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Abstract 

GIS is a relatively new phenomenon in the subject for geography. In order for the students to 

get a good GIS education, proper technical equipment is required. The Swedish National 

Agency for Education show, through statistics about the costs for elementary school, that 

private schools generally spend more money per student on equipment than what is the case in 

public schools. 

The purpose of this study is to examine if the prerequisites for conducting GIS education 

differ between public schools and private schools. Are there noticeable differences in the 

education and the time spent on GIS education? To find the answers to this, six teachers from 

six different schools, who in some form teach GIS, where interviewed. The results show that 

the access to the technical devices is better at private schools. The way both school forms 

present the data that they have gathered is a bit different. 
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Förord 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de lärare som ställde upp på intervju. Tack även till 

personalen på Linnébiblioteket i Växjö för hjälpen jag har fått där samt kollegor som har 

hjälpt och stöttat under uppsatsskrivandets gång. Avslutningsvis vill jag ge ett extra stort tack 

till min handledare Carl-Johan Nordblom.  
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1. Inledning 

I den här uppsatsen undersöks det om undervisningen i geografiska informationssystem (GIS) 

skiljer sig åt mellan kommunala skolor respektive friskolor. GIS är ett relativt nytt fenomen i 

skolans värld. Teknik är en viktig del för att kunna bedriva undervisning med och om GIS. 

Hur ser då förutsättningarna ut? 

 

1.1 Bakgrund 

GIS började användas som ett instrument inom det militära under mitten av 1980-talet. Det 

här är några fall som visar hur GIS användes: terränganalyser, lägespresentationer samt för 

planering av verksamheten. I ett annat fall användes GIS till att skaffa sig kunskap om höjder 

på master, skorstenar etc. GIS användes bla. för att ha reda på var de finns för att kunna flyga 

på låga höjder med flygplanen. I och med utvecklingen kunde GIS användas i flera olika 

områden, såsom flygvägsinformation, kartproduktion samt för miljöverksamhet.
1
  

 

Idag är det en del av vardagen att exempelvis hitta adressen till en person på “hitta.se”, 

”checka in på Facebook” eller följa GPS:en på mobilen. Det är dock inte lika säkert att alla 

vet att det just är geografiska informationssystem de använder. Tekniken har blivit en del av 

den dagliga tillvaron. GIS är inget undantag och är per definition alltid kopplat till 

datorprogram
2
. Hur påverkar detta faktum undervisningen i skolan? 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Olsson, 2005 

2
 IBID 
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1.1.1 GIS i relation till styrdokumenten 

GIS är ett relativt nytt fenomen i skolvärden. Den tidigare läroplanen LPO 94
3
 hade inte med 

GIS i sitt innehåll. Idag står GIS med i LGR 11 i det centrala innehållet för geografi
4
. Det 

finns även viss vägledning för lärare vad gäller GIS i kommentarsmaterialet för ämnet 

geografi. Däremot står inte GIS med som ett kunskapskrav, utan i det centrala innehållet.  

 

”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”
5
 

 

I studien “Geografilärarnas akilleshäl” undersöktes hur lärarna själva såg på sin egen 

kunskap och vilka hinder de tycktes uppleva i undervisningen vad gäller GIS.
6
  Likaså 

Anderslands talar om att tekniken spelar en stor roll.
7
 De lärare som studien 

“geografilärarnas akilleshäl” riktade sig mot upplevde de tekniska delarna som ett hinder. 

Fortfarande är det vissa frågor som inte har besvarats och några av dem ska denna studie 

hjälpa till att besvara. 

 

1.1.2 Utvecklingen av GIS kopplat till skolan 

Det är uppenbart att användningen av GIS har utvecklats i rask takt. En rapport av ULI 

(Utvecklingsrådet För Landskapsinformation) som gjordes 2001 visar att användandet av GIS 

har ökat med 39% sedan 1995.
8
 Vidare var GIS en integrerad del av organisationen i 41% av 

de 327 organisationer (Fastigheter, planering, miljövård etc.) och 42% tänker sig att integrera 

GIS i ett senare skede.
9
 Vidare visar enkäten på det faktum att det mesta av kartmaterialet var 

digitalt. Det är informationssamhällets intågande som påskyndar teknikens betydelse för 

                                                           
3
 LPO 94, 1994 

4
 Skolverket, 2011 Centralt innehåll för ämnet geografi 

5
 Skolverket, 2011, Centralt Innehåll för ämnet geografi 

6
 Unger, Hiltunen, 2012 

7
 Andersland, 2011 

8
 Andersson, 2001 

9
 Olsson, 2005 
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hanteringen av GIS. Hur påverkar detta skolan? Sätts det här i relation till den statisktik 

skolverket lägger fram om exempelvis skillnaderna i utrustning mellan skolorna och behovet 

av nya datorer. Här växer en intressant fråga fram och det är den frågan som den här 

uppsatsen behandlar.
10

  

 

Andersland påvisar faktorer som kan vara ett hinder i undervisningen om och med GIS.
11

 

Dessa är lärarens tid, lärarens kompetens samt tillgången till teknik och ekonomi. Skolverket 

presenterar siffror som visar att kommunala skolor och friskolor inte budgeterar lika vad 

gäller faktorer som undervisning, lokaler och inventarier, lärverktyg, utrustning samt 

skolbibliotek m.fl.
12

 Dessa insikter, i kombination med ett outforskat område, korrelationen 

resursfördelning-undervisning i GIS, har väckt intresset och ligger till grund för den här 

uppsatsen.  

 

  

                                                           
10

 Skolverket, 2016 
11

 Andersland, 2011 
12

 Skolverket, 2015 
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2. Syfte  

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka om de olika skolformerna friskolor och 

kommunala skolor skiljer sig åt vad det gäller undervisningen inom Geografiska 

Informationssystem (GIS). Frågeställningen för att besvara syftet är:  

 

- Hur ser förutsättningarna ut för användningen av GIS i undervisningen i en 

kommunal skola respektive friskola? 

- Finns det någon återkommande skillnad i användandet av GIS mellan kommunala 

skolor och friskolor? 
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2.1 Avgränsning 

GIS finns även med i kursplanen för gymnasiet, varför undersöks då inte detta? Det beror på 

att min studieinriktning är mot grundskolan, vilket ger studien relevans för min framtida 

lärarroll.
iii13

 Antalet intervjupersoner avgränsas till tre från varje skolform. Trost förklarar att i 

bearbetningen av materialet, som intervjuerna ger, ingår det både funderingar över vad som 

har sagts samt att tolka det.
14

 Detta är tidskrävande och motiverar avgränsningen.  

 

3. Styrdokument & teoretiska utgångspunkter  

I denna del av uppsatsen presenteras de delar av kursplanen i geografi som berör GIS. De 

teoretiska utgångspunkterna är i det här fallet den relaterade forskningen samt 

begreppsförklaringar.  

 

I kommentarsmaterialet till ämnet geografi nämns det faktum att GIS används i allt större 

utsträckning i samhället.
15

 Det handlar till exempel om att lokalisera sårbara platser eller 

stadsplanering. Skolverkets utvärdering av undervisningen i geografi (NU-03) visade på 

utvecklingsbehov vad gäller tolkning av geografisk information.
16

 Detta kan vara en del i 

bakgrunden till att GIS står med i det centrala innehållet för ämnet geografi.  

 

I kommentarsmaterialet beskrivs att det är viktigt för en kritisk och aktiv medborgare att 

kunna söka information och tolka komplexa företeelser. Det finns applikationer för GIS på 

nätet menar de. Ett exempel är Google earth, Google maps och Hitta.se. Förutsättningen för 

den här typen av undervisning bygger på en progression. Progressionen beskrivs såhär 

“Progressionen ligger i att eleverna i de senare årskurserna möter mer formaliserade 

metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data.”
17

  

                                                           
13 Skolverket, läroplanen för gymnasieskolan, 2011 
14

 Trost, 2010 
15

 Kommtentarsmaterial för Geografi, 2011 
16

 Skolverket, 2003 
17

 Kommentarsmaterial för Geografi, 2011  
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3.1 Begreppsförklaringar  

GIS - Många människor har nog någon uppfattning om och kan definiera ordet karta, men 

färre kan göra detsamma vad gäller GIS.
18

 Det är således ett svårt begrepp att sätta fingret på 

och bestämma exakt vad det innebär. Därför följer här olika forskares syn på vad begreppet 

GIS innebär.  

 

Granath och Elg menar att GIS betyder “geografiska informationssystem” och precis det, inte 

mer. För att förtydliga pekar de på att “i GIS ligger lägesbestämda objekt och data som gäller 

objekten lagrade i ett system som kan användas för att analysera geografiska 

förhållanden.”
19

 Lägesbestämd data kan vara något i vår omgivning som vi benämner med 

namn eller annan term, till exempel “skog”. När begreppet sedan talas om avgränsas det mot 

vår omgivning medvetet eller omedvetet. Datahanteringen med GIS innefattar således 

insamling, lagring, analys samt användning av data.
20

  

 

Arnberg och Harrie å sin sida definierar GIS som “Geografiska informationssystem (GIS) är 

en etablerad teknik för hantering och analys av geografisk information i Sverige.”
21

 Ett 

kritiskt ställningstagande kan ställas mot om verkligen all geografisk information i Sverige 

kan hanteras och analyseras av tekniken GIS? Det beror på vilket värde som läggs i orden 

geografisk information. Detta visar på den komplexivitet som finns kring begreppet GIS, men 

det har även gett klarhet i hur begreppet kan definieras ur olika perspektiv. 

 

Intervjuareffekten - ett begrepp som används flitigt under metodkapitlet och som kan 

definieras för att ge klarhet är intervjuareffekten. Det innebär den inverkan forskaren har på 

den som intervjuas. Faktorer som kön, ålder, etnicitet kan spela en roll för hur intervjuarens 

respons ges uttryck. Vem den intervjuade är i fråga spelar också stor roll för hur stor inverkan 

blir. Ytterligare en sak som påverkar är vad som diskuteras i intervjun. Gäller det känslig 

                                                           
18

 Granath & Elg, 2006 
19

 Granath & Elg, 2006 S. 37 
20

 Arnberg & Harrie, 2012 
21

 IBID 
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information exempelvis får intervjuarens identitet särskild betydelse. Vad som kan ske när det 

är känslig information (religion, inkomster eller i det här fallet en lärares egen undervisning) 

som diskuteras är att intervjuarens identitet i form av kön, etnicitet eller ålder kan påverka 

ärligheten och fylligheten i den intervjuades svar.
22

  

 

3.2 Tidigare forskning  

Det finns många intressanta infallvinklar vad gäller användningen av GIS. Ett relevant 

exempel är hållbar utveckling, det står med i det syftet för kursplanen i geografi “värdera 

lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar 

utveckling.” Går det att mäta hållbar utveckling med hjälp av GIS? Ett sätt att försöka sig på 

det här problemet är fotavtryckindex. Fotavtryck innebär “...den arial som krävs för att 

tillfredsställa ett konsumtionsbehov.” Exemplet som lyfts fram av Olsson handlar om att det 

går, genom statistik, att få fram information om att det idag sker en överfiskning med 30%.
23

 

Andersland pekade på att undervisningen skulle vara med och om GIS. Detta faller under 

kategorin om GIS och hur det kan användas. Anledningen till att det faller under den 

kategorin är att eleverna själva inte skulle kunna använda den här avancerade nivån av GIS, 

men de skulle kunna lära av den. Samtidigt kan eleverna få möjligheten till att värdera data.  

 

3.2.1 GIS kopplat till kostnad 

Ett sätt att arbeta med GIS är genom satellitbilder. Ett annat är genom flygbilder över urbana 

miljöer. Vad de både delarna har gemensamt är att de behöver samlas in.
24

 Till detta menar 

skolverket att Internet ska vara verktyget.
25

 Det finns en del applikationer som är gratis, men 

det finns också en hel del som inte är det. Hohl
 
visar en bild formad av en triangel där det i 

botten står kvalité och kostnad, i toppen står det hastighet.
26

 Denna bild visar korrelationen 

där emellan. Innebär det att ju bättre teknisk förutsättning skolan har desto bättre undervisning 

                                                           
22

 Denscombe, 2016 
23

 Olsson, 2005 
24

 Longley, 2001 
25

 Kommentarsmaterial för ämnet geografi, 2011 
26

 Hohl, 1999 
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i GIS? Självklart är lärarens kompetens en förutsättning för god undervisning, men problemet 

kvarstår att läraren är beroende av tekniken och likaså GIS-relaterade verktyg.  

 

3.2.2 Tekniska förutsättningar i skolan 

Sett ur europeiskt perspektiv är Sveriges skolor välutrustade vad gäller teknik såsom datorer, 

projektorer och uppkoppling. Däremot verkar det som att användningsgraden inte återspeglar 

detta faktum.
27

 Då denna uppsats syftar till att ta reda på skillnader i förutsättningar mellan 

friskola och kommunal skola är det intressant att se hur förutsättningarna ser ut ur en annan 

vinkel och ett annat perspektiv.  

 

“...2008 så används datorerna främst till att söka information, skriva och göra presentationer. Detsamma 

gäller frågan om i vilka ämnen som it används mest respektive minst.”
28 

 

Att de ämnen där datorerna främst används är svenska, samhällskunskap och matematik är 

inte relevant för denna uppsats. Däremot vilket användningsområde de har går att analysera 

och detta kommer visas i uppsatsen.  

 

4. Metod 

Intresset för den här uppsatsen ligger i sökningen av skillnader i undervisningen vad gäller 

GIS mellan de två skolformerna kommunal skola och friskola. För att få reda på hur denna 

undervisning går till räcker det ej med en enkät eller liknande. Valet av metod grundar sig i att 

få en så grundlig bild som möjligt av undervisningen för att i det läget kunna utvinna något 

svar på frågeställningen. 

 

                                                           
27

 Hylén, 2013 
28

 Hylén, 2013 S 1. 
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Trost
 
menar att begreppet ”djupintervju” kan föra tankarna till ett psykoanalytiskt tänkande.

29
 

Istället är fokusintervju ett bättre begrepp då det förklarar att intervjun är strukturerad. Alltså 

har begreppet fokusintervju använts i arbetet. Vidare anser Trost att begreppet 

”semistrukturerad intervju” kan vara svårt att tolka för läsaren. Vad innebär det att en intervju 

är semistrukturerad? Därav har inte begreppet semistrukturerad intervju använts. Istället är 

målet att intervjun i hög grad är strukturerad, men att frågorna är öppna dvs. utan 

svarsalternativ.
30

  

 

I två fall har även telefonintervju använts som insamlingsmetod. Det är inte så stor skillnad 

mot en vanlig intervju, men vad som skiljer presenteras här. Det finns både för och nackdelar 

med telefonintervju och de redovisas i kapitel 4.4. 

 

4.1 Design & urval 

Bryman påvisar att kvalitativa forskare tenderar att vilja vara flexibla, men brister vad gäller 

att vara strukturerade.
31

 Motsatsen till detta är då en forskning som är bestämd i förväg, både 

vad gäller vad som ska studeras och hur det ska gå till. Metoden för studien är vald för att 

skapa ett tydligt fokus (struktur) för att avgränsa och belysa vad som ska belysas (validitet) 

Det har gjorts med öppna frågor (icke strukturellt) för att få ingående och grundliga svar. 

Denscombe förklarar att genom intervjumetoden kan man lyckas få tag på information som 

den intervjuade i andra sammanhang ej vill delge.
32

 Det kan till exempel vara svar på känsliga 

frågor som läraren ger en därför att hen känner sig trygg i vårt möte. I det här fallet är målet 

att den privilegierade och möjligtvis känsliga informationen ska kretsa kring deras 

undervisning. Det är viktigt att intervjuaren ges tiden till att berätta. Samtidigt är det viktigt att 

den erfarenheten som den intervjuade har tas vara på i frågorna. Detta är ännu en anledning 

till att frågorna ska vara öppna och ge utrymme för lärarens erfarenheter i svaret.  

 

                                                           
29

 Trost, 2010 
30

 IBID 
31

 Bryman, 1997 
32

 Denscombe, 2010 
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Kvales InterView och hans sju stadier har följts, men inte till punkt och pricka.
33

 Det har varit 

fokusintervjuer, d.v.s. en blandning av strukturerad intervju och ostrukturerad intervju. 

Frågeguiden har varit förutbestämd innan intervjutillfället och har följts till allra störst del. 

Har det dykt upp andra frågor tas de upp och bearbetas, för att sedan återgå till frågeguiden 

igen. Frågorna har både varit slutna och öppna. Att använda det här upplägget gör det lättare 

att hålla sig kvar vid det ämne/syfte som finns uppsatt samtidigt som intervjuaren får tillfällen 

att tala mer fritt vid vissa frågor. Bryman förklarar att det finns många olika typer av frågor 

som kan ställas i en intervju.
34

 Några exempel på detta är inledningsfrågor, 

uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserade frågor, strukturerade frågor samt tolkande 

frågor. När designen av frågeguiden skapas finns dessa frågetyper med i åtanke för att 

intervjun ska flyta på så bra som möjligt. En del av dessa frågor har aktivt använts i 

processen, andra delar kommer snarare ”växa” fram under intervjusituationen.  

 

Avslutningsvis förklarar Trost att oerfarna intervjuare har en tendens att vara rädda för de 

obesvarade frågorna och, eller, ett eventuellt tomrum som kan uppstå.
35

 Han menar att den 

som blir intervjuad inte ska ”besväras” med för många frågor, utan istället menar han på att 

”lagom är bäst”  

 

Urval 

Här presenteras hur resonemanget kring urvalet har förts kopplat till vad forskare säger om 

urval. Precis som Trost beskriver beror urvalet på många faktorer. Likaså vilken typ av 

intervju är viktigt att ha i åtanke för urvalets storlek. Metoden för denna uppsats är 

fokusintervju, vilket innebär öppna frågor och öppna svar. Det tar generellt sätt längre tid att 

genomföra en sådan intervju än med slutna frågor och slutna svar. Målet har varit att intervjua 

tre lärare från varje skolreform. Trost tycker det är viktigt att komma ihåg att några få väl 

utförda intervjuer är mycket mer av värde än flertalet mindre väl utförda.  

 

                                                           
33

 Kvale, 2015 
34

 Bryman, 2011 
35

 Trost, 2010 
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4.2 Intervju och intervjufrågor 

Intervjuerna har gått till så att lärare har kontaktats via mail och därefter har en plats vid 

respektive lärares arbetsplats valts ut. Det ska vara en lugn miljö där störningsmomenten är få, 

och där den intervjuade känner sig trygg.
36

 Vid ungefär hälften av intervjuerna lyckades inte 

kriteriet “störningsmoment” bli godkänt. Detta berodde på att platserna för intervjun var 

tvunget att komma i andra hand, då lektionerna såklart var prio ett. Däremot verkade det som 

att den intervjuade var trygg och säker då platsen för intervjun var vid deras arbetsplats. Vid 

två tillfällen skedde intervjun över telefon, läs mer om detta under rubriken metodkritik. 

 

Intervjufrågor 

1. Berätta, hur arbetar ni med GIS vad gäller insamlingen av data?  

2. Det står i det centrala innehållet, att den insamlade datan ska bearbetas, värderas och 

presentera. Hur får eleverna möjligheten att göra detta?   

3. Hur ofta och hur länge arbetar ni med GIS? 

4. Vilken plats befinner ni er på när ni arbetar med GIS? 

5. Vilka resurser används vid undervisningen med/om GIS?  

6. Det finns positiva och problematiska saker med alla ämnen och kunskapskrav. 

Upplever ni någonting extra problematiskt med undervisningen i GIS?  

7. Skulle ni kunna arbeta mer med GIS? Följdfråga: Varför? Hur? 

8. Vilken teknisk utrustning har du fått tillgänglighet till?  Följdfråga: Räcker det eller 

skulle du vilja ha mer tillgång till teknik? 

9. Hur arbetar du med GIS i jämförelse med vad LGR11 säger.  

10. Vilken utrustning i form av datorer och applikationer mm finns för att kunna 

genomföra GIS undervisning?  

 

  

                                                           
36

 IBID 
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4.3 Tematisering och planering 

Tematisering handlar om att fastställa syftet med undersökningen och planering i sin tur ger 

intervjuerna den struktur som behövs. Tematiseringen började redan i en förberedande kurs då 

en forskningsplan skulle skrivas. Det var då idén väcktes, men sedan dess har den utvecklats 

till just det här syftet. När väl syftet stod klart har det varit riktlinjen för intervjufrågorna. I 

planering ingår flera moment, att strukturera frågorna är ett av dem. 

 

Inledande frågor - För att intervjun ska bli naturlig och den intervjuade ska få “värma” upp så 

kommer den inledande frågan handla om lärarens unika situation och syftar inte till att svara 

på någon frågeställning eller syfte. 

Uppföljningsfrågor - Det finns inplanerade i frågeguiden, men kommer också uppstå mer 

spontant i samtalet när det känns som att det finns mer information att hämta eller när det 

uppstår något frågetecken kring svaret.  

Sonderingsfrågor - Det finns frågor med potential till längre utsvävade svar. Om det behövs 

kan det ställas frågor för att få ut mer information kring just dessa frågorna.  

Preciserade frågor - När frågorna är mer slutna kan det vara bättre att använda sig av 

preciserade frågor för att den intervjuade inte ska sväva iväg. Det är viktigt med validiteten 

och det är intervjuarens ansvar att styra intervjun i den önskade riktningen. 

Strukturerade frågor - Precis som nämndes ovan är det undertecknad som styr intervjun, 

därför kan det hända att temat ändras eller att någon fråga premieras för en annan. 

Tolkande frågor - Om uppföljningsfrågorna inte hjälper till att förstå ett svar kan det vara 

lämpligt att ställa tolkande frågor exempelvis “Menar du att GIS är det svåraste att lära ut i ett 

klassrum?”
37 
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4.4 Problem med/vid intervju 

När uppsatsen påbörjades fanns det inte några problem vad gäller tiden. Däremot när väl 

lärare skulle kontaktas visade det sig att det vara väldigt få som svarade på förfrågan om att 

ställa upp på en intervju. Vad det beror på är svårt att sia om, men det uppstod en tidspress 

som inte var planerad innan.  

 

Två av de inplanerade intervjuerna kunde inte ske på plats av olika anledningar, en faktor som 

påverkade var sportlovet. Därför blev det tvunget till telefonintervju, som diskuteras mer 

under rubriken telefonintervju i metodkritiken.  

 

4.5 Etiska aspekter  

Det finns fyra huvudkrav som en forskare ska förhålla sig till när exempelvis en uppsats ska 

skrivas. I denna del presenteras dessa fyra huvudkrav samt hur de har tillämpats under 

processen. 

1. Informationskravet - “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.”
38

 Redan vid den första kontakten via mail 

bifogades uppsatsens syfte till lärarnas förfogande. De allra flesta lärarna har också 

velat höra syftet igen innan intervjun satt igång.  

2. Samtyckeskravet- “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.”
39

 I två fall kunde eller ville lärarna endast ta intervjun över telefon. Då är 

det viktigt att som forskare inte tvinga någon till något de inte vill.  

3. Konfidentialitetskravet - “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”
40

 För att lyckas med detta benämns 

skolorna med “skolor i södra Sverige” och lärarnas namn finns ej med i texten, de är 

under sk. pseudonym. För att obehöriga inte ska ta del av informationen har den 
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utrustning där informationen finns förvarats på ett så säkert sätt som möjligt. Den har 

inte lämnats öppet på allmänna platser exempelvis.  

4. Nyttjandekravet - “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings- ändamål.”
41

 Det är viktigt att forskare tar sitt ansvar och håller sitt ord, det 

är ytterst viktigt om forskaren vill behålla sin professionalitet. Gör man inte detta 

förlorar forskarens läsare tilliten till dess text och då är den inte värd något.  

 

4.6.1 Etiska aspekter kopplat till intervjusituationen 

En viktig faktor när kvalitativa intervjuer genomförs är konfidentialitet, alltså ingen kommer 

få reda på vem som har sagt eller gjort vad.
42

 För att undvika detta kommer alla intervjuade 

att gå under pseudonymer. Kvale och Brinkmann  nämner en rad etiska aspekter att ta hänsyn 

till vid intervjusituationen. En av dem är “Who will have access to the interviw?”
43

 Översatt: 

vem kommer att ha tillgång till intervjumaterialet? Det är viktigt att ha tänkt igenom detta 

innan det är dags för intervjuerna. I det här fallet är det noga med förvaring av materialet, 

ingen ska ha åtkomst till det.  

Det är även viktigt att inte publicera någonting där till exempel den intervjuade känner sig 

kränkt, detta går att undvika genom att personerna får läsa igenom arbetet innan det publiceras 

för att sedan ge sitt godkännande.
44 

 

4.6 Metodkritik 

Denscombe lyfter problematiken kring intervjuer och han menar på att tidsaspekten, 

intervjuareffekten samt tillförlitligheten är några av de problem som intervjumetoden för med 

sig.
45

 Intervjuareffekten är någonting som är med i beräkningarna för detta projekt. För att 

försöka minska den här effekten så mycket som möjligt avdramatiseras min roll som 

“forskare” i så stor utsträckning som möjligt, det gör att intervjuaren känner sig mer jämlik.
46

 

Likaså användes vardagliga kläder för att försöka göra intervjusituationen så jämnlik som 
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möjligt och få läraren så trygg som möjligt. Tidsaspekten för själva intervjuerna var inget 

problem från början i det här fallet, däremot är det mycket för- och efterarbete som ska göras 

kring dessa intervjuer vilket tar mycket tid. Alltså gäller det att förbereda sig väl, vad gäller 

frågor, tema, anteckningar, osv, så att efterarbetet går effektivare. Det gäller också att vara 

beredd på att lärare inte ställer upp alla gånger.  

Avslutningsvis tas tillförlitligheten upp som ett problem. Det är viktigt att intervjuaren ställer 

de rätta frågorna, men sedan gäller det också att vara medveten om att den intervjuade kanske 

säger vad hen tror är sanning.
47

 För att undvika detta skulle observation kunna tillämpas för 

att kunna jämföra lärarens utsaga med verkligheten. Anledningen till att det inte ingår i den 

här undersökningen är att det inte är inom ramen för denna undersökning. Det gäller även att 

väga nackdelar med fördelar, att använda sig av den här metoden ger möjlighet till en 

fördjupad kunskap, alltså hur lärarna egentligen undervisar med/om GIS och för att kunna se 

om det finns några likheter/skillnader på undervisningen mellan de olika skolformerna. 

 

4.6.1 Problem med tolkning 

Bryman tar upp flera olika situationer där tolkning kan vara problematiskt. En av dem gäller 

när undersökningen riktar sig mot en grupp vars hjärtefråga är långt ifrån sin egen.
48

 Att se 

saker ur dennes ögon blir genast komplext. Det här har inte varit något stort problem för den 

här undersökningen då lärare är en grupp som inte är främmande på något vis, snarare 

inkluderande. Vad som istället kan vara problematiskt med tolkning handlar om att inte dra 

förhastade slutsatser.
49

 Likaså gäller det att ställa de rätta följdfrågorna. Det beror på 

intervjuarens sätt att förstå och tänka i vidare banor. Eftersom det är lärare som interjuas bör 

sättet att tänka inte vara det största problemet.  
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4.6.2 Intervjuareffekten 

Denscombe beskriver att kön, ålder och etniskt ursprung är de faktorer hos intervjuaren som 

gör mest inverkan på den som intervjuas.
50

 Beroende på vad de intervjuade anser om dessa 

faktorer får intervjuaren olika svar. I detta fall är intervjuaren en 23 årig svensk kille. Denna 

kombination sticker inte ut ur mängden eller strider mot normen vilket är posititivt för 

interjuns utfall. Fortsättningsvis antyder Denscombe att vissa frågor kan vara känsliga, 

exempelvis frågor om religion, inkomster eller personlig hälsa etc. Det är viktigt att ha i 

åtanke att även frågor om en lärares undervisning kan vara känslig information. Intervjuaren 

bör vara observant på detta och fånga upp eventuella kroppsignaler som kan vara en 

förklaring till något eller på något vis påverkar svaret.  

 

4.6.3 Telefonintervju 

Den tidigare nämnda intervjuareffekten spelar inte alls lika stor roll här då den intervjuade 

inte blir påverkad av den personen de har framför sig. En ytterligare fördel är att kunna kolla 

upp diverse saker som samtalen förs kring under tiden som intervjun sker. Exempelvis var det 

en lärare som använde en app vars namn försvann ur minnet, då söktes det upp och intervjun 

kunde fortsätta med god kvalité.  

Att som intervjuare inte kunna se den som intervjuas för att kunna fånga upp ansiktsdrag eller 

gester är negativt. Likaså gäller det att man som intervjuare tar det lugnare vad gäller frågor 

som kan uppfattas som känsliga för den intervjuade. Vid en intervju ansikte mot ansikte går 

det att se tendenser i den intervjuades beteende som gör det befogat att avstå en fråga och 

fråga om det är någonting som stör när en viss fråga ställs exempelvis.
51 

 

4.6.4 Påverkansfaktor 

När frågorna i kategorin “Öppna frågor om undervisningen i geografi i allmänhet och GIS i 

synnerhet kopplat till kursplanen för ämnet geografi.” ställdes till lärarna visades även ett 

papper med det centrala innehållet för ämnet geografi där GIS var involverat. Anledningen till 
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att pappret visades var för att lärarna inte skulle bli pressade av frågan och att det skulle 

krävas att de kände till texten utantill för att besvara frågan. Likaså kan det vara svårt att 

komma på vissa delar av sin undervisning vid ett intervjutillfälle, detta skulle kunna fungera 

som en påminnelse. Däremot gäller det att vara medveten om att det också kan vara så att 

lärarna läste vad som stod på pappret och därefter svarade utifrån vad som står där och inte 

hur det verkligen var. Inställningen är dock att lärarna talar sanning och att intervjuformatet 

helst ska leda fram till trygghet och öppenhet.   

 

4.7 Validitet & Reliabilitet 

Bryman diskuterar begreppen validitet och reliabilitet. Han menar på att det finns forskare 

som är tveksamma till om kvalitativa undersökningar ska använda begrepp som validitet och 

reliabilitet. Det kommer sig ur att kvantitativa undersökningar är mätbara på ett helt annat sätt 

än vad kvalitativa undersökningar är. Validitet betyder “huruvida man observerar, 

identifierar eller mäter det man säger sig mäta” Vilket försvårar för den kvalitativa 

forskningen som inte har mätning som sin högsta prioritet. Vad gäller reliabilitet menar 

Bryman att även detta kan vara svårt att upprätthålla i kvalitativ forskning. Med reliabilitet 

menas att undersökningen ska kunna upprepas med samma resultat eftersom det är omöjligt 

att få tiden att stå still samtidigt som vi lever i en social miljö.
52

  

 

Hur förhåller sig då studien till dessa begrepp? Ett alternativ som Bryman lyfter handlar om 

att så gott det går utesluta just mätning. Detta kan dock bli en aning svårt då forskarna än idag 

inte ändrat begreppet så det även passar den här typen av undersökningar. Istället förlitar 

undersökningen sig på bad Bryman kallar extern validitet som innebär “i vilken utsträckning 

resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer” Dock har även detta 

begrepp fått kritik för sitt begränsade urval, men å andra sidan kommer inte denna kvalitativa 

underökning nå 100% validitet, någonstans måste gränsen dras. Avslutningsvis synas 

begreppet reliabilitet, eller mer precist extern reliabilitet (att undersökningen replikeras) För 

att få en så jämnlika miljö som möjligt krävs det att forskaren som upprepar undersökningen 
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behöver gå till en likande miljö som den första forskaren. Annars kommer resultatet inte 

kunna vara jämförbart med den förste forskaren.
53

  

 

4.8 Bortfallsanalys  

Frågan “Hur ofta och hur länge arbetar ni med GIS?” visade sig inte vara tillförlitlig. 

Anledningen till detta var att lärarna inte arbetade med GIS under en viss period utan med 

utspritt under tiden de hade undervisning i geografi. Detta medförde att lärarna inte kunde 

svara på frågan och gissade sig fram. Frågans resultat presenteras i resultatdelen, men 

analyseras inte då gissningar inte är kvalitativt godkänt material att analysera i en uppsats. 

 

5. Resultat 

För att göra resultatet mer tydligt och lättare att läsa är frågorna indelade i tre olika kategorier. 

I kapitlet metoddesign diskuterades öppna och slutna frågor, det är också en del av hur 

frågorna är kategoriserade. En annan del av kategoriseringen hör till vilket tema frågorna 

handlar om. För att förtydliga vem som är vem kommer antingen bokstaven F (friskola) eller 

K (kommunal skola) att stå efter respektive namn. Att använda pseudonym är en viktig del av 

anonymiteten hos de intervjuade.
54

 Under varje fråga kommer lärarnas svar att presenteras. 

Under rubriken ”intervju” går det att utläsa ordningsföljden för frågorna, i detta kapitlet 

kommer frågorna inte att följa den ordningen.  
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Detta är de påhittade namn som kommer att figurera i texten samt information kopplat till 

dem. Det är sex stycken skolor från södra Sverige som använts i studien. 

Skola Friskola Friskola Friskola Kommunal Kommunal Kommunal 

Pseudonym Hilding Berit Lars Lilly Ulla Karl-David 

Elevlaptop Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Lärar- 

utbildning 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

  

 

5.1 Öppna frågor om teknik. 

 

Vilka resurser används vid undervisningen med/om GIS? 

De vanligaste resurserna som förekom var datorer och projektorer samt powerpoint. Vad 

gäller datorerna så var det en kommunal skola som hade bärbara datorer och två friskolor som 

hade det. Dessa skolor hade även ett system där läromedlen var online på Internet. Det var en 

skola som fortfarande använde sig av svarta tavlan.  

 

Någonting som inte alltid framkom just vid den här frågan, men som framkom under 

intervjuns lopp var att Internet var en resurs som samtliga lärare använder sig av, men till vad 

och i vilken utsträckning skiljer sig åt. 

 

Vilken utrustning i form av programvaror/applikationer mm finns för att kunna genomföra 

GIS undervisning? 

Under rubriken ”bakgrund” diskuterades hur skolverket ser på det centrala innehållet kring 

GIS och hur lärare kan tänkas arbeta med det. De menar på att Internet ska vara ett verktyg för 

undervisningen. Precis som ovan nämnt använder sig alla lärare sig av Internet, men under 

denna fråga får vi reda på vilka applikationer som används och hur bevandrade lärarna är 

inom GIS på Internet. Ett ytterligare syfte med frågan var om skolan hade köpt in någon 

applikation kopplad till GIS som lärarna använde sig av i sin undervisning. 
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När det kommer till det sistnämnda var det ingen skola som hade köpt in något program. I 

övrigt var det en väldig spridning vad det gäller användningen av applikationer. Berit F hade 

väldigt svårt att komma på någon under intervjun, medan Lars F använde avancerade program 

såsom Gapminder
55

, Globalis
56

, Google Earth
57

 och ”Prezi”
58

. Samtliga kommunala skolor 

använder sig av program från google. Just Google earth användes av fem av sex lärare. Den 

kommunala skolan där varje elev hade varsin egen dator använde sig av andra applikationer 

också såsom Globalis och Landguiden
59

.  

 

Vilken teknisk utrustning har du fått tillgänglighet till?  Följdfråga: Räcker det eller skulle du 

vilja ha mer tillgång till teknik? 

Samtliga lärare har fått en egen dator. Sedan var det projektorer och smartboards som används 

av två skolor från respektive skolreform. Fortsättningsvis är det enbart en lärare som säger sig 

sakna någon teknisk utrustning. Såhär säger Hilding K ”Jag skulle vilja ha ett enklare program 

att arbeta med, där man inte behöver knappa in koordinaterna själv” Resten av lärarna var 

nöjda med den utrustningen de hade. 
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5.2 Öppna frågor om undervisningen i geografi vad gäller GIS 

 

Berätta, hur arbetar ni med GIS vad gäller insamlingen av data? 

Fyra av sex lärare använder Google Earth för insamling av data. I övrigt var det en annan typ 

av information som framkom, att tekniken är opålitlig. Ulla K och Karl-David K poängterar 

att tekniken krånglar. Karl-David K säger ”Vi har mest använt läroboken för att samla 

information, men av det du beskriver som undervisning med/om GIS så handlar vår 

undervisning mest om GIS.”
60

 Ulla talar mer om vad tekniken har för påverkan på hur de 

arbetar med insamlingen av data. 

 

Ulla K - ”Jag ser det där med insamlingen som ett stort problem, att det är bromsande...” 

Jag - ”Utveckla...” 

Ulla K - ”Det är en stor apparat att dra igång med datorer och internet som krånglar, men 

för att återgå till frågan så använder jag Google Earth vid någon uppgift” 

  

Det står i det centrala innehållet, att den insamlade datan ska bearbetas, värderas och 

presenteras hur får eleverna möjligheten att göra detta? 

För att göra det tydligare visas först hur bearbetningen och värderingen av datan har gått till 

för att sedan visa på hur presentationen skedde. 

  

Bearbetningen och värderingen har varit väldigt delad, men det mesta har skett via datorer. 

Det verkar vara så att lärare på kommunala skolor verkar mer bearbeta och värdera 

informationen via datorn och helst ska läraren ha bestämt vilken data som ska användas för att 

göra det mer konkret. Därefter har presentationen skett av grupper för resten av klassen. På 

friskolorna har bearbetningen och värderingen också skett via datorn, men samtliga lärare 

talade också om vikten av att tolka och tänka själva. Därför skedde också ofta presentationen i 

form av diskussioner med den geografiska informationen som grund och utgångspunkt. 

  

Lilly K har valt att köra presentationerna helt utan någon teknisk utrustning. Ulla K funderar 

länge och börjar svara vad det är som presenteras, men inte hur. Karl-David K använder 

teknik vid presentation någon gång ibland. Berit F har med teknik osv vid insamlingen och 

skapar en grund för diskussion och denna diskussion sker i grupper tillsammans med läraren. 
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Däremot Lars F och Hilding F använder mycket teknik i sina presentationer Lars F använder 

Gapminder, men också powerpoint. Hilding F använder sig av Google powerpoint där de ofta 

presenterar bilder och diagram. 

  

Hur arbetar du med GIS i jämförelse med vad LGR11 säger? 

I det här fallet visas det centrala innehållet för läraren. En diskussion kring detta går att finna i 

analysen. LGR 11 innebär det centrala innehållet samt kommentarsmaterial. Däremot är det 

endast det centrala innehållet som visas på papper för lärarna, huruvida lärarna är bevandrade 

med kommentarsmaterialet får stå för dem. 

  

Lärarna för de kommunala skolorna var alla väldigt tänkande och fundersamma när denna 

fråga ställdes och för Lilly K var frågan till och med tvungen att omformuleras för bättre 

förståelse. Detta gällde inte friskolelärarna som svarade som de brukar. Två av lärarna från 

kommunala skolor menar att de undervisar mer OM GIS än MED GIS. Däremot säger Karl-

David K att ”vi har tittat en del på satellitbilder, men annars utgår vi mest ifrån läroboken, 

men tekniken sätter gränser” Alltså upplevs tekniken som ett problem här. Ulla K upplever 

också mer problem kring tekniken och förklarar att ”Vi arbetar faktiskt inte så mycket med 

GIS. Det krävs så mycket planering och det är så mycket som kan strula” (hon syftar på 

tekniken såsom datorer och Internet) ”Avslutningsvis säger Ulla att de inte jobbar så mycket 

enligt LGR 11. 

  

Lars F menar att det viktigaste är att eleverna får tolka och tänka själva vad gäller data från 

diagram etc. Berit F och Hilding F däremot använder LGR 11 som en grund för 

undervisningen. 

 

5.3 Slutna och öppna frågor om fördjupande faktorer såsom tid och rum. 

Då dessa frågor är delvis slutna och delvis öppna kommer svarens längd att variera. 

Hur ofta och hur länge arbetar ni med GIS?  

Hilding F: GIS används en del i flera arbetsområden, fyra till sex veckor. Svårt att precisera 

mer exakt. 

Berit F: Geografiundervisning i fem veckor, GIS används ungefär tre till fem timmar av de 

fem veckorna. 

Lars F: Ungefär fyra till sex veckor (geografiundervisning), ofta som en del av undervisning. 



  
 

27 
 

 Lilly K: Ungefär fyra till fem veckor med tankesättet att GIS finns med som en del i all 

geografi. Svårt att definiera på något annat vis. 

Ulla K: Jag integrerar i andra ämnen... Jag tror jag använder GIS några gånger per 

arbetsområde och i olika ämnen. Till exempel geografi, samhällskunskap. 

Karl-David K: En till två veckor. 

 

Vilken plats befinner ni er på när ni arbetar med GIS?  

Hilding F: I klassrummet med elevers egna laptops. 

Berit F: Datorsal, klassrummet (om läraren tagit fram något och har genomgång) Vidare säger 

hon ”För de eleverna som är motiverade får vissa gå ut i samhället om det krävs för att få svar 

på frågor exempelvis vid arbeten kopplade till GIS eller där GIS är en del.” 

Lars F: Klassrummet. 

  

Lilly K: Reagerar lite förvånat på frågan, men svarar lektionssal. (en utflykt har gjorts) 

Ulla K: Mest gemensamt i sal, men också i datasal. 

Karl-David K: I datasal och klassrummet. 

 

Det finns positiva och problematiska saker med alla ämnen och kunskapskrav. Upplever ni 

någonting extra problematiskt med undervisningen i GIS?  

Lilly K är positiv när denna fråga ställs och menar på att det som är problematiskt är att de 

inte har kommit ut på fältstudier i den utsträckning som hon vill. Så mer fältstudier skulle 

behövas. Karl-David K och Ulla K å sin sida är mer inne på att det är den tekniska biten som 

är problematisk. De menar att de har för lite teknisk utrustning, att den strular samt att det 

egna tekniska kunnandet skulle kunna vara bättre. Ulla K undrar och avslutningsvis hur tiden 

ska räcka till och upplever att tidsfaktorn är ett problem. Hon har tidigare poängterat att hon 

tycker att det tar längre tid att planera undervisningen i GIS än andra ämnen, samt att det är 

stressigt när tekniken strular.  

 

Hilding F ger en annan problematisk syn som uppkommer när teknisk utrustning i form av 

datorer är involverat i undervisningen. “Eleverna blir distraherade när de sitter vid datorn, 

men det märker jag och får säga till dem” Sedan tar han även upp det egna kunnandet som ett 

problem. “För min egen del finns det mer att upptäcka kring området... (syftar på GIS)” 
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Berit F tycker att det finns problem när hon arbetar med samhällskunskap och ska söka 

information på Internet. Hon svävar iväg en del och talar om saker som inte handlar om GIS.  

Lars F är mer bestämd i vad han tycker är negativt och det är att han upplever att han behöver 

sätta sig in i de applikationerna som han använder och att detta är tidskrävande och svårt. Han 

skulle vilja ha ett färdigt program, riktat till skolan, som var något enklare att förstå och 

använda.  

 

 

Skulle ni kunna arbeta mer med GIS? Följdfrågor: Varför? Hur? 

Två lärare från vardera skolreform skulle kunna tänka sig att besöka andra platser när de 

arbetar med GIS. Det är någon form av fältstudier de tänker på. Karl-David K säger “Det hade 

varit lättare att arbeta mer med GIS om man hade en applikation som var lättare att förstå och 

effektivare. Bärbara datorer hade varit bra.”  

 

Det är endast en av de aktuella lärarna som inte tycker att de kan arbeta mer med GIS. Berit F 

är tveksam när frågan ställs och svarar “Hmm… Jag tycker tillförlitligheten är en nackdel. Jag 

tycker det är bra som det är nu, men jag är medveten om att det kommer öka i framtiden” 

(syftar på undervisningen med GIS)   
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6. Analys 

I det här kapitlet ska frågorna speglas i problemformuleringen och vad som kommit fram i 

resultatdelen. För att göra dispositionen metodisk och för att övergångarna från fråga till 

analys ska bli naturlig kommer ett liknande upplägg att användas här som gjordes under 

rubriken resultat.   

 

6.1 Öppna frågor om teknik. 

 

Vilka resurser används vid undervisningen med/om GIS? 

Samtliga skolor använde datorer vid sin undervisning med/om GIS. Däremot var det endast 

tre skolor som hade bärbara datorer, en kommunal och två friskolor. Dessa tre skolor använde 

sig av fler och mer avancerade applikationer än de övriga skolorna. Det fanns alltså en 

korrelation mellan tillgängligheten till datorer och mängden applikationer som användes. 

Alltså var det tre av sex skolor som hade bärbara datorer varav två friskolor och en kommunal 

skola. 

 

Vilken utrustning i form av programvaror/applikationer mm finns för att kunna genomföra 

undervisning med/om GIS. 

Analysen ovan, avslutas med att konstatera att två friskolor och en kommunal skola hade de 

bästa förutsättningarna vad gäller elevers utrustning samt programvaror/applikationer.  

 

Däremot var det inte en enda skola som hade en inköpt programvara/applikation de arbetade 

med. En anledning till detta skulle kunna vara att skolverket själva anser att Internet räcker 

som informationskälla. Trots detta anser två lärare att de skulle kunna tänka sig att använda 

ett nytt mer lätthanterligt program.  
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Vilken teknisk utrustning har du fått tillgänglighet till?  Följdfråga: Räcker det eller skulle du 

vilja ha mer tillgång till teknik? 

Trots att de har olika tillgång till teknik är det endast en lärare som säger sig kunna behöva 

bättre förutsättningar för att bedriva sin undervisning. Något som framkom var att lärarna 

arbetade olika vad vad gäller elevernas presentation av sina arbeten med GIS. Det analyseras 

djupare i frågan om presentation längre fram.  

 

6.3 Öppna frågor om undervisningen i geografi vad gäller GIS. 

 

Berätta, hur arbetar ni med GIS vad gäller insamlingen av data?  

Själva proceduren av insamlingen av data verkar vara väldigt lik på samtliga skolor. De 

använder sig av datorer, Internet och då främst av någon Googlefunktion, exempelvis Google 

Earth. Vad som istället framkom under samtalen var att en av lärarna på de kommunala 

skolorna började beklaga sig över tekniken. Hon förklarade att tekniken är bromsande och att 

det är en stor apparat att dra igång.  

 

Det står i det centrala innehållet, att den insamlade datan ska bearbetas, värderas och 

presenteras hur får eleverna möjligheten att göra detta?   

Vad gäller bearbetningen av information har det vid samtliga fall används datorer, men också 

läroböcker i vissa fall. Däremot skiljde sig det åt vad gäller värdering och presentation. Det 

visade sig att svaret på denna fråga skiljde sig åt mellan lärarna på de kommunala skolorna 

och lärarna på friskolorna. De förstnämnda svarade att de presenterade i grupp inför resten av 

klassen. Presentationen skedde muntligt, en lärare använde ibland powerpoint.  

 

Lärarna på friskolorna arbetade mer med diskussion och att eleverna skulle få tolka själva. 

Vidare använde sig eleverna i två av friskolorna av mer teknik vid sina presentationer än på 

kommunala skolor där endast en lärare använde sig av powerpoint ibland. Det var också just 

dessa två friskolor som använde läromedlen som online-form på datorerna.  
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Hur arbetar du med GIS i jämförelse med vad LGR11 säger? 

Vad som tydligt skiljde lärarnas svar åt varandra var att samtliga lärare från de kommunala 

skolorna tvekade väldigt när denna fråga ställdes. De var fundersamma, frågande och i ett fall 

fick frågan omformuleras för att läraren skulle kunna svara. Fortsättningsvis var det intressant 

att två av lärarna från de kommunala skolorna gav indicier på att de tekniska förutsättningarna 

kunde varit bättre.  

 

Karl-David K: “Tekniken sätter gränser” 

Ulla K: “Vi arbetar faktiskt inte så mycket med GIS. Det krävs så mycket planering och det är så mycket som 

kan strula” 

 

Det är den här typen av svar och den här typen av information som är en konsekvens av valet 

av metod. Till en början var läraren lite mer tillbakadragen och reserverad i sina svar, men 

detta är den avslutande frågan och då känns det som att vi har fått ett förtroende till varandra 

och hon, Ulla K, kan svara öppet och ärligt.  

 

6.4 Slutna och öppna frågor om fördjupande faktorer såsom tid och rum. 

 

Hur ofta och hur länge arbetar ni med GIS? 

Den här frågan har varit svår att besvara för lärarna. Det beror på att undervisningen i GIS 

sällan förekommer som ett enda område eller i ett block. Det är snarare så att det förekommer 

som en del i flera andra moment. Där av har lärarna haft det svårt att definiera hur mycket tid 

som har lagts på just GIS. Detta diskuteras mer under rubriken bortfallsanalys.  

 

Vilken plats befinner ni er på när ni arbetar med GIS? 

Det vanligaste är att de befinner sig i klassrummet eller i en datasal. Vid endast ett tillfälle sa 

en lärare att elever gick ut i samhället för att få information och det var de eleverna som var 

motiverade och satsade för högsta betyg. Då skolorna är belägna på olika typer av geografiska 

platser med olika miljö och olika befolkningsmängd kan inte detta vara något som påverkar 

det faktum att exempelvis fältstudier äger rum. Vad som skiljer kommunal skola från friskola 
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är att de bärbara datorerna gör att undervisning i klassrummet är möjligt när eleverna ska 

arbeta med dator.  

 

Det finns positiva och problematiska saker med alla ämnen och kunskapskrav. Upplever ni 

någonting extra problematiskt med undervisningen i GIS?  

Två av de kommunala lärarna svarar att de tycker att tekniken såsom datorer och Internet 

strular. Däremot är det ingen av lärarna från friskolorna som klagar över tekniken. 

Förutsättningarna för att bedriva GIS tycks alltså vara bättre på så vis för friskolelärarna. 

Däremot är det en lärare från friskolan som tycker att de applikationer, exempelvis 

gapminder, som används i samband med GIS är svåra och att en ny lättare applikation skulle 

vara välkommen. Detta är även ett ställningstagande som en lärare från den kommunala 

skolan tagit.  

 

Skulle ni kunna arbeta mer med GIS? Följdfråga: Varför? Hur? 

Det är endast en av sex lärare som tycker att det inte behövs mer undervisning med/om GIS 

just nu. En lärare från den kommunala skolan tycker att det hade varit bra med bärbara datorer 

för att kunna arbeta mer med GIS, då nämns även en ny programvara, men det har redan tagits 

upp i analysen. 

 

7. Diskussion 

Här diskuteras hur man skulle kunna gå vidare med denna forskning i ett senare skede. 

 

För att utveckla forskningen skulle undersökningen kunna rikta sig till lärares intresse för GIS 

och hur mycket det påverkar deras undervisning med/om GIS. Denna studie har gett indicier 

på att tillgången till teknik och utrustning gör att lärarna blir mer intresserade av ämnen 

kopplat till tekniken, i det här fallet GIS.  
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Vidare skulle det vara intressant att mer fokusera på en kvantitativ studie där målet främst är 

att räkna just teknikens utbredning i ämnet geografi i skolan samt hur mycket tid som 

skolorna lägger ner på just undervisning med/om GIS. Lärarnas intresse för ämnet skulle då 

kunna jämföras mellan skolor med mindre teknisk möjligheter med skolorna som har mer 

teknik. En sådan undersökning skulle ha ett större omfång, men behöver inte gå på djupet på 

samma sätt som denna vad gäller hur lärare känner inför undervisningen om/med GIS. 

 

7.1 Slutsatser 

Efter att ha analyserat resultatet har följande slutsatser dragits. De tekniska förutsättningarna 

är något bättre på friskolorna. Den viktigaste faktorn till detta är att varje elev har varsin 

bärbar dator. Det verkar som att det också leder till att fler applikationer används av läraren. 

Den slutsatsen dras också utifrån att det nästan uteslutande var lärare från de kommunala 

skolorna som beklagade sig över tekniken och detta var ett återkommande fenomen. 

 

Att samtliga lärare från de kommunala skolorna tvekade på frågan “Hur arbetar du med GIS i 

jämförelse med vad LGR11 säger?” är svårtolkat. Det tyder dock på att friskolelärarna verkar 

mer bevandrade i läroplanen kopplat till GIS, vilket skulle kunna vara ett ämne för vidare 

studier.  

 

Det fanns en tydlig skillnad i sättet att arbeta med GIS mellan de båda skolformerna. 

Friskolorna använde sig mer av diskussion och att eleverna själva ska tolka vid själva 

presentationen och värderingen av datan de samlat in. De kommunala skolorna använde sig 

mer av gruppredovisningar där den ena gruppens resultat ska ge någon lärdom till nästa grupp 

osv. Det kan mycket väl hänga samman med det faktum att eleverna på friskolorna hade mer 

avancerade sätt att presentera sin data än vad de kommunala skolornas elever använde.  

 

Föregående slutsats riktar sig främst till fråga nummer två och den kommande slutsatsen 

hänger ihop med fråga nummer ett. Genom den här uppsatsen har det uppmärksammats att 
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lärarnas intresse för GIS verkar vara kopplat till hur de tekniska tillgångarna och resurserna 

ser ut på skolan. De två kommunala skolorna där lärarna klaga på strulande teknik där var de 

inte intresserade av GIS eller inte riktigt vågade arbeta med det på grund av rädslan för att 

tekniken inte ska fungera. Alltså är vinnarna de skolor som satsar mest pengar i tekniska 

förutsättningar vilket i denna studie visar på att det främst är friskolelärarna som får bäst 

förutsättningar. 
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