städer i Sverige och i 
resten av världen (Källa: http://www.seterra.net/sv/) 
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där geografiämnet finns med flera teman, bland annat kartor och kartografi. Kyriakos 
beskriver vidare hur de används: (…) man kan ju bara koppla upp. Med datorn, projektorn 
och ha som genomgång, sen kan de ju kanske jobba själv då. 

Hylén (2013) redovisar kvantitativa forskningsresultat som visar att krånglande IT-
utrustning hindrar fyra av tio lärare i undervisningen där hälften av dem anser sig få bristande 
teknisk support. Sju av tio anser att de inte får det pedagogiska IT-stöd de anser sig behöva. 
En brist Martin framhåller under vår intervju är att datorerna uppdateras för sällan. Det gör att 
de inte alltid är kompatibla med de modernaste programmen. Det finns även kommunspärrar 
säger han, och vidare att lärarnas personliga datorer ibland är en räddning. Ett hinder är att 
teknikerna sitter i stan, teknisk support tar ibland ett par veckor att få om det begärs med 
framförhållning. Intervjuundersökningen visar vidare att lärarna menar tekniken är ett direkt 
och indirekt problem. I gruppintervjun frågar jag om lärarna upplever någon begränsning när 
det gäller IT och tekniska hjälpmedel. Fyra av lärarna nickar efter att den första svarar att det 
är ett hinder om inte tekniken fungerar. Det råder oenighet i gruppen om huruvida tekniken 
fungerar eller inte. Läraren som svarar först menar att det blir bättre och bättre och att det 
krånglar mer sällan medan en annan tycker att det krånglar ibland.  Oavsett så är det jobbigt 
när det krånglar, det framhåller läraren L4 som svarar först: När det krånglar, så är det 
jättejobbigt. Man är helt utlämnad till en iPad, kan de inte komma ut på nätet, vad gör vi nu 
då? Man är helt beroende av att det skall funka. Det uppstår en dynamik under 
gruppintervjun och ett grupptryck noteras. När en annan lärare, L3 säger att han tycker att det 
fungerar bra håller plötsligt två andra lärare med. De bedömer uppkopplingen som tillförlitlig.  

Hinder som vidare omnämns i Hyléns (2013) rapport är bristande arbetstid, bristande 
tillgång på digitala läromedel och det nämns att det råder brist på undervisningsmaterial för 
nya lärformer. Den bristande arbetstiden betonar samtliga lärare på ett eller annat vis, direkt 
och - eller indirekt. Under intervjun med Anna framkommer hennes uppfattning. Hon menar 
geografiundervisningen har ändrats mycket de senaste åren. Anna anser att hållbar utveckling 
fått större plats i geografiämnet och att större vikt lagts på tekniska hjälpmedel. Det som 
begränsar, förklarar Anna med exemplet fältstudier: Det finns ju inte så mycket färdigt 
material. Utan man får göra väldigt mycket själv. Det begränsar ju lite. Det tar tid. Sen är det 
faktiskt inte glasklart vad de menar. Hon pratar här om författarna till kursplanen. När jag 
frågar hur hon använder kartor och tekniska hjälpmedel i undervisningen säger hon:  

 
Vi har det så här att ungarna har var sin dator här. Idag till exempel så har vi jobbat med, kommunen har 
någon sån här, (…) nån karta som de har på internet, en portal (…) som man kan lägga ut 
renhållningsstationer, och lite allt möjligt på karta. Då skall de jobba med planering.  
 

I samtalet med Kyriakos säger han att han använder olika gratisapplikationer och olika 
program på internet. IT-situationen på skolan generellt är ingenting som bekymrar. Varje 
arbetslag delar på en rejäl uppsättning datorer som kan kompletteras med iPads. Användning 
för elevernas smartphones finns säger han, men inte i geografin där han jobbar. Endast en 
lärare har, under undersökningen, explicit uttryckt att IT-förutsättningarna är dåliga. 
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För att lärare skall använda mer IT och GIS i undervisningen tror Jan-Eric att fortbildning 
krävs, för att få tips. Jan-Eric kommer än en gång in på att det finns tidsbrist och tekniska 
problem med att arbeta med tekniska hjälpmedel. Hylén (2013) menar att: för att pedagogiska 
förändringar skall ske i större skala krävs kompetensutveckling, tid och organisatoriska 
förändringar. När jag frågar Anna får jag ett annat svar: 

  
J: Hur tror du, eller vad ska till, för att lärare skall använda IT/GIS/geografisk data ytterligare, vad krävs 
för att det skall bli mer?  
 
Anna: Jag tror faktiskt att lärare måste lära sig. Hela data-tjolahoppsan som har varit går ju ut på att man 
ska lära sig själv (…) Och det kanske inte var den bästa av idéer. (…) i geografi har det varit väldigt lite 
fortbildning, och att det kanske behövs en satsning så där på just sådär fortbildning i ämnet. 
Ämnesdidaktisk fortbildning. Det har inte funnits, tror jag, någonting att söka heller.  

 
Hylén (2013) kom också fram till att lärare och elever är positiva till att använda IT i 
lärsituationer. 43 procent av lärarna i undersökningen instämmer i stor utsträckning i att IT är 
ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg, trenden växer med elever som får ta med sig egen dator 
även om det vanligaste i grundskolan är medhavd smartphone. Jag uppfattar det som att detta 
stämmer överens med min undersökning, men jag ska inte kvantifiera resultatet. I samtliga 
intervjuer uppfattar jag att lärarna har en positiv inställning och attityd till IT-användning. När 
jag frågar lärarna under gruppintervjun om de tror på de tekniska hjälpmedel vi diskuterat 
som pedagogiska verktyg säger flera lärare ja: L3: Oja, absolut. L1, L5: Ja. L3: Det kommer 
bara bli bättre och bättre. Det framkom att flera andra SO-ämnen har kommit längre än 
geografi, som till exempel samhällskunskap. En av lärarna, L3, berättar om hemsidor som inte 
är ungdomsbaserade och som inte är skolsidor när han nämner Prosparity från The Legatum 
Institute och Globalis från svenska FN-förbundet. Detta medför svårigheter med begrepp och 
ord som eleverna inte förstår, vilket kräver mycket hjälp från läraren. Det finns en tilltro till 
att det skall bli bättre i geografi också, även om de anser utvecklingen går åt rätt håll även för 
lärarna. Lärarnas uppfattning är att eleverna är duktiga på att orientera sig och förstå 
strukturen på hemsidorna och apparna. Lärarna L5 och L1 säger: De fattar snabbare. De är 
lite orädda, de klickar ju hit och dit och hittar. Lärarna använder ofta projektorer för att se på 
gemensamma saker och eleverna har en egen iPad.  

Hur IT verkligen används sammanfattas av (Hylén, 2013, s.2) med: De vanligaste 
programvarorna i skolan (…) är program för (…) att hantera, skapa eller redigera bild, ljud 
och video. Min undersökning visar på att användandet domineras av detta men kan se 
annorlunda ut.  Anna betonar hennes inställning till att man får lära sig själv. För att lära sig 
själv får hon se på filmer på Youtube, för att lära sig hur hon skall göra och efteråt får 
eleverna en guide som hon konstruerar. Anna lyfter vid slutet av intervjun ämnet 
smartphones, som hon säger alla har, den menar hon man kan använda till att utgå ifrån i 
utbildningen. Dagen före intervjun hade eleverna använt sina smartphones för att 
dokumentera ett fältarbete om istiden i närområdet. Många av eleverna fotograferade och 
använde karta under exkursionen. Eleverna la efter in bilderna på en karta och visade var de 
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hade varit. Hon förklara vidare att det kan vara bra med elever idag som har bra tekniska 
grundkunskaper att hon som lärare inte behöver lära ut allt.  

Karlsson (2013) menar att en optimistisk inställning finns till att använda GIS för elever 
med läs- och skrivsvårigheter då det kan användas som verktyg vid lärande genom att 
inkludera flera sinnen. Två av lärarna under gruppintervjun var resurslärare, jag frågar dem: 

 
J: Ni lärare som undervisar i smågrupperna, är det ett hjälpmedel som är bra i er undervisning, över huvud 
taget, tekniska hjälpmedel? 
 
L1: Jo det är det ju emellanåt. Vi använder boken. Vi har köpt in Digilär. Med inlästa böcker (…) men det 
funkar för en del av dem, men inte bara det. Det måste kompletteras. L2: Då är det bra för dem för då är 
det uppläst. 

 
L3 förklarar elevernas relation till kartan vid slutet av gruppintervjun när han med ett tydligt 
kroppsspråk gestikulerar och säger:  
 

I alla ämnen kan ja säga, den älskar eleverna. Drar man ner kartan så i historian eller kolla vad som 
händer i världen får de stora ögon och blir stående framför och bara. De kan stå framför och tittar hur 
länge som helst på den. Det är något fascinerade med kartan (min kursivering).  
 

Citatet illustrerar en fördel vid GIS-undervisning - intresse och intresseväckande arbete med 
kartan. En annan förutsättning för att implementera GIS i undervisningen är IT och IT-
situationen har redovisats i denna del. En annan förutsättning är lärarnas attityder.  
 
4.2 Hur är lärarnas attityder till GIS? 
Flera lärare framhåller geografiämnet som konkret, greppbart och några menar att det är 
praktiskt.  

Det mest överensstämmande med tidigare forskning som går att applicera på min 
undersökning är det Kaati (2012) kommer fram till på gymnasiet. Han beskriver de 
hämmande hindren som brist på tid, resurser och kunskap. Det som avviker i min 
undersökning är resurser med tanke på resultatet från ovanstående tema, förutsättningarna, 
vittnar om är att det finns resurser i form av datorer, iPads och smartphones.  

Karlsson (2013) visar på möjligheten att använda GIS i grundskolan finns, då det 
uppfattas som ett pedagogiskt verktyg vilket framkom i hennes intervjustudie av lärare och 
elever. Det är endast en lärare i min undersökning som inte ser på GIS och tekniska 
hjälpmedel som pedagogiska verktyg. Då jag frågar honom om han tror på GIS som ett 
pedagogiskt verktyg märker jag begreppsförvirring: 

  
J: Men om du tänker på de sakerna vi pratat om, all teknik och GIS, om fortbildning skulle finnas? Då 
skulle du vilja åka men tror du på det som ett pedagogiskt verktyg? 
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Jan-Eric: Nej, nej det tro jag nog inte, alltså jag är för gammal för alla de nyheterna. Om vi tar GPS:en till 
exempel, den säger ju bara en punkt, punkt slut. Mer kan man inte, vi har ju inga medel och inget att testa 
på, vi har ju ingen GPS, (…) Jag har ju tänkt, men det tar ju så mycket tid. 
 

Karlsson (2013) redovisade att flera av lärarna medgav att de inte hade något intresse för IT. I 
undersökningen jag genomfört är det endast Jan-Eric som gör det. Resterande 
intervjupersoner tror på programmen, hemsidorna och apparna som hjälpmedel även om 
andra hinder framkommer. Flertalet intervjuade lärare vill fortbilda sig i GIS. Resultatet i min 
studie påminner också om det Kaati (2012) redovisar från sin studie av implementeringen av 
GIS på gymnasiet.  Han fann att huvuddelen av respondenter både vill och anser att de 
behöver öka användningen av GIS i sin undervisning på grund av utformningen av nya 
kursplanen för geografi.  

I sin SO-övergripande studie kommer Karlsson (2013) fram till att hindren för att 
implementera GIS är bristande kvalité på internetuppkopplingen, att datorerna inte fungerar 
som de ska och väntan på support är för lång. Ingen av lärarna i min undersökning har direkt 
berättat om problemen som Karlssons undersökning visar på. Hinder med 
internetuppkoppling, teknikproblem med datorer och brist på support har nämnts under 
intervjuerna men inte genomgående. Lärarna under gruppintervjun menar att tekniken med 
internetuppkopplingen är en begränsning och likande synpunkter har Jan-Eric. Martin är den 
som framhåller tekniska begränsningar starkarst och erkänner begränsningar med GIS vilket 
följande två citat vittnar om. På frågan om han tror på GIS som pedagogiskt verktyg säger 
han, med tvekan innan: 

 
Det är ju ganska kul, man märker det liksom, jag är nästan lite för osäker själv på det, men jag tror ofta de 
(eleverna) snappar upp det fortare än jag gjort. Det kommer nog bli mer och mer sånt helt enkelt. Det 
viktigaste är väl att vi också får chansen att fortbilda oss i hela biten. Det är det allting hänger på. 
Fortbildning dem oss så vi verkligen får grundkunskaper så kommer vi ta med det hit. Annars blir som jag 
gjort nu (lite). Jag måste men jag är för osäker själv än för att våga ta steget fullt ut.  
 

Jag frågar honom vidare om framtiden:  
Om vi tänker framtiden, framför allt med IT, tekniska hjälpmedel och GIS. Vad tror du skall till för att 
lärare skall använda det mer? 
 
Martin: Det behövs fortbildningar - rejält! Jag börjar bli en som ligger i skarven mellan gamla och nya 
tänket. Jag har inga problem med att testa nytt och så där, om man lär sig det. Men det kommer komma 
mer och mer och ju mer de äldre fasats ut, (jag säger inte alla äldre inte tar till sig det) men det är en 
jätteomställning för dem. (…)Det är bara gilla läget egentligen och köra. Det är kul i och för sig för så blir 
man utmanad själv. Man måste ju testa alltid innan man vågar ta in det i klassrummet.  
 

Det är inte bara hindren som Kaati (2012) kommer fram till för lärare i gymnasieskolan som 
överensstämmer med min undersökning. Detsamma gäller GIS-undervisningen som faktiskt 
genomförs. Kaati visar att implementeringen av GIS i svenska gymnasieskolan ser ut som så 
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att lärarna använder sig av webbaserade och kostnadsfria GIS-program. Lärarna jag intervjuat 
använder alla Google Earth. Det finns flertalet typiska hemsidor som återkommer under 
intervjuerna som Globalis, Seterra och Geomaster (se fullständiga redovisning i Bilgaga 2.). 
Några, för min undersökning autentiska arbetssätt, som kan betraktas som ytterligheter i 
studien använder L3, Anna och Kyriakos sig av. L3 berättar att han lät eleverna wappa, han 
säger: 
 

(…) Och sen man kan ju låta eleverna… wappning som är så intressant. I och med att det finns så mycket 
appar nu så gjorde jag en uppgift där eleverna själva fick (…) leta efter geografiappar, och så fick de 
själva göra en bedömning om det var rätt nivå, om det såg bra ut.  
 

Vidare arbetar Anna på ett eget sätt säger hon:  
Jag har jobbat med bilder och geografisk information, och hur man analyserar, liksom, jag har tagit fram 
olika bilder så har dem fått, med hjälp av kartboken, tagit reda på vart bilden är tagen, hur kan man se det, 
syns miljöhot i bilden? 
 

Kyriakos svarar lugnt när jag frågar honom om hans attityd: 
Jag tycker det är mest spännande, alltså, är att inte gå in på GIS och hur det funkar utan kartografin, och 
hur den ändrats över tid. Alltså förr gjorde man så - rita man kartor på det sättet och resa med skepp och 
rita. Medans idag så är det satteliter som sköter allt.  
 

Dessa arbetssätt påminner om det Kaati (2012) redovisar, att GIS används som ett verktyg vid 
behandling av geografiska frågor i undervisningen, att GIS används som ett hjälpmedel.  

Tidigare forskningsresultat, i undersökningen främst hämtade från Norge och Tyskland, 
visar på både överensstämmande och avvikande resultat än svenska studier. Rød (m.fl. 2010); 
Andersland (2011); Höhnle (m.fl. 2013) visar på enighet över att tidsbrist är en av de starkast 
bidragande orsakerna till att GIS inte får den plats i undervisningen som kursplanerna 
beskriver. Min studie visar också på detta. Samtidigt kan tiden vara en direkt begränsning 
eller indirekt visar min undersökning. Direkt (exempelvis) då geografilektionerna är för korta 
(45 minuter) och indirekt då annat innehåll ska hinnas med eller förberedelser inför nationella 
prov etc.   

Rød (2010) redovisar att många lärare upplever frustration i och med avsaknaden av 
beslutsunderlag. De flesta lärare jag har intervjuat har på ett eller annat sätt utryckt att de 
tycker att det är otydligt vad författarna till kursplanen menar. I övrigt i geografiämnet 
uppfattar jag, under intervjuerna, att samtliga lärare uppskattar ämnesdidaktisk valfrihet. Rød 
(m.fl., 2011) säger att det finns en fördel med didaktisk frihet beträffande innehållsval. I 
Sverige medföljer det kommentarer till styrdokumenten som säger: I grundskolan måste GIS 
med nödvändighet användas på ett enkelt och begripligt sätt. En enkel början kan till exempel 
vara att sammanställa två kartor med överlägg för att visa på geografiska samband mellan 
olika företeelser (Skolverket, 2011, s.30). Det finns programvara för GIS på internet och ett 
exempel är satellitbilder. Bilder tagna på marken precis som satellitbilder kan illustrera 
människans avtryck på jorden och kan förhoppningsvis avslöja mönster som framträder i 
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interaktionen mellan kultur - och naturlandskapet.  Detta kan konkretisera undervisningen 
(ibid.). Det är ingen av dem jag intervjuat som säger att de gjort en sammanställning av två 
lager kartor för att till exempel visa på samband som kursplanen skriver. Däremot använder 
alla sattelitbilder från Google Earth/Maps och de använder andra program och appar med en 
del grafiska illustrationer, kartor och statistik som konkritiserar undervisningen. I kursplanen 
(Skolverket, 2011, s.63) står det att undervisningen i geografi på högstadiet skall innehålla: 

 
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.  
 

Få, om någon, av de lärarna jag intervjuat har låtit eleverna samla in geografisk information 
eller geografisk data och huruvida undervisningen handlat om att bearbeta är tvetydigt. Att 
presentera geografisk data om föreslagna ämnen (från kursplanen) förekommer och kartor i 
digital form används flitigt bland huvuddelen av intervjupersonerna. De geografiska 
informationssystem (GIS) som jag noterat används är internetbaserade GIS, Google Earth och 
– eller appar av varierad kvalité och ursprung.   

Att GIS måste användas på ett enkelt och begripligt sätt råder det enighet kring bland 
lärarna jag samtalat med. Anna och Kyriakos är tvivlande till elevernas IT-kunskaper. 
Kyriakos säger om eleverna att: (…) det behövs minst ett par lektioner att bara gå igenom 
grejerna, sen skall du visa hur du överför, du ska visa allt det där. Anna menar att det bör 
finnas grundkunskaper först. Hon menar undervisningen eleverna fått innan har inneburit 
ostrukturerat arbete med kartor. När jag frågar hur hon uppfattar elevernas förkunskaper 
trycker hon på detta. Hon säger elevers kunskap består av kunskap om platser lite här och där 
men utan tanke bakom varför de skall hålla på med kartor. Hon menar att exempelvis Google 
Maps kan ge en del, men inte en helhetsbild. Jag blir då nyfiken på att fråga om hon upplever 
begränsningar i undervisningen med tekniska hjälpmedel. Hon svarar då att hon tycker att det 
är viktigt att se till att barnen får en helhetsbild, att inte kunskaperna handlar om små delar - 
utspridda. Hon säger: Det är lätt att tro att bara för att vi vet, så tror vi att eleverna vet men 
så är det inte. (…) Jag menar jag och du har en inre kartbild, säkert, hur världen ser ut men 
det har inte barn, de har inte det. Jag blev nyfiken på det Anna sa och frågade vidare vad hon 
trodde om att arbeta med GIS för att utvidga världsbilden om det gjordes på rätt sätt. Det tror 
hon, men på fel sätt kan det stjälpa.  

Höhnle, Schubert och Uphues (2013) har genomfört en undersökning i tyska 
grundskolan. Resultatet i studien visar på att hinder för att använda GIS i undervisningen 
speciellt beror på avsaknad av regelbunden övning med programvaran, brist på 
undervisningstid och en avsaknad av enkla kopierbara lektioner inkluderande GIS. Av de 
lärarna i intervjuundersökning framkommer det att endast en lärare, Kyriakos upplever 
avsaknad av regelbunden övning med programvaran. Han har fått GIS-utbildning och säger: 
jag tyckte att det var rätt så krångligt, jag behövde mycket lärarhjälp. Det var inga lätta 
program att ha att göra med. ArcGIS, från Esri. Däremot upplever samtliga lärare direkt eller 
indirekt brist på undervisningstid. Det finns en efterfrågan från flera av lärarna som uttrycker 
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sig likande lärarna i Höhnles (2013) studie. De påpekar en avsaknad av enkla kopierbara 
lektioner inkluderande GIS eller de efterfrågar ämnesdidaktisk fortbildning.  

Hur GIS används i skolan beror i teorin på om lärarna engagerar sig med GIS-
programvara på fritiden och hur lärarna är förtrogna med IT generellt (Höhnle m.fl. 2013). 
Det finns två ytterligheter i min undersökning. På den ena sidan återfinns Jan-Eric som på 
frågan om han tror på GIS som pedagogiskt verktyg svarar: Nej, nej det tro jag nog inte, alltså 
jag är för gammal för alla dem nyheterna (…). På andra sidan återfinns Anna som jag genom 
ett urval av citat kan visa menar att hon och lärare bör lära sig:  

 
Jag tror faktiskt att lärare måste lära sig. (…) Men jag tycker att det är roligt, alltså jag försöker lära mig. 
Jag har inget negativt mot det. Det är mest att det finns väldigt lite material just nu. (…) Hela data-
tjolahoppsan som har varit går ju ut på att man ska lära sig själv (…) Och det kanske inte var den bästa av 
idéer. 
 

Två slutsatser Andersland (2011, s.55) kommer fram till i sin avhandling är att upplärning är 
ett hinder och han redovisar behov av marknadsföring av GIS inom lärarkåren. Att upplärning 
är ett hinder överensstämmer både med mitt resultat och annan forskning som presenteras i 
uppsatsen. Det Andersland lyfter, med marknadsföring av GIS inom lärarkåren, är någonting 
som min undersökning visar behov av. Vid intervjun med Jan-Eric uppstod en 
begreppsförvirring och GIS blandas ihop med GPS. Jag frågar honom: I kursplanen som kom 
2011, skall GIS, Geografiska Informationssystem vara en del av undervisningen, det är en typ 
av tekniska hjälpmedel, har du någon erfarenhet av detta?  
 

Det är ju dem här, vad heter det nu då? Jag kan knappt uttala dem, geografiska mätningar, med GPS, det 
bara jag berör, nu i sjuan skall vi börja med koordinatsystem, vad kan det vara för nyttigt? Det bara vi 
drog igenom. Jag nämnde GPSen som nyttig, att gradnätet inte är lagt hur som helst (…)  
 

Under gruppintervjun uppfattar jag det som att en lärare tolkar samtliga tekniska hjälpmedel 
(se Bilaga 2.) som GIS. Jag ställde en andrafråga för att få lärarna att utveckla svaret om vilka 
digitala resurser de använder. L3 säger: Du ser ju här det är ju GIS alltihopa, ingen lärobok 
över huvud taget. De övriga lärarna deltog inte i samtalet. I följande dialog menar jag på att 
det går att urskilja en begreppsförvirring. L4, frågade om statistik och GIS när jag berättade 
om min GIS-utbildning:  
 

L4: Men det gäller även statistik och sånt där va? 
 
J: Ja framför allt lägesbunden data, det går under geografiska informationssystem. Statisktik, kopplat till 
plats. 
  
L4: Vi går in på Globalis, det är på statistik och så här.  
 
J: Är det en typ av webb-baserad GIS då?   
 
L3: Vi använder det. (…) Vi använder Globalis mycket och Prosparity. (…) Statistik, få ordning och 
struktur på statistik rangordning.  
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Höhnle (m.fl, 2013) menar att det är av vikt att lyssna på lärarna subjektiva bekymmer och 
tvivel för att kunna vidta riktiga åtgärder som respons. Samtliga lärare jag har pratat med 
efterfrågar fortbildning. En lärare känner att han kan för lite för att våga testa GIS i 
undervisningen, en annan sig för gammal, och den tredje, hon är helt orädd och prövar så 
långt det går. Flertalet efterfrågar material för att implementera GIS och undervisning med 
tekniska hjälpmedel.  

Intervjuundersökningen visar att attityden tycks vara god till att använda sig av GIS och 
avsnittet vittnar om olika arbetssätt och innehållsval beträffande GIS-undervisning. Hur 
undervisningen bedrivs ska redovisas nedan genom att återkoppla till de teoretiska begreppen 
”lära om GIS” eller” lära med GIS”.  
 
4.3 Hur bedrivs undervisningen? Genom ”lära om GIS” eller” lära med 
GIS” 
Rød (2010) föreslår att sättet att gå tillväga med GIS-undervisning är att genomföra en 
gradvis förändring till att ”lära med GIS” och menar att en god start är att introducera 
webbaserade GIS-applikationer och - eller gratisversioner av GIS-program. Detta påminner 
om det Skolverkets styrdokument säger. Ingen av lärarna jag intervjuat har använd sig av 
exempel ArcGIS Explorer/ ArcReader utan genomgående Google Earth, andra hemsidor och 
appar.  

Att lära med GIS menar Andersland (2011) har störst relevans i skolan om GIS skall 
verka stöttande i undervisningen, även om en del bör innehålla lära om GIS. Intervjupersonen 
Jan-Eric bedriver inte undervisning efter ”lära med GIS”. I den mån geografiundervisningen 
berör GIS, som vid GPS-momenten, talar Jan-Eric om GIS och drar igenom och nämner GPS 
som viktig. Han visar ofta eleverna saker och de tittar på olika saker. Med tekniska 
hjälpmedel och program får elever trycka och klicka på saker. Inför exempelvis nationella 
provet får eleverna se på kartor för att känna igen hur de ser ut. Lärarna visar mycket kartor 
och eleverna lär sig hitta på kartor. Detta överensstämmer inte med teoretiska utgångspunkter 
kring ”lära med GIS”. Andersland (2011) poängterar att användarna bör ha en minimikunskap 
om hur programvaran fungerar. Han betonar att lärare såväl som elever bör ha baskunskaper 
om och i programvaran som skall användas, men fokus är inte att lära om GIS (ibid.). Detta 
upplever Jan-Eric som ett problem, han säger: Det finns för- och nackdelar (…) dels har jag 
inte gjort den (hemsidan) så jag vet inte hur man skall göra, men jag kan använda 
grundstommen. Med denna utgångspunkt kan det uppfattas som att lärare i undersökningen 
kommer undan problemen med tekniska svårigheter och satsar på att använda andra stöttande 
tekniska hjälpmedel. Kyriakos väljer aktivt att ”lära om GIS” eller specifikt kartografi för att 
han tycker det är mer intressant (se citat s.23). Martin låter andra lärare i andra ämnen få 
samarbeta med honom, han beskriver:   
 

Vi har jobbat lite mot GPS, jag brukar faktiskt samarbeta lite med idrotten när dem kör orientering. Så nu 
inför nationella provet så har jag inte tagit någonting med det här med kartor/höjder, det har faktiskt 
idrottslärarna tagit. 
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Rød (m.fl. 2010) beskriver att geografilärare bör vara utrustade med pedagogiska lösningar 
och ett sätt att välja ämnen och teman där uppskattning nås utan att behöva inkludera 
störningsmoment från datateknologin. En av lärarna i gruppintervjun arbetar på ett sätt som 
påminner om det Rød beskriver. I arbetet med Google Earth, projektet med appar och 
geografisidor som en av lärarna använder sig av sker ”lära med GIS”. Eleverna får endast 
orientera sig på sidor för att förstå strukturen. De får göra bedömningar och motivera sina 
val. Anna arbetar också enligt ”lära med GIS” i projektet med bilder och geografisk 
information och med Kommunkartan som jag förstår av citatet.  
 

 Jag har jobbat med bilder och geografisk information, och hur man analyserar, liksom, jag har tagit fram 
olika bilder så har dem fått, med hjälp av kartboken, tagit reda på vart bilden är tagen, hur kan man se det, 
syns miljöhot i bilden? 
 

Anna säger vidare:(…) Idag till exempel så har vi jobbat med, kommunen har någon sån här, 
(…) nån karta som de har på internet, en portal (…) som man kan lägga ut 
renhållningsstationer, och lite allt möjligt på karta. Då skall de jobba med planering. Hon 
beskriver vidare kommunens situation och framtid med en spådd befolkningsutveckling. 
Eleverna, berättar hon, får i uppgift att fundera på hur kommunen skall bemöta detta, med 
miljön, bostäder och vart man kan bygga. Informationen finns då tillgänglig på kommunens 
hemsida för eleverna. Då jobbar eleverna både med kartor och tekniska hjälpmedel. På väg 
mot slutet av intervjun lyfter hon fram ämnet smartphones, som hon säger ”alla” har och den 
menar hon kan man använda till att utgå ifrån. Dagen före intervjun hade eleverna använt sina 
smartphones för att dokumentera ett fältarbete om istiden i närområdet. Många av eleverna 
fotograferade och använde karta under exkursionen. Eleverna lade efter in bilderna på en 
karta och visade var de hade varit.  

Hönhle (m.fl., 2013) trycker på ett hinder med de didaktiska valen som en följd av att 
GIS-utbildningen lärare får på universitetet fokuserar på lära om GIS.  Det bidrar i teorin, 
menar han, till att ta bort de tekniska hinder som kan uppstå men hjälper inte till med de 
ämnesdidaktiska aspekterna av användningen enligt ”lära med GIS” i läroplanen (Höhnle 
m.fl. 2013). Det är inte den bild jag fått genom intervjuundersökningen. I intervjun med 
Kyriakos, som jag beskrev ovan, berättar han om sin GIS-utbildning Jag tyckte att det var rätt 
så krångligt, jag behövde mycket lärarhjälp. Det var inga lätta program att ha att göra med. 
ArcGIS, från Esri. Jag frågar Kyriakos om han kan omsätta sina GIS-kunskaper från 
universitet till fungerande elevaktiviteter, han svarar då: 

 
 (…) Problemet är att eleverna, de är uppväxta med teknologi men de är mindre insatta än vad vi 
verkligen tror. De kan sitt, "facebookande", de kan youtube. Men när det gäller allt annat så är dem inte så 
insatta (…) det behövs minst ett par lektioner att bara gå igenom grejerna . Sen skall du visa hur du 
överför, du ska visa allt det där. 
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Han har fått utbildning och en annan intervjuperson, Anna, har fått fortbildning över en dag 
och hon säger. Det finns ju inte så mycket färdigt material. Hon använder filmer från youtube 
för att lära sig själv och efteråt får eleverna en guide som hon konstruerar. Filmerna visar inte 
explicit GIS utan även övriga tekniska hjälpmedel.  
 
 
5. DISKUSSION 
 
Jag valde metoden intervjuundersökning och utformande en intervjuguide för att intervjua 
lärare och en grupp lärare. Detta med ett kringgående angreppssätt, en intervjuguide 
konstruerad efter tratteknik samt ett bredare syfte än det som presenteras i uppsatsen. Det har 
fört med sig merarbete men har varit värt ansträngningen. Någonting jag tror har påverkat 
studien är att jag är lärarstudent. Det ger lärarna och mig en speciell relation. Utan min 
kunskap om skolan, GIS, GIS-utbildning samt hjälp från min handledare hade 
undersökningens resultat troligen blivit ett annat.   

Jag upplever att jag besvarat mitt syfte och svarat på de frågeställningar jag ställt upp (se 
sammanfattning nedan). Den svåraste frågeställningen att besvara är om undervisningen 
bedrivs efter lära om eller med GIS. Det går också ifrågasätta om metoden lämpar sig för att 
besvara denna frågeställning och det kan också bero på att undervisningen inte bedrivs i den 
utsträckning som behövs för att få fram ett utredande svar.  Även om Lgr 11 är relativt ny så 
stod det redan i föregående läroplan (från -94) att elever skall arbeta med geografisk 
information, göra mätningar och iakttagelser och själv göra kartor, bilder och diagram samt 
skriva texter. Jag uppfattar det som att eleverna får arbeta med mycket färdig geografisk 
information. Få av de elever som blir undervisade av lärarna jag intervjuar får göra egna 
geografiska mätningar och iakttagelser. Anna är den enda läraren i undersökningen som 
kopplar bilder med geografisk information där eleverna får göra egna kartor. I övrigt får 
eleverna se bilder, titta på diagram och filmer. Jag menar filmerna ofta talar om kartor och 
kartografi samt visar kartor, ett inlärningssätt som påminner om lära om GIS. 

Arnberg (2006, s.11) menar elever är sin egen kartograf med ett GIS. Det innebär att 
eleven genom systemet måste ha eller få god kännedom om tillgängliga data för att kunna 
göra kartografens arbete innehållande urval, klassificering, förenkling och välja symboler. 
Undersökningen visar att elever oftast går igenom kartan med begrepp och kartografi i sjunde 
klass. Jag har inte hört från någon av lärarna att de diskuterat urval, klassificering eller 
förenkling och symboler. Detta kan bero på flera saker, å ena sidan kan metoden och intervjun 
inte varit tillräckligt omfattande för att undersöka arbetet med kartor. Å andra sidan kan det 
vara så att lärarna själva inte har den kunskap som krävs för att prata om de ovanstående 
begreppen. Vidare kan en tidsbrist och bortprioritering ligga bakom detta. 
Kommentarmaterialet till kursplanen i geografi (Skolverket, 2011, s.30) beskriver att 
progressionen (med GIS) bör ligga i att mer formaliserade metoder tillämpas i de senare 
årskurserna. De flesta lärare verkar som sagt avhandla kartor, gradnätet och begrepp kring 
kartan i sjunde klass. Där har inte jag kunnat utläsa någon progression.   
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Varför används GIS så lite av lärarna i skolorna när undersökningen visar att förutsättningarna 
är relativt goda? Undersökningen visar på att attityden tycks vara god till GIS och tekniska 
hjälpmedel som pedagogiska verktyg. Alla lärare jag samtalat med under uppsatsarbetet 
upplever tidbrist i sin geografiundervisning och de flesta efterfrågar fortbildning i GIS och IT. 
Alla lärare berättar att de använder sig av Google Earth där de använder kartor och 
satellitbilder. Detta är det förslag som står i kursplanen för geografi (Lgr 11) och satellitbilder 
står som exempel på hur GIS-undervisning kan bedrivas. Det är ingen av lärarna jag pratat 
med som svarat att Google Earth är det GIS de använder sig av utan det har framkommit på 
annat sätt genom kringgående frågeställningar. I övning med namngeografi använder samtliga 
lärare sig av Seterra. På hemsidan beskrivs Seterra som ett enkelt, färgglatt och underhållande 
sätt lära dig länder, flaggor, svenska landskap, hav, huvudstäder och andra städer i Sverige 
och i resten av världen. Detta är inget GIS, det vet de flesta lärarna om, svaret framkom från 
en fråga som berörde digitala resurser (se Intervjuguide fråga 3). Samtligt vill jag lyfta ett 
resultat från tidigare forskning. Andersland (2011) avhandling visar nämligen på behov av 
marknadsföring av GIS inom lärarkåren. Jag är tveksam till att partisk eller subjektiv 
marknadsföring med direkt vinstintresse som företaget Esri (2014) använder. Jag citerade Esri 
i inledning och bakgrundskapitlet där de motiverar implementeringen av GIS med: 

GIS technology provides educators with tools to develop a greater understanding of our world. GIS helps 
prepare students to meet the demands of the twenty-first-century workforce, whether they are involved in 
science, government, or business. 
 
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. 
 

Utifrån resultatet i undersökningen tror jag istället på att presentera, marknadsföra och dela 
med sig av kunskaper från genomförda och pågående projekt som presenterats: Svenska 
projektet GODIS och IGuess Project. För att återkoppla till det Andersland säger om behovet 
av marknadsföring, så har begreppsförvirringen varit påtaglig vid två intervjuer (i Tabell 1 
presenteras lärarnas utbildning). En lärare har inte läst geografi, de andra har läst geografi 
men inte någon GIS-kurs. Jag kan inte uttala mig om det förklaras av ålder eller av bristande 
personligt intresse men undersökningen visar att marknadsföring av GIS inom lärarkåren 
tillsammans med fortbildning är en nödvändighet. I inledningen står det att Oscarsson och 
Svingby (2005) visade för drygt tio år sedan på ett utvecklingsbehov av elevers kunskaper i 
att tolka geografisk information i diagram och tabeller. Jag har inte undersökt hur det ser ut 
idag, det är inte uppsatsens syfte, men jag diskuterar hur elevers kunskaper ska kunna 
utvecklas utifrån det resultat min intervjuundersökning och genomgång av sekundärmaterial 
visar på. Vill vi som samhällsmedborgare eller lärare att våra barn, blivande vuxna eller 
elever skall titta på kartor? I läroplanen (Skolverket 2011, s.9) står det ett av skolans uppdrag 
är att: (…) eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att 
inse konsekvenserna av olika alternativ. Eleverna i de tre av fem högstadieskolor (som jobbar 
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minst med GIS) jag varit och besökt får sitta själva och trycka på hemsidor, applikationer och 
träna namngeografi genom digitala kartkunskapstest eller blindkartor. Hur skall de kunna 
kritiskt granska fakta och förhållanden som presenteras i kartform? Detta när elever får se, 
träna och titta på hemsidor och appar som inte är skapade av deras närmast pedagogiska 
ansvarig med ämnesdidaktiska mål och syften. I bakgrundkapitlet belyser Brodersen och Elg 
(2010, s.16) att det är viktigt att vara medveten om att informationen i kartor eventuellt är 
föråldrad eller rent av inte stämmer. Den kan vara vilseledande, manipulerad eller felaktig och 
ofullständig. Utifrån undersökningen och de intervjuer jag genomfört verkar det inte som 
aktualiteten i stora världskartan vid tavlan diskuteras, inte heller tematiska kartorna i atlas 
eller läroböcker. Hall (2002, s.14) beskriver att i relation till kartan och kartanvändningen blir 
det för elever/ kartläsare av vikt att förstå att framställningen av kartan påverkas under 
processen och kartograf och kartläsare bör vara medvetna om transformationer som det 
ursprungliga budskapet utsätts för på väg till målet. I relation till val av metod kan jag 
ifrågasätta om jag lyckats få reda på hur lärarna arbetar med kartor och hur/på vilket sätt de 
arbetar med att kritisk granska geografiskt material. När elever i skolorna jag undersökt får 
titta på kartor, hemsidor, kartböcker och på applikationer missar dem det som Hall beskriver 
ovan. Därför uppfattar jag det som, utifrån mitt intervjumaterial, att lärarna tar lätt på den 
biten och snarare går igenom, tittar och repeterar.  

Gör lärare rätt i att endast visa och tala om hur saker och ting är och ser ut? Ett 
annorlunda sätt att arbeta på använder Anna och L3. De är de lärare i min undersökning som 
använder ett angreppssätt för att få eleverna att granska och analysera innehållet i tillgänglig 
information. I resultat och analyskapitlet redovisas några av deras projekt. Anna låter eleverna 
arbeta med bilder och geografisk information och använder sig vidare av kommunkartor för 
att låta eleverna analyser och planera framtiden. L3 låter eleverna använda smartphone och 
iPad för att bedöma och reflektera över geografiapplikationers tillförlitlighet. Detta går i linje 
med delar av kursplanen (Skolverket, 2011, s.30) där innehållet av GIS i geografi motiveras 
med: Utanför skolan används geografiska verktyg, inklusive GIS och satellitbilder, i allt 
större utsträckning (…).  

L3 belyser entusiastiskt att eleverna verkar tycka om geografi. Jag minns tydligt det L3 sa 
under gruppintervjun, om elever och kartan: 

 
I alla ämnen kan ja säga, den älskar eleverna. Drar man ner kartan så i historian eller kolla vad som 
händer i världen får de stora ögon och blir stående framför och bara...De kan stå framför och tittar hur 
länge som helst på den. Det är något fascinerade med kartan. 
 

L3 beskriver med citatet ovan, att kartan är häpnadsväckande för elever och att han själv anser 
att kartor är fascinerande. Jag menar, att här finns en ypperlig chans att låta eleverna få arbeta 
som kartografer med ett GIS genom att hämta geografisk data eller lägesbunden statistik. 
Detta mot bakgrund av det Arnberg (2006, s.11, s.5) skriver. Han menar att eleven är sin egen 
kartograf med ett GIS. Att rita kartor och diskutera kring dessa är ett sätt att förstår sin 
omgivning.  Arnberg (2006, s.5) menar att tröskeln är hög för att börja GIS-undervisning. Han 
skriver, när tekniska hinder övervinns är en förhoppning att du kritiskt skall kunna granska 
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och behandla fakta, i huvudsak statistik i GIS, och själv förstå hur kartor och information är 
framställda och du varken lurar andra eller blir lurad av vackra kartor. Intervjupersonerna, 
bortsett från Martin, uppger att IT situationen är god och att geografi är roligt, kul och konkret 
men även greppbart ämne. Trots Martins begränsade IT-situation så menar han ändå att 
geografiämnet är praktiskt. Så jag uppfattar att förutsättningarna finns.  

Arnberg säger att (GIS) har potential för en teknik och metoder som inte nått ut, Höhnle 
(m.fl., 2013) och Rød (m.fl., 2011) visar på att implementeringen av GIS i undervisningen går 
trögt trots den potential GIS innehar som tekniskt hjälpmedel och pedagogiskt verktyg. Det är 
det min undersökning visar på också. För att ge elever kunskaper för att kunna hantera 
dagens digitala vardag och behärska de digitala verktyg som finns - utan att bli behärskade 
av dem (Hylén, 2013) måste lärare i geografi på högstadiet få mer tid, fortbildning i IT och 
GIS samt information om GIS.  
 
 
6. SAMMANFATTNING 
 
Undersökningen visar på att attityden tycks vara god till att använda sig av GIS och tekniska 
hjälpmedel som pedagogiska verktyg. En lärare anser sig dock vara för gammal för detta. 
Intervjuundersökningen visar emellertid på en motsättning mellan lärares uppfattning om 
elevernas kunskaper om - och med teknik.  Två lärare är skeptiska medan flertalet av de andra 
intervjupersonerna har en positiv uppfattning och framhåller dagens elevers förmågor. Alla 
lärare jag samtalat med under uppsatsarbetet upplever tidbrist i sin geografiundervisning och 
de flesta efterfrågar fortbildning i GIS och IT. Alla lärare berättar att de använder sig av 
kartboken, Seterra, Google Earth, internetbaserade hemsidor några använder sig av 
gratisapplikationer på iPad/ smartphone. Det finns ett behov av att marknadsföra GIS bland 
lärare verksamma på högstadieskolan.  
 
Förslag på vidare forskning 
Den senaste läroplanen, Lgr 11, kom 2011 och denna undersökning visar på att det kan finnas 
värde att göra en liknande undersökning om cirka tre år för att se om det ser annorlunda ut. 

På grund av tidsbegränsningar och ekonomiska begränsningar har jag inte genomfört 
intervjuer i norra Sverige, där har kommande studier ett fält att undersöka och jämföra.  
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Intervjuer 
Skola 1, Jan-Eric, 61 år, SO-lärare utan geografiutbildning, 2014-04-22     
Skola 2, Gruppintervju, Lärare 1,2,3,4,5 ca 40-55 år. Tre geografiutbildade SO-lärare samt två 

resurslärare. 2014-04-24 
Skola 3, Anna, ca 50-55 år, SO-lärare med geografiutbildning och fortbildning i GIS. Telefonintervju                                                   

2014-05-07 
Skola 4, Kyriakos, ca 25-28 år, Geografiutbildad och utbildad i GIS, 2014-05-08 
Skola 5, Martin, ca 30-40 år, geografiutbildad SO-lärare, 2014-05-12 
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
Frågor till respondenterna 

1. Sondering - Hur är din tjänst utformad? 
- Vad har du för bakgrund (utbildning/ yrkeserfarenhet)? 
- Är geografi ditt förstaämne? (Är du behörig geografilärare?)  
- Hur mycket undervisar du i geografi? (Lektionstid) ? 

2. Attityder till geografiundervisningen  
- Hur upplever du skolämnet geografi? 
- Hur tycker du att eleverna ställer sig till SO-ämnet geografi? 
- Hur uppfattar du dina elevers förkunskaper i geografi? 
- Ges du möjlighet att testa idéer i din undervisning?  
- Upplever du begränsningar i din undervisning?                             

3. Användandet av kartor och tekniska hjälpmedel (IT) 
- Hur använder du kartor i geografiundervisningen? 
- Använder du dig av tekniska hjälpmedel i undervisningen? 
- Vilka slags digitala resurser använder du i geografiundervisningen? 
- Hur arbetar eleverna med kartor/ IT i undervisningen? 
- Upplever du begränsningar beträffande undervisning med hjälpmedlen kartan/IT? 

4. Kursplanen/ kunskapskraven (Lpo-94, Lgr-11) säger: Geografiämnet ska 
behandla geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, GIS och modeller 
inom geografiämnet. 
- Hur är din attityd till implementeringen av GIS och geografisk information?  
- Har du fått utbildning i GIS? Har du gått på någon fortbildning? 
- På vilket sätt går du tillväga vid ditt innehållsval beträffande GIS? 

 
5. Nationella prov i geografi åk 9 - Frågor om GIS och geografiska 

informationssystem? 
- Hur förbereder du dina elever för att klara frågor och kunskapskrav innehållande 

(GIS, geografisk information)? 
- Hur påverkas din geografiundervisning beträffade GIS av att detta område 

inkluderas i nationella proven? 
- Vilken effekt på din geografiundervisning får införandet av nationella prov i SO 

generellt och geografi speciellt? 
6. Framtiden – Hur skulle lärare kunna implementera GIS och geodata? 

- Vad ska till för att lärare skall använda IT och GIS/ geodata i undervisningen i 
geografi? 

- Vad tror du om GIS som ett modernt pedagogiskt verktyg? Kan det bidra till att 
uppnå kursmålen i geografi? 

7. Avrundning 
- Vill du lägga till något som du inte har fått säga? 
- Vad har du att säga om intervjun? 
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Bilaga 2. 
 
Applikationer (appar) till Ipad och Smartphone 
Geomaster 
Google Earth- satellitbilder 
Seterra 
 
Hemsidor                                           
AV-Centralen- filmer 
Biotopia- 3D, jorden i genomskärning 
Gapminder- Hans Rosling, statistik 
Globalis 
IQ-test i geografi 
Kommunhemsidor 
Landguiden- Utrikespolitiska institutet  
Sida  
SCB 
SLI- filmdatabas 
SO-Rummet 
Svenska FN: förbundet 
"På riktigt" – Digital plattform  
Prosparity 
Webbmaistern 
Wikidot  
World Development Indication (WBO) 
Worldometers  
Youtube 
 
Tekniska hjälpmedel 
GPS 
Digitalkamera 
Projektor 
Ipad 
Smartphone 
Bärbar dator 
Stationär dator 
Smartboard 
 
 
 
 

 

 




