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Abstrakt
Målet för undervisningen i teknikämnet i grundskolan är att ge en teknisk allmänbildning och att 
bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för teknik. Ett sätt att öka intresset kan vara att visa på ny
teknik och dess betydelse. Geografiska informationssystem (GIS) representerar modern teknik som 
idag används inom många branscher. Tekniken handlar kortfattat om att använda lägesbunden 
information där man kombinerar digitala kartdata med tabelldata för analyser och planering. 

Det här arbetet vill undersöka hur väl GIS  kan vara ett  lämpligt temaarbete inom teknikämnet och 
vill ge exempel på hur man kan arbete med detta i   undervisningen. Syftet är att belysa om ett 
arbete rörande geografiska informationssystem  i teknikämnet i en 7-9 klass har stöd i  gällande 
styrdokument. Syftet är också att undersöka om GIS uppfattas som intressant och relevant i 
teknikämnet av berörda elever. 

Syftet utmynnar i följande frågeställningar: Vad kan undervisning om  GIS innehålla? Vad säger 
styrdokumenten? Vad säger eleverna?

För att svara på frågeställningarna har berörda styrdokument granskats och ett undervisningsförsök 
utförts.

Det finns stort stöd i styrdokumenten, både i läroplanens inledande kapitel och i teknik-ämnets 
kursplan, för att GIS skulle vara lämpligt som ett tema i teknikämnet i en 7-9-klass. GIS har 
dessutom många beröringspunkter med  andra ämnen som gör temat lämpligt som 
ämnesövergripande. Vid  undervisningsförsöket  ansåg en övervägande del av eleverna att GIS-
temat var intressant och relevant för teknikämnet.

Nyckelord
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Hur fungerar Geografiska informationssystem som tema i 
grundskolans teknikundervisning?

Examensarbete i teknik med didaktisk inriktning

1. Inledning
Teknik finns överallt i vår omgivning och ämnet teknik i grundskolan skall utveckla en 
förtrogenhet med teknikens väsen. Det är viktigt att elever får en grundläggande teknisk 
kompetens för att kunna göra aktiva och bra val i livet och för att vara attraktiva på 
arbetsmarknaden.  Tyvärr upplever inte eleverna att teknikämnet är särskilt användbart i 
vardagen och ser inte heller någon koppling till det  framtida utbildnings- och yrkesvalet 
(SOU 2010:28 sid 89). Studier visar att elever ofta visat motivation vid praktiska moment i 
tekniken men ibland inte vet målet med undervisningen. Mattson (2005) menar att ett behov 
finns att ”forska om hur elevernas tillägnade teknikkunskaper utanför skolan värld kan tas 
tillvara i teknikundervisningen” (s. 139). Ett sätt att öka intresset kan vara att visa på ny 
teknik och dess betydelse. Modern teknik där en digital karta ligger som grund används idag 
inom många branscher. Inte minst den nya generationens mobiltelefoner använder sig av 
digital karta i olika applikationer. Tekniken handlar kortfattat om lägesbunden information 
där man kombinerar kartdata med tabelldata för analyser och planering. 

Det här arbetet vill undersöka hur väl Geografiska informationssystem (GIS) kan vara ett  
lämpligt temaarbete inom teknikämnet och  vill ge exempel på hur man kan arbete med detta 
tema i undervisningen. Kartan associeras kanske i första hand till geografi och skolatlasen 
men här vill jag få beskrivet hur geografisk information med en karta som grund kan tas fram
och användas.

För att svara på huvudfrågan har jag tre under frågor. Vad kan undervisning om  GIS 
innehålla? Vad säger styrdokumenten?  Vad säger eleverna?

Kartor och deras användning har alltid intresserat mig och det var delvis därför jag i slutet av 
1980-talet började utbilda mig till lantmätare. Efter att ha arbetat ett antal år inom det 
området har jag fått erfarenhet av hur man kan använda kartor framförallt inom 
samhällsbyggnation  Den digitala utvecklingen har gått snabbt och geografiska 
informationssystem  används nu inom många andra områden. 

 I  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, Skolverket 
2011a)  under Skolans värdegrund och uppdrag står att ”Skolans uppdrag är att främja lärande
där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” samt att ”Eleverna 
ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb
förändringstakt.”  Syftet med undervisningen i ämnet teknik är bland annat att 
”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig 
an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt”. (Lgr 11, s 269). De flesta elever 
på högstadiet har mobiltelefon och många har även  tillgång  till  GPS, som är ett 
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positioneringssystem,  i sin telefon eller familjens bil.  Att använda sig av teknik som finns i 
elevernas närhet kan ge den koppling till vardagslivet som för många är motiverande och 
stimulerande. Jag menar att det är viktigt att visa eleverna att skolan tar upp saker som finns i 
vardagslivet och inte bara är ett skolämne. Google Earth är ett annat exempel på teknik som 
många elever använt sig av.  Det är ett program som visar satellitbilder över hela jorden. 
David Andersson visar i sin uppsats att Google Earth kan vara ändamålsenlig i 
geografiundervisningen på gymnasiet (2009).

Jag vill i teknikämnet inte bara visa på användandet av geografiska informationssystem utan 
ge  ett intresse och förståelse för tekniken bakom.

För att kunna besvara om GIS är ett lämpligt tema att arbeta med i teknikundervisningen har 
jag studerat gällande Läroplan och dess kursplaner. Genom ett undervisningsförsök har jag 
fått en inblick i elevers intresse av området. 
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet är att belysa om ett arbete rörande geografiska informationssystem (GIS) i teknikämnet
i en 7-9 klass har stöd i  gällande styrdokument. Syftet är också att undersöka om GIS 
uppfattas som intressant och relevant i teknikämnet av berörda elever. 

Syftet utmynnar i följande frågeställningar:
Vad kan undervisning om  GIS innehålla?
Vad säger styrdokumenten? 
Vad säger eleverna?
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3. Bakgrund

3.1 Inledning 

Ett av syftena med detta arbete är att undersöka om Geografiska informationssystem (GIS) 
lever upp till styrdokumentens syften med teknikämnet i grundskolans senare del. En 
grundligare genomgång av berörda styrdokument är därför nödvändig då dessa sedan ligger 
till grund för del av analysen.

3.2 Styrdokument

3.2.1 Allmänt

Teknikämnet infördes i grundskolan för första gången år 1962 och var då ett tillvalsämne. Det
blev ett obligatoriskt ämne år 1980.  Gällande skollag från år 2010 (SFS 2010.800)  rör hela 
skolväsendet. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och  fritidshemmet (Lgr 11) är den  
gällande läroplan som berörs. För att hitta beröringspunkter med GIS som tema  har jag i 
läroplanen  tittat på de inledande kapitlen om skolans värdegrund och  uppdrag och  
övergripande mål och riktlinjer samt kursplanen för teknik. Jag har även läst kommentar-
materialet. Dessutom  har jag studerat  de övriga  ämnenas kursplaner för att hitta exempel på
kopplingar till Kartan och GIS som tema i ett ämnesövergripande arbete. 

3.2.2 Skolans värdegrund och uppdrag 

Det inledande kapitlet i Lgr 11 behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Värdegrunden 
handlar om gemensamma värden som vilar på demokratins grund.  ”Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta är de värden som skolan ska 
gestalta och förmedla”.   En  direkt beröringspunkt med  Kartan  är ”Var och en som verkar i 
skolan ska också främja (…) respekt för vår gemensamma miljö” ( Lgr 11,sid 7).

Skolans uppdrag handlar om ”att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden”. Vidare skall eleverna:

kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 
och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig 
och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och
att inse konsekvenserna av olika alternativ (Lgr 11, s 9).

Dessutom anges att ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang.”
Genom att bland annat stimulera till kreativitet och initiativtagande skall skolan 
arbeta med ett entreprenöriellt lärande. 
I skolans uppdrag ligger också att i all undervisning anlägga de fyra övergripande 
perspektiven:
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Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och 
en beredskap inför framtiden samt utveckla som förmåga till dynamiskt tänkande.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt
sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 
samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 
landet.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningstaganden. (Lgr 11, sid 9).

3.2.3 Övergripande mål och riktlinjer 

De övergripande målen anger inriktningen på skolans arbete. Ett av målen är att varje elev 
”visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” Lgr 11, 
sid 12). När det gäller kunskaper skall grunden för skolans verksamhet utgöras av  
”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära”( Lgr 11, sid 13).

De kunskapsmål som i detta sammanhang i första hand berörs är:

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv,

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• kan lära , utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna

tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundande på kunskaper och etiska överväganden,
• har fått kunskaper om och förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 

utveckling,
• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande, och
• kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. (Lgr 11, sid 

13-14)

Under riktlinjer står att läraren ska samverka med andra lärare och se till att eleverna får 
möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

När det gäller skolan och omvärlden är målet för varje elev att ha inblick i närsamhället och 
ha kännedom om fortsatt utbildning. 
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3.2.4 Kursplan Teknik 

I läroplanen från 1994 (Lpo 94, Skolverket 1994) hade man i kursplanen för teknik fem 
perspektiv: ”utveckling”, ”vad tekniken gör”,  ”konstruktion och verkningssätt”, 
”komponenter och system” samt ”tekniken, naturen och samhället”. Enligt kommentarerna 
till  gällande kursplan från Lgr 11 är inriktningen i stort sett den samma i båda kursplanerna  
men i den gällande  anger man istället tre aspekter på ämnet. Den första handlar om att göra 
tekniken synlig och begriplig. Den andra aspekten rör utveckling av tekniska lösningar och 
den tredje handlar om konsekvenser av teknikval för människan, samhället och miljön.  Det 
som tydligast skiljer de båda kursplanerna åt är att i den nya är utveckling av tekniska 
lösningar mer framträdande (Skolverket 2011b).

I inledningen till gällande kursplan i teknik slås fast att det ställs ”allt högre krav på tekniskt 
kunnande i vardags- och arbetslivet”(sid 269). Syftet  med ämnet är bland annat att eleverna 
ska utveckla ett intresse för teknik och få en förmåga att ta sig an tekniska utmaningar.
Sammanfattningsvis är syftet att eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 

lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 

tid. (Lgr 11, sid 269)

I det centrala innehållet för teknik är följande punkter relevanta med tanke på Kartan och GIS
i undervisningen: 

Tekniska lösningar
•Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion 
och distribution av elektricitet.

•Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av 
information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

•Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
•Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 
lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

•Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord 
och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala 
modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och 
teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö
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•Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

•Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har 
möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska 
innovationer.

•Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska 
lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

•Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till 
exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

3.2.5 Kursplaner andra ämnen. 

Ett av skolans uppdrag är att ge överblick och sammanhang och enligt riktlinjerna rörande 
kunskaper ska lärarna organisera arbetet så att eleverna för möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande. I bilaga A  redovisas ett  stort urval av punkter ur det centrala innehållet i
årskurs 7-9 från andra ämnens kursplaner. De utgör exempel på beröringspunkter som kan 
motivera ett ämnesövergripande temaarbete vad gäller Kartan och GIS. 
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4. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning

4.1 Inledning

Detta kapitel ger en bakgrund till att geografiska informationssystem (GIS) är aktuellt och 
relevant  i teknikämnet i grundskolans årskurser 7-9.  Det kan också tjäna som utgångspunkt 
inför en undervisningsplanering rörande GIS. 

Grunden för all geografisk information är kartan.  Exempel på hur kartor har producerats och 
använts genom århundraden ger ett översiktligt historiskt perspektiv. Olika kartors 
användningsområden kan ge ett diskussionsunderlag om exempelvis innehåll och 
framställning. Exempel på utbildningar som berör GIS visar områdets aktualitet och kan 
inspirera inför kommande studie-och yrkesval. 

Flertalet undersökningar visar vikten av att ge eleverna ett helhetsperspektiv på teknikämnet.

4.2 Kartan

4.2.1 Kartan ur ett historiskt perspektiv

Man kan tänka sig att människan alltid har haft ett behov av att kunna beskriva sin omgivning
med någon typ av avbildning. De allra första kartorna var nog av tillfällig karaktär och 
kanske beskrev en väg ritad i sanden eller på en barkbit. Av mer bestående karaktär finns 
bevarat exempelvis grottmålningar och hällristningar.  Kartor skapades oberoende av 
varandra i olika kulturer och av olika skäl. Följande ger exempel på hur kartor har utvecklats 
ur olika kulturer enligt Black (2003/2005).

I Kina använde man tidigt kartor som en del av administrativa och historiska dokument. Den 
första  kartan man känner till därifrån är från 2100 f kr och finns på ett kokkärl. Annars finns  
få bevarade kartor  från tiden innan 1100-talet. Senast  på 1200-talet började kineserna en 
sjökartläggning.

De tidigaste indiska kartorna man känner till är av religiös karaktär och var astronomiska 
målningar.

I Australien är aboriginernas tidiga klippmålningar och dekorationer på redskap svåra att 
tolka men hade förmodligen symbolisk och territoriell utformning.

Den babyloniska världskartan på en lertavla från omkring 600 f kr visar ett cirkelformat 
Mesopotamien omgivet av hav. Bortom havet återges en sagoomspunnen värld. 

Grekernas framgångar som sjöfarande handelsmän kan delvis förklaras med att Alexander 
den store på 300-talet f. Kr. hade med sig lantmätare som gav värdefull information om 
omvärlden.
Hekatios från Miletos hävdade redan på 500-talet f.Kr. att jorden var en sfär och lade grunden
till senare beräkningar om bland annat jordens omkrets. Grekerna fortsatte att resa och  bland 
annat Ptolemaios sammanställde information från resorna omkring år 100 e. Kr. 

Romarna kunde tidigt göra skalenliga kartor av fastigheter, byggplaner och resvägar samt för 
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militära syften. På 300-talet författades Epitoma Rei Miltaris som var en sammanfattning av 
krigskonsten. Där slogs fast att en general måste ha inte bara kartor som visar avstånd utan 
även till exempel vägarnas kvalitet och logi längs vägen. Kartorna kompletterades med 
tabeller och kan betraktas som tidiga geografiska informationssystem.

Många kartor är bevarade från medeltidens Europa  och bibeln var en viktig inspirationskälla.
Den mest berömda typen av karta är mappae mundi som erbjöd en kombination av tro och 
vetande. Kartan var uppdelad i tre delar med en T-i-O- form som avbildade Asien, Europa 
och Afrika i en cirkel. T representerade floderna mellan kontinenterna och var samtidigt en 
symbol för korset. På 1200-talet försökte man rita världskartor efter reseskildringar av till 
exempel Marco Polo. Man hade dock problem med avstånden eftersom resorna brukade 
beskrivas i antal dagar.

På  1400-talet återupptäcktes Ptolemaios kartor och kompletterades med  norra Europa.
 På 1470-talet trycktes de första kartorna.  I slutet av 1400-talet upptäcktes Den nya världen 
när Columbus seglade till Amerika i tron att han åkte till Asien. Aztekernas kartor var fulla av
symboler och även historik men nu blev Amerika kartlagt på europeiskt vis.

På 1500-talet utvecklades mättekniken och det blev vanligt med skala på kartan. 
Trianguleringen, den mätmetod som är sättet att mäta en rät linje på jordens kurviga yta 
utformades och teodoliten, ett mätinstrument som kan mäta vinklar, skapades. Dessutom 
gjorde användningen av kompassen att  man började rita norr uppåt på kartorna.

På 1600-talet bildades lantmäterier som uppmätte och registrerade ägandet av mark och även 
arbetade med jordreformer där marken skiftades.

Tekniken utvecklades ytterligare på 1700-talet och kartor blev också intressanta för 
allmänheten.

På 1900-talet blev det vanligt med flygbilder och så småningom satellitbilder för kartering 
(insamling av data till kartor) vilket har lett till ett stort informationsflöde.

4.2.2 Kartans användningsområden

Exempel på användningsområden för kartor:

Bilkartor, turistkartor,transportplanering

Stadskartor,adresser,stadsplanering

Väderkartor, prognoser

Täckningskartor för mobiltelefon, ledningskartor

Skogskartor, avverkningplanering

Geologiska kartor, naturrersursplanering

Orienteringskartor

Sjökort

Översiktskartor
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4.2.3 Exempel på utbildningar 

GIS används inom många olika yrkesområden. I bilaga B ges exempel på högskole-
utbildningar  från www.studera.nu där ”geografiska informationssystem” var sökkriteriet. 
Trots att sökningen gjordes 2014-01-03 då man normalt inte söker till högskolan hittades 61 
olika kurser och program på elva olika universitet och högskolor. 

4.3 Teorianknytning

 Ahlbom (2011) konstaterar utifrån flera undersökningar att bristen på sammanhang i 
undervisningen är ett stort problem. För att teknikämnet skall bli intressantare krävs att 
undervisningen känns relevant och ger ett helhetsperspektiv. 
Målet för dagens teknikämne i grundskolan är att ge en teknisk allmänbildning. Kursplanen 
för teknik i Lgr 11 pekar på vikten av att elever utvecklar sitt intresse för ämnet.

 Ett geografiskt informationssystem är ett slags tekniskt system. Svensson (2011) slår fast att 
”Tekniska system som kunskapsinnehåll erbjuder en förståelse av teknik där viktiga 
medborgerliga aspekter som engagemang, konsekvensanalys och användaransvar kan 
synliggöras och problematiseras”. 

4.4 Andra arbeten

Carlsson (2013)  förmedlar i sin undersökning att elever förknippar teknik med något 
elektriskt, såsom mobiler och datorer och att lärare vill få dem att tänka i ett större perspektiv.
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5. Metod 

5.1 Syfte

Syftet är att belysa om ett arbete rörande geografiska informationssystem (GIS) i teknikämnet
i en 7-9 klass har stöd i  gällande styrdokument. Syftet är också att undersöka om GIS 
uppfattas som intressant och relevant i teknikämnet av berörda elever. 

5.2 Val av metod

För att motivera att GIS är ett lämpligt område i teknikundervisningen måste jag ha stöd i 
gällande läroplan.  Detta prövades med hjälp av en granskning av berörda styrdokument och 
kommentarmaterial. 

Genom att visa exempel från kartans historia och användningsområde ger jag uppslag till vad 
undervisningen kan innehålla. Att visa exempel på utbildningar som idag rör GIS visar på 
ämnets aktualitet.

För att pröva elevers inställning till området  valdes ett undervisningsförsök med 
efterföljande enkätundersökning i två niondeklasser. Studien har inget genusperspektiv. 
Undervisningsförsöket är att betrakta som en fallstudie. Jag valde denna kvalitativa metod då 
jag ansåg att det hade varit svårt för elever att ha en uppfattning om GIS om de inte fått prova
på praktiskt vad det handlade om. Vid enkätundersökning deltog totalt 41 elever. För att 
undersökningen skulle betraktas som kvantitativ borde jag har samlat in många fler svar. 
Enligt Johansson och Svedner (2006) bör man ha minst 200-300 svar för att få utbyte av sin 
enkätundersökning. Det hade dock inte varit genomförbart att utföra ett undervisningsförsök 
med så många elever. 

5.3 Urval

Undersökt textmaterial är utdrag ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Ur denna har de två inledande kapitlen som berör Skolans 
värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer studerats. Alla kursplaner har 
också studerats men endast det innehåll som berör årskurs 7-9. För teknik-ämnet har även 
kursplanens kommentarer ingått i undersökningen.

Exemplen från kartans historia och användningsområde  är slumpmässigt valda.  Exemplen 
på utbildningar rörande GIS har tagits fram från www.studera.nu med sökkriterien 
”Geografiska informationssystem”.  Avsikten med dessa exempel är att vara källor till 
inspiration. 

Vid undervisningsförsöket med efterföljande enkätundersökning deltog elever från två 
niondeklasser. Jag valde nior då jag ansåg nivån vara lämpligast för dem. 

5.4  Genomförande

En textgranskning genomfördes genom närläsning av de två inledande kapitlen i gällande 
läroplan, Lgr11 samt kursplanen i teknik med kommentarer. De andra ämnenas centrala 
innehåll för årskurs 7-9 studerades översiktligt  för att hitta gemensamma beröringspunkter 
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som kan motivera en övergripande temaundervisning. Studien är avgränsad  till att inte 
omfatta kunskapskraven.

Ett undervisningsförsök bestående av tre lektioner med varierande uppgifter om GIS 
genomfördes. Dagboksanteckningar fördes efter varje lektion.  Efter sista lektionen 
genomfördes en eftermätning i form av en enkätundersökning i klassrummet.  Alla frågor 
hade  fyra olika svarsalternativ om elevernas attityd till undervisningen.  Eleverna hade även 
möjlighet att skriva en avslutande kommentar.

5.5 Bearbetning och analys 

De punkter som i styrdokumenten berörde GIS redovisades och analyserades. 

Upplevelsen av lektionerna analyserades med hjälp av anteckningarna. Svarsfrekvensen på 
enkätfrågorna sammanställdes och redovisades klassvis, totalt och i procent och analyserades.

5.6. Trovärdighet och äkthet

Undervisningsförsöket har en lokal anknytning då en av lektionerna handlar om 
skolbussturerna. Därmed kan  detta försök behöva anpassas om det görs om på en annan 
skola. 

5.7 Etiska kriterier

Undervisningsförsöket inleddes med att eleverna fick information enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer om vad det hela gick ut på och att det var frivilligt att deltaga. 
Samtliga elever var över 15 år vid undersökningen och alla ville deltaga.
Lektionerna genomfördes enligt kapitel 6.  Den sista lektionen avslutades med att jag delade 
ut och anonymt samlade in enkätblanketten i klassrummet. 

5.8 Metodkritik

Flera av enkätfrågorna  handlade om tänkbara framtida lektioner samt om man ansåg 
lektionerna vara lämpliga vid studerande av kursplanetext. Detta kan ha varit svårt för en del 
att ha en uppfattning om. 
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6. Resultat och analys

6.1 Inledning

Genom ett undervisningsförsök prövade jag om GIS uppfattas som intressant och relevant i 
teknikämnet av berörda elever. Hur detta gick till  beskrivs nedan. Försöket avslutades med 
en elevenkät. Denna redovisas med den inledande texten.  Fördelningen av svaren redovisas i 
stapeldiagram. I bilaga B visas enkäten samt fördelning av svar i tabellform.
 
Den efterföljande analysen innehåller resonemang både rörande aktuella styrdokument och 
undervisningsförsöket. 

6.2 Undervisningsförsök

För att få en uppfattning om elevers inställning till GIS som tema i teknikundervisningen 
utförde jag ett undervisningsförsök.  

De aktuella eleverna gick i två niondeklasser på en landsortsskola och var totalt 41 st.  Till 
mitt förfogande hade jag tre lektioner.

Lektion 1:

Som en upptakt till temat fick eleverna i uppgift att på ett A4-blad göra en planritning över 
skolan ur minnet. De skulle föreställa sig hur de skulle beskriva skolan för en ny elev och 
fundera på vad som då var viktigt att ha med. Utrymningsplanen som fanns i klassrummet 
hade täckts över. Skolan består av flera byggnader där huvudbyggnaden är E-formad. Trots 
att eleverna hade ganska kort tid på sig hann de flesta att göra en rätt detaljerad plan över 
skolbyggnaderna med information om  innehåll och benämningar av de olika delarna. Efter 
uppdraget jämförde man med utrymningsplanen och de flesta kunde konstatera att de hade en
god rumslig uppfattning om hur skolan såg ut. Eleverna fick sedan ange olika typer av kartor 
som de kände till och jag kompletterade med några. Karttyperna skrevs upp på tavlan. De fick
reflektera över vad en karta innehåller och hur den utformas beroende på 
användningsområde. Till exempel vilka symboler som används, viken skala som är lämplig 
och så vidare. 

Nästa steg blev en datasalsövning där man skulle hitta sitt hem i Google Earth. Detta 
gratisprogram möjliggör att man kan titta på kartor och flygbilder från stora delar av världen. 
I vissa fall finns också gatuvyer inlagda. Många elever kände till detta program och sökte sig 
runt i världen efter att ha visat sitt hem.

Ritövningen engagerade de allra flesta väldigt mycket. Även de som ofta har en negativ 
attityd till No/teknik gick in för uppgiften. Diskussionen om olika kartor och 
användningsområden blev också lyckad och givande i båda klasserna.  Även datorövningen  
fungerade bra trots att några fick sitta tre vid en datorn. Tiden blev knapp och de flesta satt 
kvar en stund på rasten. 

Lektion 2:

Nästa lektion handlade om skolbussturerna. Så gott som alla åker regelbundet med 
skolbussen till och från skolan. De få elever som bodde i samhället kände även de till turerna 
då de ibland åker hem till kompisar. Eleverna fick gruppvis rita in de fyra olika 
skolbussturerna på ett utdrag från den topografiska kartan i skala 1:50 000. De skulle också 
markera var bussresenärerna bodde och gick av och på. Uppgiften var sedan att analysera om 
bussturerna var optimalt utformade.  Man skulle även fundera på vilka uppgifter som krävs 
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för att göra en bra planering. 

Eleverna blev mycket engagerade i detta särskilt då vissa elever får åka väldigt länge. Man 
hade många synpunkter och förslag till förbättringar och eleverna kom fram till att förslagen 
borde framföras till bussbolaget.  

Lektion 3:

Vid den tredje lektionen gick jag med hjälp av en powerpoint-presentation översiktligt 
igenom vad Geografiska informationssystem (GIS) är och vad det kan användas till. 

Eleverna fick sedan två och två arbete med  följande frågor:

1. Vad handlar GIS om?

2. Ge exempel på när GIS kan användas.

3. För- och nackdelar med GIS?

4. Ta reda på mer om GIS eller något annat som berör kartinformation.

Skriv gärna om egna funderingar.

Till sin hjälp hade de anteckningar, dator, mobil och böcker. 

Vid den efterföljande genomgången kom vi sammanfattningsvis fram till följande som svar 
på frågorna:

GIS är en förkortning av Geografiska informationssystem och handlar om att kartinformation 
kopplas ihop med annan information så att man enkelt kan göra beräkningar och analyser.  
Konkret kopplas en kartdatabas ihop med en tabelldatabas. Datauppgifterna  i tabellen har  
lägesbestämts (har koordinater) som passar till kartan.  

GIS används till exempel vid transportplanering, såsom skolbussar och i hemtjänsten. Det 
används också när man planerar en ny väg eller bostadsområde. Man kan göra miljö- och 
klimatanalyser, såsom jämföra hur landisar har förändrats och kommer att förändras. Militära 
strategier underlättas av GIS. En applikation i  mobilen kan hjälpa till att hitta restauranger, 
affärer och så vidare. Med GPS (global positioning system) kan man också utföra en 
skattjakt, så kallad geocaching (Brage 2011).  

Fördelarna med GIS är många. Man kan fatta olika planeringsbeslut snabbare, billigare och 
mer korrekt. Vardagslivet förenklas då man lätt kan orientera sig och hitta vad man söker på 
okänd ort.

Nackdelar kan vara att det i vissa fall krävs bra datorer, program och kunskap för att använda 
GIS. Systemet kan också vara ett farligt vapen för de som har resurser.

Geografisk informationsteknik (GIT) handlar i första hand om hur man skaffar kartinfor-
mation. Antingen mäter man på marken, så kallad terrester mätning. Ett annat sätt som blir 
mer och mer vanligt är att använda sig av flygbilder och satellitbilder. Ett tredje sätt är att rita 
av eller scanna befintliga kartor.

Funderingar som kom fram var hur det kom sig att satelliter fick lov att ta bilder över hela 
världen och hur man kunde gömma exempelvis militära anläggningar undan satelliternas 
kameror.

De flesta verkade hänga med bra på genomgången. Lagom takt för att kunna anteckna. Dock 
skulle ett par bilder om hur man samlar in data kunna förenklas för att ge bättre förståelse. 
Många bra muntliga svar på frågorna. Kunde ha begärt in skriftliga svar.

Undervisningsförsöket avslutades med en enkätundersökning där syftet var att utvärdera 
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elevernas inställning till  GIS som ett område i teknikämnet (se nedan och bilaga B).

6.3 Elevenkät

Nedan redovisas resultatet av enkätundersökningen i stapelform.
Vid undersökningen  deltog 41 elever. Staplarna visar antal elever för varje svar. 
Även kommentarer redovisas grupperade efter innehåll.

Geografiska informationssystem, GIS
Vi har pratat om GIS som är ”Ett informationssystem som kan lagra, analysera och presentera
den typ av data som brukar visas i form av kartor”. Vi har också tittat på teknik som samlar in
data till  GIS, såsom GPS.

Här kommer några frågor om detta. Ringa in de svar som passar bäst!

 Figur 1. ”Tycker du att ”GIS-lektionerna har varit intressanta?”
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Figur 2. ”Har du lärt dig något på dessa lektioner?”

Figur 3. ”Om vi haft fler lektioner om GIS hade vi kanske använt oss av GPS-mottagare och t
ex mätt in skolan eller ordnat en skattjakt. Tror du att det hade varit intressant?”
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Figur 4. ”Om vi hade haft fler lektioner kanske vi också hade fått prova ett GIS-program där 
man t ex kunde ha gjort en karta av GPS-mätningarna eller planerat skolbussturerna. Tror du 
att det hade varit intressant?”

Figur 5. ”Om vi hade haft fler lektioner hade vi kanske dessutom kunnat få välja att forska 
närmare om ett område eller begrepp som har att göra med GIS. Tror du att det hade varit 
intressant?”
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Figur 6. ”I kursplanen för teknik-ämnet står att eleverna i 9:an bland annat ska kunna se för- 
och nackdelar med teknikens effekter på natur, samhälle och individ. Tror du att GIS-
undervisningen kan passa bra till detta?”

Figur 7. ”I kursplanen för teknik-ämnet står också att eleverna i 9:an ska kunna identifiera, 
undersöka och med egna ord förklara några tekniska system. Tror du att GIS-undervisningen 
kan passa bra till detta?”
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Kommentarer:

Presentation av läraren:

”Jag tyckte dina presentationer var bra.”

”Sådär.” 

”Det var bra att du kom och pratade lite om vad det handlade om. Nu när vi vet 
kanske vi tänker lite på det i vår vardag.” 

Tidsaspekten:

”Det hade varit intressant att jobba med det här lite längre.”

Lärandet:

”Visst har man lärt sig men det är svårt att komma ihåg allt.” 

”Detta gick rätt snabbt och det var lite svårt att förstå.”

”Jag tycker att de här lektionerna har varit intressanta och det var bra att man fick ha 
en datalektion.”

Ämnet:

”Det blev lite långt att prata om kartan hela tiden.”

”Fråga 3 tycker jag vi borde verkställa!”
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6.4 Analys 

6.4.1 Inledning

Med detta arbete vill jag undersöka om geografiska informationssystem kan vara lämpligt i 
teknikundervisningen i de senare åren i grundskolan. Jag har utgått ifrån att lämpligheten dels
beror på hur mycket stöd jag kan finna i styrdokumenten och dels på om eleverna tycker 
undervisningen är intressant och relevant för teknikämnet. 

6.4.2 Styrdokumenten

I skolans uppdrag ligger att i all undervisning anlägga de fyra övergripande perspektiven.
Det historiska perspektivet kan utgå från kartans historia där olika tekniker möjliggjorde olika
användningsområden. Kopplingen till historia och geografi är självklar men även exempelvis 
matematikens historia har tydliga beröringspunkter. 
Miljöperspektivet återfinns på flera ställen. Tekniken har här en given roll. Det är människans
utvecklande och utnyttjande av tekniken som till stor del orsakat de miljöproblem vi har idag.
Det är också tekniken och insikt om teknikens konsekvenser som vi hoppas på ska kunna lösa
våra problem till förmån för hållbar utveckling. Geografiska informationssystem är här en 
viktig pusselbit för att kunna åskådliggöra och analysera exempelvis klimatrelaterade 
förändringar. 
Från hållbar utveckling är steget inte långt till det etiska perspektivet. Återigen kan diskuteras
hur människan har använt sig av sitt tekniska kunnande och om utvecklingen går åt rätt håll 
när det gäller exempelvis militära strategier. 
Även det internationella perspektivet ses som självklart i detta sammanhang.

Av de övergripande kunskapsmålen berörs cirka hälften direkt av en GIS-undervisning. 

Eleverna skall få möjlighet till att arbeta ämnesövergripande. Det mycket stora antal 
beröringspunkter med andra ämnen i det centrala innehållet vittnar om att GIS är mycket 
lämpat som ett ämnesövergripande tema. 

Geografiämnet har en särställning när det gäller beröringspunkter Till GIS då allt centralt 
innehåll berörs. Den stora skillnaden mellan teknik och geografi i detta sammanhang är att i 
teknik-ämnet fokuserar på hur systemet är uppbyggt och fungerar samt konsekvenser av 
tekniken medan geografiämnet är inriktat på användandet av GIS. 

GIS berör många yrkesgrupper och ger möjlighet till en god omvärldsorientering genom till 
exempel studiebesök. 

I teknikämnet berörs GIS av alla punkter i den sammanfattande syftestexten. I det centrala 
innehållet för årskurs 7-9 berörs ett flertal punkter  från all tre huvudområden.

Sammanfattningsvis platsar GIS väl i både gällande läroplans inledande kapitel och i teknik-
ämnets kursplan. GIS har även många beröringspunkter med andra ämnen med tanke på en 
ämnesövergripande undervisning. 

6.4.3 Undervisningsförsöket

Skolan ska bidra till att elever utvecklar utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Detta 
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prövades i undervisningsförsökets lektioner. Min allmänna uppfattning är att undervisningen 
levde upp till detta. Lektionerna fungerade bra och var givande. På den första enkätfrågan om
GIS-lektionerna var intressanta svarade 76 % ”ja” och på nästa fråga svarade 86 % att de lärt 
sig något.  

4/5  av eleverna trodde att mätning med GPS och skattjakt kunde vara intressant. På frågan 
om att använda ett GIS-program för att  till exempel planera skolbussturerna svarade cirka 
2/3 att det kunde vara intressant.  När det gällde om man var intresserad av att  forska 
närmare om exempelvis begrepp rörande GIS var intresset inte lika stort.  42 % svarade ja på 
detta. 

 I de två sista enkätfrågorna hänvisades till formuleringar  från Lpo 94 då undersökningen 
genomfördes när denna gällde. Inriktningen är dock i stort sett den samma i dåvarande och 
gällande kursplan för teknik.  Min undersökning handlar i första hand om elevernas attityd till
GIS och inte om hur man tolkar styrdokumenten. De inaktuella formuleringarna påverkar 
därmed inte undersökningens resultat i stort. Är man ovan vid att läsa styrdokumentens text 
kan det vara svårt att ha en bestämd uppfattning. Det vittnar svaren om på de följande 
frågorna. 
 Fråga 6 berörde målet att ”eleven ska kunna analysera för- och nackdelar när det gäller 
teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor”. Detta kan motsvaras av 
syftestexten att ”eleverna ska utveckla sin förmåga att värdera konsekvenser av olika 
teknikval för individ, samhälle och miljö” i gällande kursplan. Frågan var om man trodde 
GIS-undervisningen passade in på målet och här svarade två elever ”ja, mycket” och 30 
elever ”ja, lite”. Åtta elever visste inte. I fråga 7 hänvisas till målet att ”eleven ska kunna 
identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system”. Detta motsvaras av 
bland annat dessa formuleringar i det centrala innehållet: ”Hur komponenter och delsystem 
samverkar i ett större system” och ”Internet och andra globala system”.  Även här var frågan 
om man trodde att GIS-undervisningen kunde passa till detta. Cirka 2/3 trodde att så var fallet
men nästan ¼ var osäkra.

Sammantaget har en hög procent av eleverna ansett att GIS-lektionerna varit intressanta och 
givande. Många har också ansett att GIS passar in i teknikämnet även om del tyckte det var 
svårt att avgöra detta. 
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7. Diskussion och slutsatser

7.1 Resultatdiskussion

Geografiska informationssystem har en given plats i grundskolans undervisning. Man kan lätt
knyta an till de fyra övergripande perspektiven och till de flesta ämnen. GIS är numera till 
och med omnämnd i geografiämnets centrala innehåll för årskurs 7-9. I teknikämnet anges 
istället Internet och andra globala system i det centrala innehållet. 
Finns det då plats för GIS både i geografin och tekniken? Ja, geografiämnet är mer inriktat på
användandet av GIS medan teknikämnet kan koncentrera sig på just tekniken bakom systemet
och hur de olika komponenterna samverkar. 

För mig har det varit viktigt att visa på mångfalden och aktualiteten med GIS. Alla har nytta 
av GIS idag men kanske inte så många tänker på vilka tekniska system som krävs bakom till 
exempel en väderprognos eller en GPS-anvisning. Min avsikt har varit att leverera ett område
i teknik-ämnet som ger en känsla av sammanhang och förståelse för hur komplexa tekniska 
system kan vara. De tankegångarna tycker jag  att jag har stöd i enligt flera undersökningar. 

Genom att studera de andra ämnenas centrala innehåll har jag verkligen sett en potential att 
arbeta ämnesövergripande med GIS. Jag ser stora vinster med detta såsom just få eleverna att 
se ett sammanhang. Att förstå att ämnena inte är enbart ”skolämnen” utan att det man tar upp 
handlar om deras verklighet idag och i framtiden. Jag ser också stora effektivitetsvinster som 
är viktigt med tanke på allt som man ska hinna gå igenom enligt kursplanerna. Dock förstår 
jag att ett samarbete mellan ämnena i inledningsskedet kräver mycket gemensam 
planeringstid för lärare och tyvärr är detta sällan prioriterat på skolorna. Fortsatta studier kan 
undersöka hur ett sådant samarbete skulle kunna gå till med GIS som tema.

7.2 Metoddiskussion

Kunde undervisningsförsöket ha gjorts annorlunda? Med min mjukstart ville jag få eleverna 
medvetna om rummet och hur det kan avbildas och börja vardagsnära för att väcka intresse. 
Undervisningen var anpassad till lokala förhållanden då den bland annat handlade  
skolbussturer. Det gjorde att försöket inte blev helt  generaliserbart. Genom att byta ut 
övningen till en lokalt anpassad övning kan man förbättra detta. Exempelvis kan man 
analysera cykelvägar i stället. Jag har många idéer om hur man kunde ha gått vidare och gjort
roliga lektioner men svårigheten är att hitta underlag för bedömning. I enkätundersökningen 
var svaren övervägande positiva men ju mer abstrakta frågorna blev desto större osäkerhet 
märktes bland svaren. En fråga som kanske saknas är om man blivit mer positivt inställd till 
teknikämnet efter GIS-lektionerna. Den frågan förutsätter förstås att man anser att GIS passar
i teknik-ämnet.

7.3 Slutsatser

Jag har stort stöd i styrdokumenten både i läroplanens inledande kapitel och i teknik-ämnets 
kursplan för att GIS skulle vara lämpligt som ett tema i teknikämnet i en 7-9-klass. GIS har 
dessutom många beröringspunkter med  andra ämnen som gör temat lämpligt som 
ämnesövergripande. Vid ett undervisningsförsök fann jag att övervägande del av eleverna 
tyckte att GIS-temat var intressant och relevant för teknikämnet.

25



Referenser

Ahlbom, H. (2011). Teknikintresset. I: K. Landmér (red.), Teknikutbildning för framtiden  -
perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium (s. 7-22). Stockholm: 
Liber AB 

Andersson D. (2009). Google Earth – användbart fågelperspektiv eller bara en fluga? 
En didaktisk uppsats om digitala och analoga undervisningsmetoder inom 
gymnasiegeografi. C-uppsats. Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper

Black, J. (2003/2005). Bilder av världen: Kartornas historia. Lund: Historiska Media
 [Ursprunglig titel: Visions of the world].

Brage, C. (2011). Att lära teknik ute. Reviderad upplaga Lgr 11, Vimmerby: OutdoorTeaching
Förlag AB

Carlsson (2013). Teknik – vad och varför? Vad ska vi lära oss i teknik och varför ska vi göra 
det? Självständigt arbete. Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi

Johansson B. & Svedner P. O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen, Undersöknings-
metoder och språklig utformning (4:upplagan). Uppsala: Kunskapsföretaget

Mattsson, G. (2005). Teknikämnet i skolan. Elevers uppfattning och intresse av teknikämnet
och lärares teknikdidaktiska kompetens. Göteborgs Universitet, Institutionen för 
pedagogik och didaktik IPD-rapporter Nr 2005:12

Skolverket (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94, SKOLFS 1994:1

Skolverket  (2011a).  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr

 11, SKOLFS 2010:37

Skolverket  (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i teknik. Stockholm: Fritzes

SOU 2010:28. Vändpunkt Sverige – ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik
 och IKT. Stockholm

Svensson M. (2011). Att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i grundskolan. 
Linköpings universitet. Tillgänglig på 
Internet:http://www.avhandlingar.se/avhandling/0fae088a2e/

Universitets- och högskolerådet.  www.studera.nu

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Tillgänglig på Internet: www.codex.vr.se/texts/HSFR

26

http://www.avhandlingar.se/avhandling/0fae088a2e/


Bilaga A Exempel  på beröringspunkter med andra ämnen.

Det centrala innehållets punkter redovisas i sin helhet även om allt innehåll inte kan anses 
beröra Kartan och GIS. 

Bild

•∙Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna 
erfarenheter, åsikter och upplevelser.

•Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

•Presentationer av eget bildskapande.

•Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt 
yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

•Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa
kan användas i bildskapande arbete.

•Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för 
bestämda syften.

•Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur 
dessa perspektiv kan utformas och framställas.

•Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas..

•Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Engelska

•Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till 
exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

•Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

•Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa 
dem efter deras syften.

•Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Idrott och hälsa

•Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

•Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Matematik

•Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska 
situationer.

•Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts
i olika historiska och kulturella sammanhang.
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•Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska 
situationer och inom andra ämnesområden.

•Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

•Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring 
av två- och tredimensionella objekt.

•Likformighet och symmetri i planet.

•Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt 
enhetsbyten i samband med detta.

•Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

•Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt 
värdering av valda strategier och metoder.

•Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika 
ämnesområden.

•Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Moderna språk inom ramen för språkval

•Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser 

Biologi

•Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och 
samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

•Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra 
ekosystemtjänster.

•Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om 
biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

•Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. 
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala 
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

•Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

•Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för 

•Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och 
utvärdering.

•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och 
samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Fysik

•Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika 
energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
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•Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

•Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och 
begränsningar i framtiden.

•Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och 
kommuniceras i väderprognoser.

•Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten 
och klimatförändringar.

•Aktuella samhällsfrågor som rör fysik

•Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller 
för hur ögat uppfattar färg. 

•Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format 
världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors 
levnadsvillkor.

•Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och 
avstånd mellan dessa.

•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande 
och utvärdering.

•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel 
fart, tryck och effekt.

•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och 
teorier.

•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och 
samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Kemi

•Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och 
människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

•Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

•Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens 
kretslopp.

•Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär 
för en hållbar utveckling.

•Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

•Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, 
teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande 
och utvärdering.

•Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
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•Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och 
teorier.

•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och 
samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Geografi

•Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors 
levnadsvillkor.

•Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan 
få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

•Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur 
människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

•Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den
ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och 
konsekvenser av detta.

•Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och 
orter.

•Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska 
och olika tematiska kartor.

•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.

•Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

•Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

•Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och 
jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

•På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan 
förebygga risker.

•Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

•Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

•Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

•Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och 
naturresurser.

Historia

•Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700—talet, till 
exempel i Afrika, Amerika och Asien.

•Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
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•Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Religion

•Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Samhällskunskap

•Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. 
Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

•Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. 
Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och
grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet 

•Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska 
medier.

•Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier 
förändras i en globaliserad värld.

Svenska

•Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

•Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 
och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

•Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom 
intervjuer.

•Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett 
källkritiskt förhållningssätt.
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Bilaga B Exempel på utbildningar
Nedan visas utdrag från Universitets- och högskolerådets ”Sök och Jämför utbildning” 
rörande högskoleutbildningar på hemsidan www.studera.nu. Sökningen gjordes 2014-01-03 
och sökkriteriet var ”geografiska informationssystem”.

Utbildning Högskola Jämför
Avancerad rumslig analys (0,3 år, 15 hp) Umeå universitet
Avancerad rumslig analys (0,3 år, 15 hp) Umeå universitet
Geografisk analys och visualisering i GIS (0,3 år, 15
hp)

Stockholms universitet

Geografiska informationssystem (0,3 år, 7,5 hp) Linnéuniversitetet
Geografiska informationssystem (0,3 år, 15 hp) Umeå universitet
Geografiska informationssystem - avancerad kurs 
(0,2 år, 10 hp)

Lunds universitet

Geografiska informationssystem - en introduktion 
(0,2 år, 10 hp)

Lunds universitet

Geografiska informationssystem (GIS) (0,3 år, 15 
hp)

Göteborgs universitet

Geografiska informationssystem (GIS) för biologer 
(0,5 år, 15 hp)

Högskolan Kristianstad

Geografiska informationssystem 1 - 
naturvetenskapliga data (0,3 år, 7,5 hp)

Umeå universitet

Geografiska informationssystem 1 - 
naturvetenskapliga data (0,3 år, 7,5 hp)

Umeå universitet

Geografiska informationssystem 2 - 
naturvetenskapliga data (0,3 år, 7,5 hp)

Umeå universitet

Geografiska informationssystem 2 - 
naturvetenskapliga data (0,3 år, 7,5 hp)

Umeå universitet

Geografiska informationssystem I (0,1 år, 7,5 hp) Karlstads universitet
Geografiska informationssystem I (0,2 år, 5 hp) Sveriges 

lantbruksuniversitet 
(SLU)

Geografiska informationssystem II (0,2 år, 5 hp) Sveriges 
lantbruksuniversitet 
(SLU)

Geografiska informationssystem II (0,2 år, 5 hp) Sveriges 
lantbruksuniversitet 
(SLU)

Geografiska informationssystem MN2 (0,5 år, 7,5 
hp)

Uppsala universitet

Geografiska informationssystem och geografisk 
analys (0,3 år, 10 hp)

Sveriges 
lantbruksuniversitet 
(SLU)

Geografiska informationssystem och kartografi (0,1 
år, 7,5 hp)

Stockholms universitet

Geografiska informationssystem, fördjupning (0,3 
år, 15 hp)

Umeå universitet

Geografiska informationssystem, fördjupning (0,3   år, 15 Umeå universitet
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hp)
GIS och fjärranalys (0,3 år, 15 hp) Stockholms universitet
GIS och rumslig analys (0,3 år, 15 hp) Umeå universitet
GIS och rumslig analys (0,3 år, 15 hp) Umeå universitet
GIS, mobilitet och system (0,3 år, 15 hp) Umeå universitet
GIS, mobilitet och system (0,3 år, 15 hp) Umeå universitet
GIS: Algoritmteori i GIS (0,3 år, 7,5 hp) Lunds universitet
GIS: Forskningsmetodik (0,1 år, 5 hp) Lunds universitet
GIS: Geografiska databaser (0,1 år, 7,5 hp) Lunds universitet
GIS: Geografiska informationssystem - avancerad 
kurs (0,3 år, 15 hp)

Lunds universitet

GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 
(0,3 år, 15 hp)

Lunds universitet

GIS: Geografiska Informationssystem för 
samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar 
(0,5 år, 30 hp)

Lunds universitet

GIS: Geografiska Informationssystem för 
Samhällsvetenskap, Avancerade tillämpningar (0,3 
år, 15 hp)

Lunds universitet

GIS: Geografiska informationssystem och fysisk 
planering (0,3 år, 7,5 hp)

Lunds universitet

GIS: GIS inom turism och rekreation (0,1 år, 7,5 hp) Lunds universitet
GIS: GIS och biodiversitet (0,3 år, 7,5 hp) Lunds universitet
GIS: GIS och distribuerad hydrologisk modellering 
(0,3 år, 7,5 hp)

Lunds universitet

GIS: GIS och klimatförändringar (0,1 år, 7,5 hp) Lunds universitet
GIS: GIS och statistisk analys (0,1 år, 5 hp) Lunds universitet
GIS: Infrastruktur för rumsliga data (0,1 år, 5 hp) Lunds universitet
Gis: internet-gis (0,3 år, 7,5 hp) Lunds universitet
GIS: Pythonprogrammering i GIS (0,1 år, 5 hp) Lunds universitet
GIS: Öppen källkod inom GIS (0,1 år, 7,5 hp) Lunds universitet
Grafiska informationssystem (0,2 år, 7,5 hp) Kungl. Tekniska 

högskolan (KTH)
Kandidatprogram i geografi (3 år, 180 hp) Stockholms universitet
Kulturgeografi, samhällsplanering och GIS (0,3 år, 
15 hp)

Umeå universitet

Lantmäteriingenjör (3 år, 180 hp) Högskolan Väst
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap 
(2 år, 120 hp)

Lunds universitet

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS 
(2 år, 120 hp)

Stockholms universitet

Utbildning Högskola Jämför
Masterprogram i landskapsekologi (2 år, 120 hp) Stockholms 

universitet
Masterprogrammet i geoekologi (2 år, 120 hp) Umeå universitet
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development (2
år, 120 hp)

Umeå universitet

Mät- och kartteknikprogrammet (2 år, 120 hp) Karlstads 
universitet
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Naturgeografi: Fjärranalys - digitala metoder (0,3 år, 7,5 
hp)

Lunds universitet

Naturgeografi: Fjärranalys för landskapsstudier (0,3 år, 15 
hp)

Lunds universitet

Naturgeografi: Geografiska informationssystem - 
fortsättningskurs (0,3 år, 15 hp)

Lunds universitet

Orienteringskurs i GIS (0,3 år, 7,5 hp) Karlstads 
universitet

Projektarbete i GIS (0,3 år, 7,5 hp) Karlstads 
universitet

Samhällsplanerarprogrammet (3 år, 180 hp) Umeå universitet
Samhällsplanering under osäkra villkor (0,3 år, 15 hp) Umeå universitet
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Bilaga C Enkät med svarsfrekvens

Elevenkät  
Geografiska informationssystem, GIS

Vi har pratat om GIS som är ”Ett informationssystem som kan lagra, analysera och presentera
den typ av data som brukar visas i form av kartor”. Vi har också tittat på teknik som samlar in
data till  GIS, såsom GPS.

Här kommer några frågor om detta. Ringa in de svar som passar bäst!

1. Tycker du att ”GIS-lektionerna har varit intressanta?

Fråga 1 Ja, mycket Ja, lite  Nej Vet inte

Klass 1 0 14 4 2

Klass 2 4 13 1 3

Totalt 4 27 5 5

Totalt i % ≈ 10 66 12 12

2. Har du lärt dig något på dessa lektioner?

Fråga 2 Ja, mycket Ja, lite  Nej Vet inte

Klass 1 2 18 0 0

Klass 2 2 13 3 3

Totalt 4 31 3 3

Totalt i % ≈ 10 76 7

3. Om vi haft fler lektioner om GIS hade vi kanske använt oss av GPS-mottagare och t ex 
mätt in skolan eller ordnat en skattjakt. Tror du att det hade varit intressant?

Fråga 3 Ja, mycket Ja, lite  Nej Vet inte

Klass 1 10 6 1 3

Klass 2 10 7 3 1

Totalt 20 13 4 4

Totalt i  % ≈ 49 31 10 10
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4. Om vi hade haft fler lektioner kanske vi också hade fått prova ett GIS-program där man t 
ex kunde ha gjort en karta av GPS-mätningarna eller planerat skolbussturerna. Tror du att det 
hade varit intressant?

Fråga 4 Ja, mycket Ja, lite  Nej Vet inte

Klass 1 4 7 4 5

Klass 2 7 8 3 3

Totalt 11 15 7 8

Totalt i % ≈ 27 37 17 19

5. Om vi hade haft fler lektioner hade vi kanske dessutom kunnat få välja att forska närmare 
om ett område eller begrepp som har att göra med GIS. Tror du att det hade varit intressant?

Fråga 5 Ja, mycket Ja, lite  Nej Vet inte

Klass 1 2 7 6 5

Klass 2 0 8 6 7

Totalt 2 15 12 12

Totalt i % ≈ 5 37 29 29

6. I kursplanen för teknik-ämnet står att eleverna i 9:an bland annat ska kunna se för- och 
nackdelar med teknikens effekter på natur, samhälle och individ. Tror du att GIS-
undervisningen kan passa bra till detta?

Fråga 6 Ja, mycket Ja, lite  Nej Vet inte

Klass 1 1 17 0 2

Klass 2 1 13 1 6

Totalt 2 30 1 8

Totalt i % ≈ 5 73 2 20
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7. I kursplanen för teknik-ämnet står också att eleverna i 9:an ska kunna identifiera, 
undersöka och med egna ord förklara några tekniska system. Tror du att GIS-undervisningen 
kan passa bra till detta?

Fråga 7 Ja, mycket Ja, lite  Nej Vet inte

Klass 1 5 8 1 6

Klass 2 2 12 3 4

Totalt 7 20 4 10

Totalt i % ≈ 17 49 10 24

Kommentarer:

”Jag tyckte dina presentationer var bra.”

”Det hade varit intressant att jobba med det här lite längre.”

”Visst har man lärt sig men det är svårt att komma ihåg allt.” 

”Det blev lite långt att prata om kartan hela tiden.”

”Sådär.” 

”Fråga 3 tycker jag vi borde verkställa!”

”Detta gick rätt snabbt och det var lite svårt att förstå.”

”Jag tycker att de här lektionerna har varit intressanta och det var bra att man fick ha 
en datalektion.”

”Det var bra att du kom och pratade lite om vad det handlade om. Nu när vi vet 
kanske vi tänker lite på det i vår vardag.”
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