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Sammanfattning 

Detta utvecklingsarbete betraktar formativ undervisning för GIS-projektarbeten från insamling 
av data till användbar karta inom geografiundervisning på gymnasieskolan. Studien utgår från 
ett sociokulturellt lärandeperspektiv där kommunikation mellan lärare och elever har en 
nyckelroll. Problem och frågor blir därmed utgångspunkt för lärandet och kan initiera formativ 
agerande av läraren. Under lektionsseriens gång har läraren försökt att hela tiden reflektera över 
vad den ser och vad som kan göras annorlunda i undervisningssyfte. Utifrån det har läraren 
bestämt sig för metoder och vägar för att sprida geografins kunskap till elever och samtidigt 
granska sitt agerande. En kategorisering av lärarens agerande visar att diskussioner med 
eleverna har en central roll inom formativ undervisning. Att diskutera med eleverna är det 
främsta undervisningssätt som används tillsammans med att ge instruktioner, motivera elever 
eller erbjuda eleverna material att arbeta vidare med. Motiv till att läraren väljer agera formativt 
kan uppstå i en samtalssituation med elever, i läsning av elevers skrivna material eller genom 
att iaktta elevernas ageranden respektive lyssnandet till deras egna diskussioner. Det visar sig 
att inom en lektionsserie om och med GIS ges stor möjlighet att elevers utvecklingsprocess 
gynnas när de gemensam utför praktiska uppgifter där de är tvungna att kommunicera och på 
olika sätt delar erfarenheter med varandra. Samtidigt ger det läraren chansen till att observera 
och reflektera med möjlighet att agera formativt. Att mäta själva effekten genom formativt 
agerande har förblivit svårbedömt men utifrån de gjorda erfarenheterna uppmuntras till att 
använda sig och pröva formativ undervisning särskilt i ramar av projektarbeten. 

 

 

Nyckelord: formativ undervisning, geografi, GIS, geografiska informationssystem, 
projektarbete  
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Förord 

I denna uppsats betraktas och diskuteras ett exempel på hur undervisning kring temat 
geografiska informationssystem (GIS) inom geografiundervisning i gymnasieskolan kan 
genomföras. I tidigare möten med geografilärare fick jag höra att många lärare upplever GIS 
som ett komplicerat och tekniskt ämne, som lärarna inte har fått tid att bekanta sig med ingående 
inom lärarutbildning. Med anledning av detta väljer lärare bort intensivare GIS-användning 
som redskap i undervisning. 

Själv har jag tidigare, både som student och i min profession som geograf, använt olika GIS för 
att genomföra rumsliga analyser och skapa egna kartor. Dessa förkunskaper gav mig en bra 
grund för att utforma en lektionsserie för gymnasieelever med GIS som innehåll. Under 
planeringsfasen fick jag positiva kommentarer från andra lärare som även kunde se nytta för 
sin egen undervisning i ett sådant arbete. Även lokala myndigheter var positivt inställda och 
möjliggjorde ett studiebesök, eftersom de ser växande behov av att framtida medarbetare har 
GIS kunskaper med sig. En lyckad sådan lektionsserie kan därmed förhoppningsvis både väcka 
intresse för GIS och öka kunskap i GIS-användning hos eleverna. 

Frågan om genomförandet av en lektionsserie om GIS ledde mig till konceptet av formativ 
undervisning. Eftersom arbetet med ett professionellt GIS-verktyg är helt nytt för eleverna och 
att skriva ett projektarbete är en kontinuerlig process över flera veckors tid, är det lämpligt att 
använda en formativ ansats i undervisningen för att stödja eleverna på deras väg genom 
läroprocessen. 

Med utvecklingsarbetet vill jag belysa vilka omständigheter som kan initiera lärarens formativa 
agerande och vad formativt agerande kan innebära. Vikten av ett sådant utvecklingsarbete om 
undervisning, där teori och praktik möts, vill jag understryka med ett citat från en av mina Kung 
Fu lärare: ”Practice without Theory is effort lost, but Theory without Practice is dangerous!” 
Driven av motivationen att kunna bidra till min och andra lärares förståelse om hur moderna 
GIS-verktyg kan integreras i geografiundervisning har möjliggjort att detta utvecklingsarbete 
har tagit gestalt. 

Ett stort tack till Ingrid, Lars, Jenny, Evelina, Heddi och Yan! 

  

Ralf Rentz  Skånes Fagerhult, den 20 januari 2019 
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Inledning 
I ämnet geografi på gymnasieskolan spelar temat geografiska informationssystem (GIS) en 
återkommande roll i centralt innehåll för kurserna Geografi 1 (100 poäng) och Geografi 2 (100 
poäng) (Skolverket u.a. a). Utöver detta står det gymnasieskolor fritt att erbjuda en 100 poängs 
kurs i GIS. Idag är GIS ett verktyg som har sin fasta plats i den offentliga och privata sektorns 
verksamheter när det gäller planering, genomförande och utvärdering av projekt där rumsliga 
data behandlas. Detta till trots har utbildning i GIS mestadels förblivit inom universitetsvärlden 
och det är bara ett 15-tal gymnasieskolor som erbjuder en kurs i GIS i Sverige enligt Skolverket 
(Bladh u.å.). Bladh (u.å.) påpekar att det har varit ett återkommande problem att undervisningen 
i hög grad blivit en fråga om att lära sig programvaror och tekniska tillämpningar vilket 
inneburit stora krav på lärarnas tekniska kompetens. Det utgör en tröskel för lärare i användning 
av professionella GIS. Däremot är intresset bland svenska geografilärarna påtagligt, vilket de 
senaste utgåvorna av Geografiska notiser visar (Monell 2018, Lidberg, Vallberg & Krantz 2018, 
Vallberg, Lidberg & Krantz 2018) liksom forum på sociala media som 
facebookgruppen ”Nätverk för Geografilärare”. Diskussioner i media rör allt från lämpliga GIS 
verktyg till innehållet av undervisning där GIS kan ingå som stoff eller kan vara medel för 
inlärning av annat. 

GIS ska vara en del i den genomförda geografiundervisningen vilket Skolverket (u.å. a) 
formulerar som ett av ämnets syften på följande sätt: ”Eleverna ska även ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om samhällets behov av olika rumsliga data samt om hur stora 
informationsmängder kan hanteras med hjälp av digitala geografiska verktyg som geografiska 
informationssystem (GIS).” Med geografiska informationssystem (GIS) går det att samla, 
bearbeta, organisera, analysera och presentera rumsliga data. I dagens moderna GIS ingår 
hårdvara, mjukvara, data och applikationer. Genom att lära sig om och med GIS kan eleverna 
förvärva teoretiska och praktiska kunskaper som ger elever inblick i och förbereder dem inför 
studie- eller yrkeslivssituationer där GIS och liknande system används. Betydelsen av GIS-
kunskaper för samhället visar sig även i att Lantmäteriet har egna ambassadörer som kan 
komma ut till skolor för att sprida kunskap om GIS (Lantmäteriet u.å.). De möjligheter arbete 
med GIS i undervisningen erbjuder stämmer vidare överens med gymnasieskolans uppdrag 
enligt läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11). Där ingår att ”i ett allt mer digitaliserat samhälle 
(…) också bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens” (Skolverket u.å. b). 

I min pedagogiska och didaktiska planering utgår jag från att GIS som verktyg möjliggör för 
elever att arbeta med egna data utifrån en egen frågeställning. Eleverna ska utse ett problem 
och använda sig av geografiska metoder för att bemöta valda och uppkommande 
frågeställningar. Under förloppet av ett projektarbete ska eleverna mer och mer självständigt 
bemästra GIS. Att projektarbeten ger goda möjligheter för elevers självständiga arbete med GIS 
får stöd av Andersland (2011) och Demirci, Karaburun & Ünlü (2013). Framförallt ska eleverna 
bli problemlösare som har dokumenterat sina vägar till lösningen och kan presentera detta i 
skriftlig form och även muntligt inför en grupp åhörare. Ett formativt förhållningssätt inom 
ramar av projektarbeten ger läraren möjlighet att följa och stödja eleverna i deras utveckling av 
färdigheter och kunskapsnivåer. En sådan ansats ingår i formativ undervisning vilket innebär 
att undervisningen formas av vad läraren drar för slutsatser av interaktionen med eleverna 
(Hirsh, 2017). Här gäller det att läraren tar till sig vad eleverna berättar om sina upplevelser och 
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vad deras resultat säger för att sedan kunna verka formativt med avseende på hur läraren 
gestaltar sin undervisning. 

Utvecklingsarbetet ska därmed bidra till att jag själv blir mera van som en handledande lärare 
och att min förmåga att se elevernas kunskapsnivåer utvecklas för att därifrån kunna ge eleverna 
möjlighet att gå vidare i kunskapsutvecklingen. Under lektionsserien kommer förhoppningsvis 
problem och möjligheter fram som kan vara indikationer på och hjälp för mig och andra hur 
geografiundervisning kan gestaltas med hjälp av GIS. 

 

Syfte och frågeställning 
I detta fall genomför elever egna projektarbeten i kursen ”Geografi 2” för att utveckla förmågor 
att arbeta och tänka geografiskt med hjälp av det geografiska informationssystem QGIS under 
en lektionsserie. Syftet med utvecklingsarbetet är att utforska hur denna lektionsserie med GIS 
ger möjlighet till hur formativ undervisning kan tillämpas i geografiundervisningen. Specifikt 
ställs frågorna: 

På vilka sätt (om)formas undervisningen för att hjälpa eleverna vidare i sina arbeten? 

Vilka anledningar finns för formativt agerande för lärare under lektionsserien? 

Kan en förändrad uppfattning om GIS hos eleverna konstateras efter lektionsserien? 

Det formativa arbetet betraktas och ingår i utvecklingsarbetet fram till att elevernas resultat 
bedöms summativ i slutet av lektionsserien utifrån deras inlämnade skapade kartor samt rapport. 

 

Bakgrund 
Genomförandet av utvecklingsarbetet ägde rum på en gymnasieskola i norra Skåne under en 
verksamhetsförlagd utbildningsperiod på tio veckor. Själva lektionsserien omfattade tio veckor 
med tio tre-timmars block. Vid sista lektionstillfället genomfördes ett studiebesök med 
anknytning till GIS-användning inom den offentliga sektorn hos en kommuns GIS-avdelning. 
Klassen som ingick bestod av sju elever som läser kursen Geografi 2 under sista året på 
gymnasiet. I följande avsnitt kommer det finnas en kort introduktion i geografiska 
informationssystem och hur de kan och ska användas inom geografiundervisning utifrån 
styrdokumentens riktlinjer och aktuell forskning om geografiundervisning. Sedan presenteras 
lärandeteorier som har haft större påverkan på hur jag genomfört lektionsserien.  

 

Geografiska informationssystem (GIS) 

Geografiska informationssystem (GIS) används i dagens samhälle av många olika aktörer för 
snabbare och bättre beslutsfattning. Med GIS går det att samla in, bearbeta, organisera, 
analysera och presentera rumsliga data. I moderna GIS ingår hårdvara, mjukvara, data och 
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applikationer. Sällan tänker människor på hur många GIS applikationer som redan har blivit en 
del av vår vardag. Här tillhör online karttjänster som exempelvis google maps, bing maps, 
eniro.se, hitta.se eller olika träningsapplikationer till mobilen som följer ens löp- eller 
cykelrunda. Grunden till dagens GIS ligger i det arbete som Roger Tomlinson initierade under 
1960-talet, när han utvecklade Canadian Geographis System (CGIS) (GIS Geography 2018). 
Med tiden förstod flera statliga institutioner fördelarna som GIS medför, vilket ledde till en 
vidare utveckling och förstärkt kommersialisering av GIS under 1980-talet fram till på 1990-
talet. Dagens största GIS företag ESRI la under samma period grunden till sin framgång. Efter 
1990-talet hjälpte datorernas utveckling och nya mjukvarelösningar, såsom nya 
fjärranalysmöjligheter, till att användargruppen av GIS blev allt bredare (GIS Geography 2018).  
Därmed har vi kommit till dagens breda användande av GIS inom offentlig och privat sektor. 
Sedan 2010 har antalet versioner av olika Open Source GIS exploderat och verkar bestämma 
takten i utvecklingen av nya tekniker, användningsområden och applikationer för GIS (GIS 
Geography 2018). I Sverige är det inte ovanligt att kommuner och landsting, likaså privata 
företag använder sig av Open Source GIS som till exempel QGIS. 

 

GIS och Skolverkets styrdokument 

Dagens tilltagande digitalisering och därmed också betydelsen av GIS för vårt moderna 
samhälle, har inte obemärkt passerat Skolverket. Utifrån det har GIS fått sin plats i den aktuella 
läroplanen. Skolverket skriver i det centrala innehållet för kursen Geografi 1 att följande ska 
behandlas:  

”Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, 
satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, 
bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.  

Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som 
modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. Grunderna i geografiska 
informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta.” (Skolverket u.å. 
a) 

Arbete med GIS återkommer i det centrala innehållet även för Geografi 2: 

”Insamling och bearbetning av rumsliga data, till exempel genom fältstudier, exkursioner, 
laborationer och övningar. Värdering, analys och visualisering av rumsliga data. Bearbetning 
av data i datormiljö och med enkla statistiska metoder.  

Framställning av tematiska kartor. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och 
visualisering av geografisk information i karta. Digitala verktyg för lägesbestämning.” 
(Skolverket u.å. a) 

 

Användning av GIS i undervisningen möjliggör också att bemöta ytterligare av Skolverkets 
angivna uppdrag för gymnasieskolan eftersom följande står uttryckt i läroplanen för 
gymnasieskolan (Skolverket u.å. b): ”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, 
förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. …  Eleverna ska 
också kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad 
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digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktig. … Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska 
utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på 
människors kunskaper och sätt att arbeta. … I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också 
bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 
förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska 
ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet 
att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se 
möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. Genom dessa kunskaper 
och förhållningssätt kopplade till digital kompetens, entreprenörskap och innovationstänkande 
utvecklar eleverna förmågor som är viktiga i såväl arbets- och samhällslivet som vid vidare 
studier.”  

Ett övergripande kunskapsmål är att varje elev ”kan använda såväl digitala som andra verktyg 
och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 
kommunikation och lärande.” Dessutom ska skolan möjliggöra att elever ”får möjlighet att 
använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling, - successivt får fler och 
större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar.” (Skolverket u.å. b) 

Alla som arbetar i skolan ska dessutom ”i skolans arbete med normer och värden 
uppmärksamma de möjligheter och risker som den ökande digitaliseringen medför.” 
(Skolverket u.å. b) 

 

GIS i undervisning och lärprocesser 

Integration av GIS i undervisning på gymnasiet kan ses både som möjlighet och utmaning. För 
den digitalt medievane personen kan Google Earth betyda användarvänlighet och därmed 
innebära ett första steg för elever att lära sig från de möjligheter GIS erbjuder anser Kerski, 
Demirci & Milson (2013). Att elever kan lära sig geografiskt innehåll med ett sådant verktyg 
utan att alltid vara medvetna om det, kan betraktas samtidigt som styrka och svaghet (Kerski 
2013). Google Earth och liknande online GIS kan vara en bra ingång i lärande med rumsliga 
data, men deras funktionsomfång når snabbt sina gränser jämfört med ett professionellt GIS-
verktyg (Kerski 2013). Kerski (2003) rekommenderar att lärare ska närmar sig GIS utifrån 
frågan “How can GIS help meet curricular goals?” istället för att tänka på “How can we get 
GIS in the curriculum?”. Denna första fråga är väldigt relevant efter att ha betraktat svensk 
gymnasieskolas styrdokument i geografi. Det är metoderna som GIS erbjuder att förstå 
omvärlden som gör GIS-användning extra intressanta för även flera ämnen än geografi. 
Eleverna kan självständiga arbeta med GIS och analysera omvärlden, inte bara ta del av andras 
resultat. Enligt Kerski (2003) kan GIS användas effektivt om skolor skapar en miljö som 
stimulerar nyfikenhet att utforska världen. 

I sin doktorsavhandling visar Andersland (2011) att högstadieelever kan använda sig av 
professionella GIS-verktyg i lärandesyfte. I det samband kan projektarbete vara ett lämpligt 
arbetssättsätt att använda sig av i geografiundervisningen. För läraren gäller det här att hitta 
balansen mellan att fokus inte bara ligger på att elever lär sig programvaror och tekniska 
tillämpningar, men också kan lära sig någonting genom/under användning av GIS. Det vill säga 
två aspekter (a) att lära sig om GIS och (b) att använda GIS för att lära sig om geografiskt 
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innehåll, ska kombineras. Denna utmaning att möjliggöra (a) och (b) framhävs också av Rød, 
Larsen & Nilsen (2010). Med syftet att kombinera dessa två aspekter har skolmyndigheter i 
Singapore utvecklat en GIS-baserad lärandemiljö för en framgångsrikare användning av och 
inlärning med GIS (Liu & Zhu 2008). 

Förutom insatta lärare är det viktigt att skolan har finansiella resurser för att kunna integrera 
GIS-användning inom geografiundervisning. Det är Andersland (2011) medveten om och även 
Yap, Tan, Zhu & Wettasinghe (2008) har utpekat att ansträngningar att använda sig av GIS i 
klassrummet har tidigare hindrats av brist på lämpligt GIS-mjukvara men även kunskapsbrist 
hos lärarkåren. Just brist på kunskap i lärarkåren nämner Demirci et al (2013) som det största 
hinder när skolor ville införa arbete med GIS i Turkiet. Sedan kan det tillkomma faktorer som 
ovilja och brist på motivation bland lärarna när det gäller att ta sig an nya utmaningar i form av 
att undervisa med GIS. Här anser Demirci et al (2013) att en stödjande och insatt skolledning 
kan göra skillnad. Dessutom borde, enligt Demirci et al (2013), även andra ämneslärare ta del 
av de möjligheterna som undervisning och projektarbete med GIS erbjuder. 

Genom att använda sig av en Open Source mjukvara som QGIS med en stor användar-
community som delar med sig på internet, kan det vara ett steg i riktning att göra GIS tillgängligt 
för fler och fler elever. Det förutsätter dock att lärarna visar mycket eget engagemang så länge 
GIS inte integreras mer i lärarnas utbildning. 

Enligt Andersland (2011) är följande centrala steg i användningen av GIS och hanteringen av 
geografiska data i olika projekt också centralt i en aktiv lärandeprocess:  

- insamling 
- bearbetning 
- analys  
- presentation av data 

 

Andersland (2011) kommer med sin studie till resultatet att ett avancerat GIS-program kan med 
rätt utformad hjälp för elever användas av eleverna och bli ett funktionellt verktyg i deras 
lärandeprocess.  

Utformning av projektarbeten med GIS kan också bli till ett hinder när de sträcker sig över en 
lång tidsintervall (Demirci et al 2013). Elever kan förlora motivationen när de inte får resultat 
eller när de tappar målet ur sikte. Att påminna eleverna om vad de vill åstadkomma och har lärt 
sig redan på vägen anses nödvändigt, respektive att förkorta projekt som sträcker sig över för 
långa tidsintervall (dvs. längre än en termin) (Demirci et al 2013). En ytterligare aspekt som 
Demirci et al (2013) ser som en utmaning är när elever, utan minsta förkunskaper, ska börja 
använda GIS. I varje fall är det viktigt för lärare att ta reda på elevers utgångsläge och vara 
medveten om elevers förkunskaper redan i planeringsfasen. Dessa av Demirci et al (2013) 
hänvisade aspekter kan bemötas med ett formativt förhållningssätt av läraren för att eleverna 
framgångsrikt kan genomföra projektarbeten med GIS. 

Sammanfattningsvis anses GIS-baserade projekt kunna erbjuda stor potential för elever i deras 
undervisning i geografi. För att effektiv användning av GIS ska bli möjlig på bästa sätt krävs 
det bra planering, lärarnas och elevers motivation och stöd, såsom finansiella resurser, tid och 
entusiasm, särskilt bland lärarna. 



Ralf Rentz, Luleå tekniska universitet -  
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, HT 2018 - Kurs P0051P: Eget utvecklingsarbete 

6 
 

 

Didaktik, teoretiska lärandeperspektiv och formativ 
undervisning 

Didaktiken inom geografi handlar om lärande av innehållet i ämnet geografi och betraktar vad 
läraren skall tänka på när det ska undervisas. Till exempel gäller det mål och medel i 
geografiundervisning samt sambandet dem emellan. Målen att orientera sig i är i detta konkreta 
fall Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (Skolverket u.å. b) och tillhörande styrdokument 
(Skolverket u.å. a) där syfte och centralt innehåll beskrivs för kursen ”Geografi 2”. Utifrån det 
ligger fokus på ”insamling och bearbetning av rumsliga data (...). Värdering, analys och 
visualisering av rumsliga data. Bearbetning av data i datormiljö och med enkla statistiska 
metoder. Framställning av tematiska kartor.” (Skolverket u.å. a) såsom ”grunderna i 
geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta.” 
(Skolverket u.å. a). 

Det är läraren som väljer (dels av läroplanen förbestämt) innehåll, vilket sedan med tanke på 
mottagaren (eleverna) förbereds. Didaktiken finns därmed som en länk mellan GIS (respektive 
geografi) som (forsknings-) disciplin och skolämnet geografi. Det handlar om att som lärare 
vara insatt i den kunskap som behandlar professionell GIS-användning (och 
forskningsdisciplinen geografi tar fram) och sedan göra den tillgänglig och förmedla till 
eleverna i skolan. Förhållanden mellan lärare, innehåll och elev karakteriseras i den så kallade 
didaktiska triangeln (Hansén, S-E. & L. Forsman (red.) (2010). s. 44 ff).  

 

Figur 1. Didaktisk triangel (ändrad efter Hansén, S-E. & L. Forsman (red.) (2010)) där 
läraren framställer undervisningens innehåll med lärandemål i blick. Eleven studerar 
innehållet och gör erfarenheter med hjälp av interaktion med läraren som bedömer elevens 
studieframgång. 

 

Enligt den didaktiska triangeln har läraren ansvar för undervisningsinnehåll och hur 
undervisningen görs tillgänglig för eleven. Eftersom målet är lärandet hos eleven, gäller det att 
ha elevens relation till innehållet i blick för att se hur elevens lärande framskrider. Läraren kan 
genom formativt agerande aktivt påverka och styra elevens relation till innehållet och därmed 
till elevens lärande. Didaktik integrerar också pedagogiska och psykologiska kunskaper som 
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har del i den formativa undervisningen. Enligt Hirsh (2017) ligger undervisningens formativa 
kärna just i mötet av innehållet, lärarens undervisning och elevernas lärande. Det är avgörande 
att undervisningen formas av vad läraren drar för slutsatser av interaktionen med eleverna. Det 
gäller att ta till sig som lärare vad eleverna berättar om sina upplevelser och även vad deras 
resultat säger samtidigt som läraren reflekterar kring det egna agerandet i 
undervisningssammanhang. Detta kan ske genom olika sätt som innebär en systematik där 
dokumentation och reflektion ingår. Tonvikten ligger på att läraren hela tiden måste reflektera 
över vad den ser och vad som kan göras annorlunda. Det gäller att välja rätt metoder och vägar 
för att sprida geografins kunskap till elever och samtidigt granska sina tillvägagångssätt. 
Formativ undervisning använder sig av fem nyckelstrategier som också är grundläggande inom 
formativ bedömning (Minten 2013): 

1. Klargöra, förstå och dela lärandemålen; kommunicera förväntningarna till eleverna (mål, 
kriterier). 

2. Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, uppgifter och aktiviteter som ger stöd för 
lärande; designa lärarsituationer som lockar fram elevernas kunskaper.  

3. Ge konstruktiv återkoppling som leder lärandet framåt. 

4. Aktivera och engagera eleverna som läranderesurser för varandra genom t.ex. 
kollaborativt lärande, kamratbedömningar. 

5. Ge stöd och aktivera elever till att bli ägare av sitt eget lärande, genom att arbeta med 
t.ex. metakognition och självbedömning.  

Skolverket (Lozic u.å.) hänvisar till Eklöf (2014) och följer hans resultat som visar att lärare 
ska använda sig av ett formativt förhållningssätt vid elevers självständiga arbete respektive 
projektarbete. Men formativ undervisning vill inte stanna vid de fem nyckelstrategier av 
formativ bedömning. Enligt Hirsh (2017) utelämnas i formativ bedömning ”frågor om hur 
lärare analyserar och (om)formar sin undervisning när bedömningar visar att elevers 
förståelse är otillräcklig eller att elever skulle kunna nå ännu längre” (Hirsh, 2017, s 9). 
Formativ undervisning vill ställa synliggörandet, analysen och formandet av undervisning 
i föregrunden. Därför förespråkas ett utforskande förhållningssätt av lärarna. För att 
optimera elevernas möjligheter att lära sig ska lärarna granska elevresultat och konkreta 
aspekter av undervisningen (Hirsh, 2017). Viktigt för formativ undervisning är en 
systematisk och kontinuerlig analys av hur läraren möjliggör lärande för elever. Hirsh (2017) 
karakteriserar att formativ undervisning för att forma elevers möjligheter att lära, består av 
fyra pusselbitar (figur 2), dessa är: 

- lärarens kunskap, erfarenheter, observationer och bedömningar 
- elevers upplevelser, erfarenheter och resultat 
- kollaborativ analys, cykliska processer 
- utforskande förhållningssätt: teori, terminologi och metod 

I detta pussel betraktas eleverna som den utlösande faktorn för formande och analys av 
undervisning. Det är inte enbart elevers resultat i skolan som är avgörande utan belysas ska 
även elevers ”upplevelser av undervisning, deras värld och möjliga anledningar till att de agerar 
och presterar som de gör” (Hirsh, 2017, s 12). Formativ undervisning är praktikorienterad i 
användning av teori. Allting som läraren ska göra teoretiskt ska vara tillämpningsbart och 
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komma till insats i undervisningssyfte. I det samband är det inte en metod som ska föredras, val 
av metoder beror på omständigheterna läraren finner sig i. 

 

 

Figur 2. Fyra pusselbitar av formativ undervisning enligt Hirsh (2017). 

 

Didaktik däremot är väldigt teoretiskt i sig, fast den resulterar i den praktiska undervisningen. 
En viktig roll för hur didaktik kan användas spelar förutom skolämnet också urvalet av det som 
förmedlas. Särskilt stor betydelse får urvalet av stoff i samband med Kolbs inlärningsteori. 

 

Kolbs inlärningsteori  

För att möjliggöra effektivt lärande med ett GIS-projekt som elever ska jobba med, är det 
möjligt att utgå från Kolbs inlärningsteori. David Kolb utformade på 1970- och 80-talet en teori 
om erfarenhetsbaserat lärande och lärostilar där han utgick från den redan tidigare presenterade 
lärcirkel av den tysk-amerikanske psykologen Kurt Lewin (1890–1947). Enligt Kolb sker 
lärande i sammanhang med konkret material och i konkreta situationer och dessa kan indelas i 
fyra olika faser. Varje fas, menar han, kräver var sin lärostil. Han anser att det finns i 
erfarenhetsbaserat lärande olika, av varandra oberoende dimensioner: (a) konkret – abstrakt 
dimension, där den konkreta upplevelsen kombineras med abstrakt begrepps- och teoribildning, 
såsom (b) aktiv-reflektiv dimension, där aktivt experimenterande kombineras med 
reflekterande observation. En enkel beskrivning av Kolbs modell kan formuleras som följande: 

 

Lärande är effektivt för eleven om den… 

 i början får genom egna upplevelser, egna erfarenheter  
 sedan reflekterar över det upplevda 
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 efter det får stöd med teori och bearbetning av begrepp kring det 
upplevda 

 slutligen får testa de nya erfarenheterna 
 har fått nya egna upplevelser och erfarenheter  

Därifrån kan spiralen fortsätta. 

Utifrån Kolbs modell (figur 3) är det möjligt att planera olika moment i undervisning av ämnet 
geografi som Healey och Alan (2000) ger exempel för. När elever ska lära sig grunder om och 
i GIS-användning ska specifikt valt innehåll kunna stå representativt för mera generella 
företeelser eller principer. På det sätt förmedlas möjligheter till elever att ”återanvända” 
kunskapen vid senare tillfällen, t.ex. i deras projektarbete. Kolbs modell kan praktiskt integreras 
i formativ undervisning som den pusselbit vilken står för analys av undervisning i cykliska 
processer. Samtidigt som det kan hjälpa läraren att planera framåt i undervisningen ger 
modellen läraren en möjlighet att följa lärcirkeln tillbaka i tiden för att ta reda på vilka moment 
som utgjorde svårigheter för elever eller vilka moment som eleverna inte har tagit del av. På så 
sätt blir det till angreppspunkt för lärarens formativa undervisning. Kommunikation mellan 
lärare och elever får här stor betydelse för att kunna hitta elevernas behov av stöd.  

 

 

Figur 3. Kolbs modell efter Granberg (2004) s. 77. Kolbs modell är del i ett, som Granberg 
kallar det, loopingförlopp som återspeglar lärandet. 

 

Den formativa ansatsen kännetecknas av att framförallt ha eleven i blick och detta kan 
kombineras med användning av Kolbs lärcirkel. Relaterad till ett formativt förhållningssätt av 
läraren anses följande tre frågor som centrala (Hirsh, 2017): 

1. Vart är eleven på väg? 
2. Var befinner sig eleven nu? 
3. Hur ska eleven komma dit? 

För att kunna få svar på dessa tre frågor, särskilt fråga två, krävs det en form av kommunikation 
mellan elev och läraren. Didaktik innebär att även betrakta en kommunikativ process. Denna 
kommunikativa process borde helst ske i form av en öppen dialog i samförstånd mellan lärare 
och elev, vilken tillåter konflikter. I denna dialog anses att elever kan lära sig mest, om läraren 
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lyckas inte bara behärska sitt ämne eller vara en bra pedagogisk förebild utan det gäller även 
för läraren att vara autentisk och tala samma språk som eleven liksom ha en förmåga att relatera 
ämnet till elevernas värld. Det kan bara ske i en ständig dialog där det krävs en aktiv lyssnande 
lärare. Lyssnandet är samtidigt en förutsättning för att formativ undervisning kan ske. 
Kommunikation spelar också en framstående roll i de sociokulturella perspektiven på lärande 
som har varit viktiga för Kolbs syn på erfarenhetsbaserat lärande (Granberg 2004). 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande enligt Dewey och 
Vygotskij 

John Dewey (1859–1952) förutsätter i sin bok Individ, skola och samhälle att det finns en social 
komponent i samband med kunskapsutveckling (Dewey, 2005). Det måste finnas en 
medvetenhet för denna sociala komponent under elevernas utbildning. Det är en stor kontrast 
till endast reproduktion och memorering. Omständigheter som möjliggör kunskapsutveckling 
och skapar eller formar elevers kompetens ligger enligt Dewey (2005) bara i sociala situationer. 
Utifrån denna synvinkel har språket en roll som ett viktigt socialt verktyg. Språket öppnar upp 
för eleven att kunna ta del av och förstå andra individers erfarenheter och känslor via 
kommunikation. Dewey (2005) framhäver att aktivitet bland elever ska vara mer centralt än 
passivitet, men han betonar att både praktik och teori i skolan måste ges lika mycket utrymme 
för att kunskapsutveckling ska vara framgångsrik. Därför anser Dewey ett kollektivt lärande, 
där kommunikation och sociala samarbeten ingår, som exemplariskt. Dewey (2005) tycker att 
när elevers eget intresse har väckts i mer praktiska aktiviteter som de själva kan relatera till, 
bidrar det till elevernas kunskapsutveckling positivt. Dewey anser problem och frågor som 
utgångspunkt för lärandet. Det är ett så kallat inquiry-based learning som vill se en kontinuitet 
mellan elevers vardagliga erfarenheter och undervisningsinnehåll (Lundgren, Säljö & Liberg 
2017). Genom det ges elever möjlighet att lämna undervisning som styrs av formalitet och rutin, 
vilket annars kan leda till bristfälligt engagemang bland elever enligt Dewey (2005) och därmed 
skulle ha negativ påverkan på kunskapsutveckling.  

 

För Lev Vygotskij (1896–1934) är den sociala interaktionen särskilt betydande eftersom när 
eleven befinner sig i sin utvecklingszon, så kan en (mer kompetent) partner stödja och hjälpa 
till så att eleven överskrider trösklar (Lundgren et al 2017). Lärandet anses av Vygotskij pågå 
oavbrutet (Lundgren et al 2017). Här måste inte alltid bara läraren inta rollen som partner utan 
även eleverna kan lyfta varandra till nya kunskapsnivåer sinsemellan. Det är någonting som 
utnyttjas när eleverna arbetar i grupp. 

För Vygotskij (1978) handlar det inte bara om sociala aktiviteter då han dessutom framhäver 
att det ska tas hänsyn till all forskning om människans kontakt med sin omvärld för att påverka 
utveckling och förändring. I det sammanhanget anser Vygotskij (1978) att elevers 
utvecklingsprocess gynnas när de utför praktiska uppgifter där de är tvungna att kommunicera. 
Därför påverkas elevernas utveckling positivt när de verkar inom sina sociala beteendemönster, 
där elever använder språket, utför gemensamma aktiviteter och delar erfarenheter med andra 
elever. För Vygotskij (1978) är elevens personlighetsutveckling central där lärande kan vara en 
bidragande faktor med kunskapsutveckling som följd. 
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Metod 
I följande avsnitt behandlas de olika val av verktyg och metoder som används i samband med 
lektionsserien, både utifrån undervisningssyfte och undersökningssyfte av densamma. 

 

Val av GIS 

För undervisningssyftet föll valet på QGIS (version 2.18) som mycket lämplig GIS-mjukvara 
på grund av följande: 

- QGIS är ett professionellt GIS-verktyg som används av kommuner och landsting i 
Sverige liksom av privata företag världen över i daglig verksamhet. Det ger eleverna en 
chans att bli förtrogna med ett professionellt GIS-verktyg. 

- Skolans omgivande kommuner använder QGIS i daglig verksamhet. 
- QGIS är tillgänglig för alla elever utan att orsaka kostnader för licensavtal då det handlar 

om en Open Source mjukvara. Skolans budget skonas. 
- QGIS har en bred stöd-community världen över och det finns online-tutorials 

tillgängliga så eleverna kan självständigt fördjupa sig i användning av QGIS. 
- QGIS version 2.18 är en beprövad, stabil och stödd ”long term release”.  

 

Ett störningsfritt arbete kräver dock att eleverna har tillgång till datorer som är kraftiga nog för 
att hantera de datamängder som kommer att behandlas av QGIS. I det aktuella fallet fungerade 
GIS-användning tillfredsställande med följande datorspecifikationer: 

- Intel® Core™ i5-5200 CPU @ 2.20 GHz 
- 8 GB RAM 
- 64-bitars operativsystem 
- möjliga operativsystem: Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, POSIX 

 

Vad är QGIS? 

QGIS är ett professionellt GIS verktyg som bygger på Free and Open Source Software (FOSS) 
licenserad under GNU General Public License och är ett officiellt projekt av Open Source 
Geospatial Foundation (OSGeo). (QGIS.org u.å.). QGIS kan användas på datorsystem med 
Linux, Unix, Mac OSX, Windows och Android och stödjer ett antal vektor-, raster- såsom 
databas-format och databas-funktionaliteter. 
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Undervisningsmetod 

Övergripande har jag använt mig av ett formativt arbetssätt baserat på Hirshs (2017) koncept 
av formativ undervisning. Jag valde en formativ ansats för att kunna stödja eleverna på deras 
väg genom läroprocessen, då det var helt nytt för eleverna att arbeta med ett professionellt GIS-
verktyg och eftersom att genomföra ett projektarbete i flera veckors tid innebär en kontinuerlig 
utveckling. Det som kännetecknar formativ undervisning i mitt arbete med lektionsserien är hur 
jag fyller i de av Hirsh (2017) beskrivna fyra pusselbitar:  

- lärarens kunskap, erfarenheter, observationer och bedömningar 
o erfarenheter i att arbeta med professionella GIS, erfarenheter i att undervisa, att 

kontinuerligt observera och bedöma under lektionerna 
- elevers upplevelser, erfarenheter och resultat 

o att ge eleverna möjlighet att dela med sig genom t.ex. användning av enkäter, 
dialog, loggboksskrivande, inlämningar  

- kollaborativ analys, cykliska processer 
o att återkommande betrakta lektionsserien utifrån Kolbs modell, kontinuerlig 

observation och bedömning under lektionerna, förbereda för att elever kan 
återanvända ny kunskap, återkommande moment som loggboksskrivande  

- utforskande förhållningssätt: teori, terminologi och metod 
o att vara nyfiken på elevernas intryck, resultat och hur det kan kopplas till min 

undervisning, användning av lärandeteorier i planering och genomförandet av 
lektionsserien, användning av t.ex. Kolbs modell med återkommande 
tillbakablickandet på de olika delmoment i modellen 

Mina erfarenheter av att ha jobbat professionellt med GIS ger mig en solid basis att välja QGIS 
som ett lämpligt program att jobba med. Under utformning av lektioner som rör introduktion i 
GIS drar jag också nytta av dessa erfarenheter. Förutsättning för att eleverna självständigt kan 
jobba med QGIS är att de har kunnat bekanta sig med de mest grundläggande funktioner och 
egenskaper av QGIS. För en grov strukturering av lektionsserien orienterade jag mig i Kolbs 
inlärningsteori för att lärandet ska vara effektivt för eleverna. I början får eleverna egna 
upplevelser genom att följa instruktionsvideor och sedan genom att använda QGIS får de egna 
erfarenheter. Små uppgifter ska leda till att eleverna sedan reflekterar över det upplevda och 
när de börjar kommunicera om vad de gör och planerar sina projektarbeten, får eleverna stöd 
med teori och bearbetning av begrepp kring det upplevda. Slutligen får de testa de nya 
erfarenheterna när de jobbar i sina projektarbeten, vilket sedan igen leder till nya egna 
upplevelser och erfarenheter, varifrån spiralen i Kolbs modell kan fortsätta. Det är också möjligt 
att använda Kolbs modell på enstaka lektionstillfällen. 

Jag har skapat en serie uppgifter med tillhörande instruktionsvideor för att eleverna ska kunna 
ha första egna upplevelser med QGIS. Instruktionsvideor var tillgängliga på Youtube och 
eleverna kunde följa dem i egen takt. Samtidigt har jag som lärare möjlighet att vara stödperson 
och följa eleverna medan de förvärvar kunskaper i användning av QGIS. Under förberedelsen 
av till projektarbetets inledande GIS-lektioner, fann jag det viktigt att ha eleverna som målgrupp 
i åtanke. För att ta med dem på en resa genom ett hittills okänt (GIS-) område måste jag hämta 
eleverna där de befinner sig. Om jag tar för stora steg eller går för hastigt genom ämnet förlorar 
jag mina elever på vägen. Det ska inte hända och därför var det viktigt att få en uppfattning om 
var eleverna befann sig, det vill säga vad eleverna redan kunde. Därför informerade jag mig hos 
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den ordinarie geografiläraren om elevernas förkunskaper, lät eleverna svara på en enkät om GIS 
och hade ett samtal med dem om deras erfarenheter och åsikter om GIS. Utifrån det ville jag 
hitta rätt övningar och rätt kommunikationsnivå. Det var anledningen till att instruktionsfilmer 
valdes som hjälpmedel eftersom eleverna med hjälp av dessa kan bekanta sig med GIS-
verktyget i egen takt och göra framsteg. Samtidigt var jag angelägen att fortsättningsvis ta reda 
på elevernas nivå i kunnandet av GIS-användning genom öppen dialog där mina frågor gav 
eleverna möjlighet att formulera sig kring temat. Likaså kunde elevernas frågor tyda på problem 
eller kunskapsgränser, vilket skulle ge mig möjlighet att verka formativt. Genom att följa Kolbs 
lärcirkel baklänges kunde jag försöka spåra de moment som eleverna hade svårigheter med eller 
kanske hade missat.  

Utifrån de sociokulturella perspektiven på lärandet skulle det finnas genomgående möjlighet att 
kommunicera för eleverna. Det skulle finnas tid och rum för interaktion, samtal och delning av 
erfarenheter. Under projektarbetets gång skulle eleverna i samarbete med en klasskamrat och 
stöd av läraren genomföra sina projekt, vilket innebar att det behandlades ett problem i nära 
anslutning till den verklighet där problemet fanns. Genom att eleverna är delaktiga i att välja 
ett tema med en för dem relevant problem ges möjlighet till inquiry-based learning. Eleverna 
skulle själva höja ribban för inlärning med framgång i användning av QGIS under 
projektarbetes förlopp. Formen av projektarbeten gav elever möjlighet att ”utveckla sin förmåga 
att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra” vilket 
ingår i gymnasieskolans uppdrag att utveckla (Skolverket u.å. b). Vilka metoder och hjälpmedel 
eleverna kom att använda sig av, styrdes av själva problemställningen, som togs fram i dialog 
med läraren. Mitt stöd som lärare kunde innebära att sätta igång arbetet och fortsättningsvis att 
handleda. För att genomföra sina projektarbeten började eleverna med att besluta vilka data 
respektive vilket material de har nytta av och hur de kan samla in allting. Sedan skulle det 
insamlade materialet systematiskt bearbetas. I slutändan presenterades varje projektarbetes 
resultat i form av en rapport och tillhörande karta och det gavs möjlighet för en muntlig 
presentation. Under projektarbetes gång kunde jag genom formativt agerande välja att passivt 
eller aktivt styra elevernas arbete. Därför fick jag vara lyhörd med tanke på elevernas 
läroprocess. Här fick jag hjälp av elevernas loggbokföring som skulle dokumentera elevernas 
fortskridande i arbetet. I avsikt att underlätta lyssnandet för mig som lärare skulle eleverna svara 
på följande återkommande frågor: 

- Vad gjorde ni idag? 

- Hur gjorde ni praktiskt? 

- Vilka svårigheter fanns det? Om ni hittade en lösning för problemet, hur löste ni 
svårigheterna? 

- Varför valde ni göra så? 

- Vad är det nästa steget i arbetet? 

De skriftliga svaren och dialogen var synliga för alla elever i klassen via en gemensam 
läroplattform och blev därmed till en ytterligare kunskapskälla. Eleverna kunde också utnyttja 
varandra som en kompetent partner när de jobbade i grupp. Även de instruktionsvideor från 
GIS-introduktionen kunde eleverna gå tillbaka till när de var osäkra på hur de tidigare gjorde i 
användning av GIS. En avslutande betygssättning av elevernas prestationer skedde genom en 
slutgiltig summativ bedömning av de kartor och tillhörande rapporter eleverna hade skapat. 
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Innan det skulle eleverna lämna in sina påbörjade rapporter för att kunna få min respons på vad 
som var bra och hur de kan förbättra sina arbeten. Dessa inlämningar kunde ske olika ofta 
utifrån elevers behov och vilja att lämna in.  

 

Lektionsseriens mål med GIS-användning var: 

- Lära sig om GIS. 
- Lära sig med GIS, där GIS ska fungera som stöd och medel för en aktiv lärandeprocess 

i geografi.  
- Projektarbete där insamling, bearbetning, analys och presentation av data såsom 

loggboksföring ingår i en aktiv lärandeprocess. 

 

Lektionsseriens mål med elevers projektarbete var: 

- Eleverna ska bli självständiga användare av GIS.  
- Eleverna ska identifiera ett problem eller en frågeställning och skapa ett scenario där en 

användare av GIS kan få svar genom GIS-användning. 
- Eleverna ska själva ta reda på vilken information/data de behöver. 
- Eleverna ska förstå hur behövd information kan samlas in och sparas, vilken bearbetning 

som krävs och vilka analyser som hjälper till att besvara frågeställningen och ger ett 
(kvalitativt) mervärde än att inneha rådata. 

- Eleverna ska presentera eller tillgängliggöra information med hjälp av GIS t.ex. online, 
på en karta, i databas, etc.? 

- Eleverna ska presentera hela projektarbete i text, bild och muntlig, (rapport, loggbok, 
presentation, karta)? 

 

Metod för uppföljning/utvärdering 

För att kunna ta reda på hur jag (om)formar min undervisning skrev jag anteckningar under och 
efter lektionerna vilket Hirsh (2017) rekommenderar som en del i uppföljningsarbetet med egen 
undervisning. Mina anteckningar ska beskriva olika situationer som uppstod i samband med att 
jag har tagit del av vad eleverna har sagt, skrivit eller gjort. Anteckningar ska också kunna 
spegla hur jag har agerat utifrån den information jag har fått om elevernas lärandesituation. I 
utvärderingen ingår 21 situationer som utgjordes av specifika och typiska anteckningar. Sedan 
bildades kategorier för att kunna urskilja olika ageranden och karakterisera dessa. Målet är att 
finna mönster i situationer och i mitt agerande som lärare. För att kategorisera återkommande 
erfarenheter användes ett system med så kallade thinking units (Lofland & Lofland 1995). Här 
ska det fastställas olika kategorier utifrån den typ av fakta som samlats in dvs. anteckningarna. 
Det valdes en thinking unit som kallas agerande. I detta ingår mitt agerande i 
undervisningssituationer. Under denna rubrik faller sedan olika kategorier av agerandet. I detta 
fall finns anteckningar som beskriver min interaktion med elever i olika situationer och utifrån 
det kategoriseras mitt agerande i beskrivna situationer. På så sätt har jag satt ord på mitt 
agerande för att sedan kunna se vilka ageranden med liknande innebörd har skett mera frekvent 
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än andra under mina lektioner. Utifrån frekvensen vill jag kunna bilda mig en uppfattning om 
vad jag borde betänka när jag vill utveckla min undervisning  

För att kunna ta del av vad eleverna upplever, utför och vilka resultat de når, användes olika 
tillvägagångssätt. Det kan handla om att lyssna, läsa, fråga, observera, föra dialog och 
diskussioner, granska inlämningar och dela ut enkät. Observationer och dragna slutsatser leder 
sedan till kategoriserad agerande. För att ta reda på vad som karaktärisera situationerna som 
leder till att agera formativt under lektionsserien har även här kategorier bildats utifrån de 21 
situationer. Kategorierna faller under en thinking unit som kallas motivkälla som är källa till 
motivet som initierar formativ agerande.  

För att mäta elevers kunskap om GIS och relation till GIS genomfördes en enkätundersökning 
likt one-group pretest-posttest design. Eleverna svarade i början av lektionsserien på en enkät 
och i direkt anslutning diskuterades föreställningar vad ett GIS innebär. Informationen från den 
första utvärderingen ska också ge stöd för att planera kommande lektioner. Sedan genomfördes 
lektionsserien och i slutet av densamma fick eleverna en gång till besvara en utvärderingsenkät 
med tre identiska frågor som i början av lektionsserien. Frågorna är öppet formulerade för att 
eleverna ska ges möjlighet att använda sina egna ord så mycket som möjligt för att uttala sig 
om GIS. Genom att jämföra svaren ska det synliggöras om och hur elevers kunskap har 
förändrats. Utfallet av det skulle kunna ge indikationer till om eleverna har lyckats förvärva 
mera kunskap under tiden lektionsserien genomfördes. För det ska det betraktas hur elever 
beskriver sin relation till GIS och tillhörande begrepp och vilka ord eleverna använder i sina 
svar. Utvärderingen är del i en kvalitativ metod (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson 2012) 
som ska ge indikationer om kvalitativa aspekter som rör undervisningen och elevernas 
kunskapsförvärv. Första och andra utvärderingsenkät innehöll följande tre identiska öppna 
frågor: 

1. Vad är en GIS och vad kan man göra med den? 
2. Var använder man GIS?/Vem använder GIS? 
3. När använder du GIS? 

Den andra enkäten innehöll ytterligare fyra öppna frågor och sex frågor med svarsalternativ i 
syfte att få veta mer om elevernas intryck av lektionsserien (se bilaga (6) och (7)). 

Utvecklingsarbetet ingår i praktiknära forskning i skolan genom ett systematisk utforskande 
som säkerställer en vetenskaplig grund. Detta utvecklingsarbete är ett första steg till beprövad 
erfarenhet genom att undervisningen även fortsättningsvis blir prövad, dokumenterad och 
genererad. 

Antal elever i klassen var 7, vilket är för få för att genomföra utsagokraftig statistisk bearbetning 
av data. 

 

Insamling av data 

För anteckningarna ligger mina observationer till grund som har skett regelbundet i 
klassrummet och är förknippat med förberedelse och efterarbete till lektionerna. Observationer 
har olika situationer i blick som sedan kan relateras till mitt agerande att (om)forma 
undervisning för eleverna. Mitt agerande i dessa situationer ligger i utvecklingsarbetets intresse 
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och ska återspeglas i anteckningar. Elevers loggboksanteckningar och svar fanns läsbara för 
klassen och mig i den digitala läroplattformen. Det fanns en observerande mentor med i 
klassrummet som har gett muntlig feedback efter lektionspassen vilket ledde till 
samtalsrelaterade anteckningar även dessa med anknytning till mitt agerande.  

Vid två tillfällen, i början och i slutet av lektionsserien, har eleverna anonymt svarat på ett 
online-enkät (bilaga 6 & 7). Första gången bestod enkäten av tre frågor, andra gången var det 
samma tre frågor följda av andra frågor relaterade till lektionsserien. Eleverna fick ta sig den 
tid de ville för att svara. Första tillfället ägde rum i klassrummet medan andra gången befann 
sig eleverna i en konferenssal hos en kommun i slutet av ett studiebesök. 

 

Etik kring datainsamling 

I samband med datainsamling krävdes ett så kallat informerat samtycke av involverade elever 
eftersom de är studieobjekt eftersom deras upplevelser och tankar relateras till lektionsserien. I 
denna studie har alla deltagande fyllt 15 år och insåg vad forskningen innebär för deras del. 
Efter att ha blivit informerade om forskningen i början av lektionsserien gav eleverna sitt 
samtycke till den. Det har skett i enlighet med 18 § i lag (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460).  

 

Genomförandet av lektionsserien 

Eleverna i klassen brukar genomföra olika projektarbeten i kursen Geografi 2 och det var 
möjligt i samklang med det centrala innehåll att inflika en så lång lektionsserie där GIS-
användning är centralt. Utifrån centralt innehåll ska kursen Geografi 2 behandla bland annat: 

”  Insamling och bearbetning av rumsliga data, till exempel genom fältstudier, exkursioner, 
laborationer och övningar. Värdering, analys och visualisering av rumsliga data. Bearbetning 
av data i datormiljö och med enkla statistiska metoder.  

 Framställning av tematiska kartor. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och 
visualisering av geografisk information i karta. Digitala verktyg för lägesbestämning.” 
(Skolverket u.å. a) 

Dessa punkter kan en lektionsserie, som den genomförda, i stor utsträckning täcka, men sedan 
tillkommer andra delar av centralt innehåll utifrån de delområden som eleverna väljer att jobba 
med inom varje projekt. 

Lektionsserien bestod av två delar. I första delen bekantade sig elever individuellt (men med 
möjlighet att fritt interagera och hjälpa varandra) med QGIS och dess funktioner. Här fick 
eleverna följa olika instruktionsvideor i egen takt. Eleverna skulle bekanta sig med vektor- och 
raster-datas för- och nackdelar såsom användningsområden. Utöver det skulle eleverna lära sig 
enkla grundprinciper i användning av QGIS för att slutligen i andra delen av lektionsserien 
kunna skapa egna kartor utifrån egna GIS-data. I andra delen har eleverna i grupp planerat och 
genomfört ett eget projektarbete. Då det var sju elever i klassen fanns möjlighet att bilda en 
grupp med tre, dock ville en elev gärna jobba ensam, vilket godtogs. Data som ingick i 
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projektarbeten skulle eleverna själva ha samlat in och bearbetat. De sista tre veckor av 
lektionsserien uppmanades eleverna att lämna in sina texter för att läraren kunde ge skriftliga 
och muntliga kommentarer medan projektarbeten fortfarande pågick. De olika steg och syften 
som strukturerar lektionsserien beskrivs i bilaga (1). 

Jag har haft helt fria händer i gestaltning och genomförande av undervisning. I förväg har det 
funnits en diskussion om tidsramen av lektionsserien och det ansågs värt att avsätta 10 veckor 
på elevernas projektarbeten inklusive studiebesök. Mentorn fanns i regel med i klassen för att 
observera och kunna ge feedback liksom att också själv bli förtrogen med QGIS.  
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Resultat 
För att kunna besvara frågan ” På vilka sätt (om)formas undervisningen för att hjälpa eleverna 
vidare i sina arbeten?” har 21 exemplariska situationer utifrån mina anteckningar ingått i studien 
(bilaga 8). Dessa anteckningar ska fungera som en indikator på agerandet utifrån en formativ 
undervisningsansats. I anteckningarna relateras observation till en situation som beskriver hur 
och vad som går att veta om elevers lärande, medan omformning syftar på frågan ” På vilka sätt 
(om)formas undervisningen för att hjälpa eleverna vidare i sina arbeten?”. I tabell 1 visas elva 
kategorier av agerande som ingår i olika situationer från lektionsserien. 

 

Tabell 1. Kategorier på agerande och deras betydelse 

Kategori Betydelse 

välja material, erbjuda material  
 

Jag väljer och erbjuder eleverna material att 
arbeta vidare med. 

pröva, fråga, inhämta mera information  
 

Jag prövar mitt intryck om elevens 
lärandesituation genom att fråga elever eller ta 
del av annan information som t.ex. elevers 
arbetsresultat. 

berätta mer, förtydliga  
 

Jag berättar för elever eller förtydligar det som 
möjligtvis inte framgår från arbetsmaterialet. 

följa eleven  
 

Jag observerar och följer elevers arbete. 

utmana 
 

Jag försöker utmana elever i deras arbete. 

ändra uppgifter  
 

Jag ändrar uppgifter för att anpassa dem till 
elevernas lärandesituation. 

motivera 
 

Jag försöker motivera eleverna i deras arbete. 

diskutera 
 

Jag diskuterar med elever om deras problem, 
arbetssätt, resultat osv. 

ge instruktioner  
 

Jag ger tydliga instruktioner till vad eleverna ska 
göra. 

överge planering  
 

Jag överger ursprungliga undervisningsplaner för 
att anpassa undervisningen till en ny situation. 

ge bedömning  
 

Jag bedömer och meddelar elever vad jag tycker 
om deras arbete eller resultat utifrån uppgifternas 
mål. 
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I tabell 2 anges kategorierna för motivkällor till formativ agerande och deras betydelse. De 
fem kategorier är: samtal, text, iakttagelse, direkt fråga och input utifrån. 

 

Tabell 2. Kategorier för motivkällor till formativ agerande och deras betydelse 

Kategori Betydelse 

samtal 
 

I en samtalssituation med elever kommer fram att 
det finns möjlighet till formativt agerande. 

text 
 

Läsning av elevers texter (eller uteblivna texter) 
visar möjligheter till formativ agerande. 

iakttagelse 
 

Genom att iaktta elevernas ageranden eller lyssna 
till deras interna diskussioner ges möjlighet att 
dra slutsatser om att agera formativt. 

direkt fråga 
 

Genom en elevs direkta fråga relaterad till ett 
problem som har uppstått för en elev erbjuds 
möjlighet att agera formativt. 

input utifrån 
 

En tredje person bidrar med information om 
elevernas lärande vilket sedan möjliggör för 
formativt agerande. 
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Lärarens agerande relateras till 21 situationer från lektionsserien i tabell 3. Det framgår 
att ”diskutera” med eleverna förekom i elva av de 21 beskrivna fall, alltid tillsammans med 
minst ett annat agerande. Sex gånger förekommer det tillsammans med att ”ge instruktioner”, 
fyra gånger med att ”följa eleven” och fyra gånger med att ”motivera”. I tre fall har ”diskutera” 
skett i samband med att ”välja ” eller ”erbjuda material”. Näst vanligast med åtta gånger var 
att ”pröva, fråga eller inhämta mera information” från eleverna. Förutom en gång (situation 17, 
där formuleringen ”söka samtal” tillskrivs att ”fråga”) sker ”pröva, fråga eller inhämta mera 
information” tillsammans med minst ett till agerande. I sju av situationerna gavs instruktioner 
till eleverna. En gång beskrivs en situation där ”planering överges”, vilket sker utan annat 
agerande med eleverna. En annan gång ”ändras uppgifter” för eleverna vilket även medför 
att ”utmana” och att ”motivera” eleverna. 

 

Tabell 3. Situationer 1–21 från lektionsserien och lärarens agerande 
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1 X
2 X X
3 X
4 X
5 X X
6 X X X
7 X X
8 X X
9 X X X

10 X
11 X X X
12 X X X X
13 X X X X X X
14 X X X X
15 X X
16 X
17 X
18 X X X
19 X X X
20 X X X X
21 X X
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De anledningar som fanns för formativt agerande under lektionsserien är listade i tabell 4 där 
de 21 situationerna som kategoriserades utifrån motivkällor för formativ agerande ingår. Från 
att få information om elevernas förkunskaper genom deras ordinarie lärare (tredje person) till 
att eleverna själva påtalade problem eller ställde frågor fanns det fem kategorier som initierade 
formativt agerande under lektionsserien. De motivkällor som ledde till agerande bestod i sju av 
21 situationer av att ta till sig det elever hade skrivit, i sju andra situationer av att föra samtal 
med eleverna och i sex fall var iakttagelser av hur eleverna jobbade eller diskuterade anledning 
till formativt agerande. En direkt ställd fråga finns en gång med i listan. Däremot är det möjligt 
att det i samtalskategorien också ställs frågor, men där är inte själva frågan huvudanledning till 
samtal. En gång är information från en tredje person om elevernas lärande anledning till 
formativt agerande. 

 

Tabell 4. Situationer 1–21 från lektionsserien och motivkällor till formativ agerande. 

 

 

Utvärdering före och efter lektionsserien 

Före: Elevernas svar på den första skriftligt besvarade enkäten om GIS visade att i grunden alla 
elever förknippade GIS med generering av kartor eller bearbetning av data. Eleverna ser 
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kommuner som en huvudaktör som använder sig av GIS och det är bara en elev som kopplar 
GIS ihop med funktioner på webben, som Google maps.  

Efter: I beskrivningar om vad ett GIS är och vad man kan göra med GIS tillkom, jämfört med 
första enkäten, små detaljer. Eleverna nämner att det går att ”skapa attribut tabeller” eller 
att ”bearbeta historia” med GIS. Annars framhävs funktionen att kunna skapa kartor. Som 
användare av GIS utpekas genomgående kommuner och det nämns även ingenjörer, geologer 
och företag. Eleverna anser sig använda GIS mest i samband med specifik mer professionella 
arbeten som kunde vara ett kommunalt ärende eller vara detta projektarbete. Som före 
lektionsserien var det en som kopplade begreppet GIS till kart- och vägbeskrivningstjänster på 
webben. 

 

Diskussion  
Syftet med utvecklingsarbetet var att pröva hur undervisning (om)formas under en lektionsserie 
om och med GIS och att betrakta vilka motivkällor det finns för formativt agerande under 
lektionsserien. Därför har undervisningsrelaterade anteckningar analyserats med hjälp av 
thinking units och relaterade kategorier av lärarens agerande har skapats. En annan fråga var 
om en förändrad uppfattning om GIS kan konstateras hos eleverna efter lektionsserien. För att 
få insikter i den frågan genomfördes enkätundersökningar med one-group pretest-posttest design. 

 

Metoddiskussion 

Ett system med thinking units ger möjlighet att fastställa en grupp kategorier utifrån den typen 
av fakta som samlats in. I regel tilläggs en ”öppen” kategori under skapandet av kategorierna, 
vilket inte syns i tabell 3 och 4. I dessa fall visas ingen ”öppen” kategori för att alla situationer 
innehöll till slut någon form av minst en av de valda kategorierna. I presentationen av tabell 3 
är de skapade kategorierna ageranden som framgår ur anteckningarna och fokus ligger på att 
sätta ord på dessa ageranden. Kategorierna ska tydliggöra för hur (om)formningen av 
undervisning skedde. Samtidigt kan kategorierna vara ofullständiga med tanke på vilka 
kategorier av ageranden som kunde bildas och hittas i anteckningarna. Även betraktelsen av 
motivkällor för formativt agerande, kan vara ofullständiga och är begränsat av observerade 
situationer såsom kategorisering. Det finns ingen garanti för att kategorierna och situationerna 
är kompletta. Det som beskrivs kan bara ge indikationer på att det är existerande situationer och 
ageranden i undervisningssamband inom kategoriernas ramar.  

Enkätundersökningar med one-group pretest-posttest design har nackdelen att de saknar möjlighet 
att direkt koppla förändringar till genomförda åtgärder. En förbättring av elevers kunskaper måste 
inte alls bero på de av läraren genomförda insatser eller lektionsseriens innehåll. Det finns för många 
okända variabler för att uttala sig med säkerhet om orsak och verkan i sådana fall. Ändå kan 
metoden ge indikationer på förändring hos eleverna även om det inte går att veta hur förändringen 
hade sett ut utan insatserna då en kontrollgrupp saknas. Därför ska dessa begränsningar finnas i 
åtanke när resultaten tolkas. Lokal och tidpunkt för enkätundersökningar spelar dessutom roll 
liksom vilka elektroniska hjälpmedel som används. Vid det andra tillfället använde eleverna sina 
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mobiltelefoner istället för datorerna och även om eleverna fick ta sig den tid de behövde så 
påverkades de nog av utsikten att kunna gå hem snart i slutet av studiebesöket. 

 

Resultatdiskussion 

Kategorierna tillhörande de två thinking units (agerande och motivkällor) kunde användas för 
att få en överblick för hur jag som lärare agerade och vilka motivkällor initierade formativt 
agerande. Det har funnits elva kategorier av formativt agerande och en eller flera av de kunde 
förknippas med varje av de betraktade situationerna. Då ursprunget till kategorierna ligger i de 
betraktade situationerna är det förklarligt att alla situationer täcks av minst en kategori. Inom 
dessa av situationerna avgränsade ramar visar det sig att ”diskutera” med eleverna var det mest 
frekventa agerandet. Det blir tydligt att en situation ger möjlighet för en kombination av 
ageranden för att kunna hjälpa eleverna att genomföra sina arbeten. Så var alltid fallet för 
kategorin ”diskutera”, som fanns sex gånger förknippad med att ”ge instruktioner”, fyra gånger 
med att ”följa eleven” och fyra gånger med att ”motivera”. I tre fall har ”diskutera” skett i 
samband med att ”välja ” eller ”erbjuda material”. Dessa resultat kan visa att diskussioner spelar 
en viktig roll som instrument för läraren och för elevernas utveckling under den betraktade 
lektionsserien. Effekten av diskussioner kan förstärkas genom kombination med ytterligare 
agerande. I situationerna kunde i regel en motivkälla till agerandet utses. Att situation 9 
tilldelades såväl iakttagelse såsom samtal, beror på att situationen representerar mer än ett 
tillfälle där motivkällan kunde variera. Att inte alla situationer bara återspeglar ett tillfälle och 
kan representera flera liknande tillfällen kan leda till ett skevt intryck om hur ofta en situation 
uppstår i undervisningssammanhang. I framtida studier finns nu möjlighet att från början 
använda den funna indelningen för att kategorisera i varje uppstående situation. Liknande gäller 
för de motivkällor som ligger till grunden för agerande. De funna kategorierna går även där att 
använda för att strikt och enklare enhetligt beskriva situationer i en framtida studie. Resultaten 
visar också att inte en motivkälla alltid leder till samma formativa agerande. Det tyder på att 
innehållet är mer avgörande än själva källan till information för hur formativt agerande kommer 
att se ut. Situationer som ledde till lärarens agerande och initierade formativt agerande var 
varierande och olika. Det gemensamma situationerna har är att allting bygger på en form av 
kommunikation där läraren alltid samlar intryck för att kunna tänka framåt i undervisningssyfte. 
Resultaten visar också att denna lektionsserien har gett läraren möjlighet att få inblick i elevers 
lärande. Det handlar om moment som utan omformning lätt kan leda till stagnation i elevernas 
arbeten och även lärandeprocess. Hur avgörande det agerande från läraren i situationer var går 
det inte att uttala sig om, men däremot gick det att konstatera att alla elever har nått ett godkänt 
resultat med sina projektarbeten. 

 

Den enkätutvärdering som gjordes av de frågor som var samma vid lektionsseriens slut som vid 
lektionsseriens början blev inte väldigt utsagokraftig. Även här hade nyckelbegrepp eller 
formuleringar kunnat utses som indikatorer för studieframgång. Men det användes bara en gång 
ett begrepp (”attributtabell”) som tydligt ger koppling till lektionsserien. I detta fall kan det vara 
problematisk att enkätfrågor inte är tillräckligt detaljerade för att effekter i elevers 
formuleringar ska bli tydliga. De tre liknande öppna enkätfrågor som eleverna fick svara på, 
före och efter lektionsserien, fungerade bara delvis för att dokumentera möjligt vunnen kunskap 
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bland elever. Tanken var att öppna frågor ger eleverna mycket utrymme för att yttra sig men en 
genom att (före och efter lektionsserien) mera detaljerat fråga efter begrepp och arbetssätt, som 
eleverna kom i kontakt med under lektionsserien, kunde resultaten ha blivit entydigare. 
Dessutom spelar omständigheterna när och hur eleverna svarar på enkäten roll. Den andra 
enkäten svarade eleverna på i slutet av studiebesöket och de använde sina mobiler för det. Viljan 
att komma iväg snabbt och omständigheter (det hade varit enklare att skriva mera på en dator) 
kan ha bidragit till inte allt för omfattande svar.  

 

Några intryck från lektionerna 

För att ta reda på elevernas utgångsläge visade sig, mer än enkäterna, ett samtal med klassen 
om GIS informationsrik. Detta gav en bra överblick om vad eleverna kunde associera med 
begreppet GIS. Även att lyssna på lärarkollegans erfarenheter med klassen bidrog till ett bra 
utgångsläge för att förbereda lektionsserien. De så erhållna intrycken var väl användbara. 
Generellt ansåg jag att genom att förflytta mig i klassrummet mellan grupper och aktivt fråga 
om problem, skapades tillfällen för diskussion. Samtidigt gav det elever en chans att ställa 
frågor. Vid dessa tillfällen kunde elever också undvika att ingå samtal, särskilt när jag fick 
intryck att de just då var upptagna med för uppgiften irrelevanta aktiviteter.  

Under QGIS-introduktionsfasen, där elever individuellt kunde arbeta på i egen takt med hjälp 
av videor, verkade inga elever stöta på stora hinder. Det gällde för arbeten när eleverna bara 
följde exempel. När elever däremot skulle testa sig fram till något och utforska mera på egen 
hand, kunde aktivitetsnivån med uppgifterna sjunka hos en eller annan elev. 

Under projektarbetets gång verkade skrivandet av loggbok inte anses som viktigt av eleverna 
och frågorna på läroplattformen besvarades bara sporadiskt av en del elever. Att vilja samla 
eleverna i slutet av lektionen för att kort gå genom dagens och kommande arbete resulterade i 
korta avfärdande svar om att det fanns inga problem och allt gick bra. Det kändes tydligt att 
eleverna ville snabbt hem. 

Att själva leta svar angående tekniska frågor på webben verkade inte vara omtyckt av eleverna. 
De ville helst ha ett färdigt svar av mig. Tålamod för att inbiten arbeta med ett problem fanns 
inte riktigt så när jag inblandades för att lösa ett problem verkade det inte vara alltid populärt 
om jag bara hänvisade till hur eleverna ska söka för att få svar eller var svaren kunde finnas. 

Grupperna och mer än det, individerna skiljer sig mycket i sina aktiviteter och delaktighet i 
diskussion med mig. Vissa elever söker sig oftare till läraren med frågor eller söker bekräftelse 
för vad de har utfört eller skapat.  

Ytterligare enstaka intryck som kom fram i ramarna av detta utvecklingsarbete var att: 

- eleverna verka föredra att använda internet framför böcker som källa. 

- elever vill helst ha ett färdigt konstruerat svar på sina frågor och inte leta vidare själva. 

- elever vill ogärna läsa eller skriva.  

- de flesta elever vill göra det enkelt och vill inte ha en utmaning. 
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- det är svårt att veta hur långt elever har kommit med sina texter, när de inte lämnar in 
något. 

 

Slutord 

Att tillämpa formativ undervisning för att genomföra en lektionsserie om och med GIS där 
eleverna utför ett projektarbete anser jag som en användbar ansats. Brist på kunskap och 
osäkerhet i användning av GIS bland geografilärarna kan vara en anledning till att intensivare 
GIS-användning i undervisning ofta väljs bort av lärarna varför bara ett fåtal gymnasieskolor 
idag undervisar med och i användning av professionella GIS. Jag hoppas att andra lärare kan få 
inspiration och motivation från den genomförda lektionsserien till att använda sig av till 
exempel QGIS framöver. Den planering som ingår innan lektionspassen bör innebära att 
planering sker för att kunna agera flexibelt och spontant. Det är just under lektionspassens olika 
(dels förutsebara) moment i interaktion med eleverna, läraren testas på om den är förberedd att 
agera flexibelt och spontant för att kunna stödja eleven i sin läroprocess. En kontinuerlig 
reflektion över sitt agerande hjälper här läraren att hantera framtida situationer av liknande 
karaktär. Det visade sig att diskussioner är ett viktigt och återkommande moment i 
undervisningen. Även på lång sikt tjänar både lärare och elever på ett väldigt kommunikativ 
inriktat arbetssätt, vilket kan likna en win-win-strategi. Att den formativa ansatsen kan fungera 
förutsätter att båda partner (lärare och elev) lyckas med sin gemensamt ägda 
kommunikationsprocess. Om det sker misstolkning av en partner kan däremot nya problem 
uppstå, istället för att problem löses. Om en partner inte deltar i kommunikationsprocessen 
vilket är nödvändigt (t.ex. genom att inte lämna in ett arbete eller att inte ge feedback) faller 
den formativa ansatsen på det. Även om kommunikation och formativ agerande har sina 
utmaningar vill jag uppmuntra lärare att öva sig i att undervisa formativt. Formativ undervisning 
har stor potential så eleverna kan stiga på kunskapstrappan i en för dem anpassad miljö, 
samtidigt som läraren också utvecklas.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Undervisningsförlopp 

 

Utvärdering av elevers kunskap om begreppet GIS med hjälp av en enkät. Det förs 
anteckningar om deras förkunskaper, åsikter och förväntningar av att jobba med ett GIS-
projekt. Beskrivning av lektionsserien och dess mål. Syfte: att få veta mer om elevers 
förutsättningar och att ge eleverna en överblick på den kommande lektionsserien. 

Allmän introduktion i GIS och specifikt i programvaran QGIS (som används av den lokala 
kommun och angränsande kommuner). Sedan får eleverna ett mera detaljerat exempel på hur 
GIS används inom forskning inom ekologi. I följd jobbar eleverna i egen takt med i förväg 
skapade instruktions-videos som förmedlar användning av QGIS. Syfte: att ge elever 
basfärdigheter med QGIS. 

Genomgång av kriterier och exempel för elevers dokumentation av projektgenomförandet, 
presentation och projektets rapport. Syfte: att ge elever riktlinjer och exempel för att väcka 
idéer för att jobba vidare med. 

Indelning i grupper följd av insamling och diskussion av förslag av teman för elevers 
projektarbeten resulterande i avslutad temaval. Syfte: att formulera en målbild för 
projektarbetet utifrån elevernas intressen och förslag. 

Planering av projektarbetets olika steg (Diskussion kring omfattning av olika arbetssteg, 
användbara datakällor osv.) Syfte: projektgestaltning och läraren handleder.  

Elevers egen arbete (insamling av data, möjligtvis fältarbete, intervjuer, bearbetning av data 
inom GIS databasen, rapportskrivning, framställning av en karta). Syfte: elever jobbar 
självständiga och läraren handleder. 

Inlämning av projektarbeten. Syfte: Bedömning av elevers prestationer.  

Besök på kommunens GIS-avdelning och möjlighet för elever att presentera sina resultat. 
Syfte: Att få inblick i hur GIS används i en stor offentlig verksamhet och att kunna visa upp 
sina projektarbeten. 

Elever får skriftliga feedback på sina projektarbeten och avslutar med en utvärdering av 
lektionsserien. Syfte: Att ge eleverna respons på sina prestationer och att som lärare få 
elevernas respons på lektionsseriens genomförande för framtida anpassningar av 
lektionsserien. 

(Det var även tänkt att ha med en Gästföreläsare från Lantmäteriet i början av lektionsserien 
men det föll tyvärr bort då han inte kom till skolan eftersom klassen hade för få elever för att 
lantmäteriet var beredd på att skicka ut sin ambassadör. Syfte: att få in variation från en 
annan kunskapskälla.) 
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Bilaga 2 – Lektionsbeskrivning 

Fredag 05/10 

Presentation av lektionsserien och upplägget för de kommande veckor. Föreställning 
av ”starter”-koncept, där varje lektionstillfälle börjas med en kort presentation, frågesport 
eller liknande med geografisk anknytning (5–10 min). Idag och nästa gång kör jag ”startern”, 
sedan är det en av eleverna som gör det. Eleverna besvara första enkät om GIS. Elever 
berättar om sina tidigare arbeten i Geografi. Diskussion kring GIS, läsning i läroboken om 
GIS, fortsatt diskussion. Presentation av ett fallexempel hur GIS används inom forskning 
inom ekologi. Eleverna börja jobbar med första individuella uppgift som förbereder de inför 
det egna projektarbetet. 

 

Fredag 12/10 

Starter. Eleverna fortsätter jobba med uppgift 2. Gemensam tittas på lantmäteriets 
informationsfilm ”Geodata i samhället” 
(https://www.youtube.com/watch?v=VeRQaKwDwhs). Eleverna fortsätter jobba med uppgift 
3 och 4. 

 

Fredag 19/10 

Starter. Eleverna fortsätter jobba med uppgift 4 och 5. 

 

Fredag 26/10 

Starter. Eleverna ska diskutera och besvara följande frågor angående sina projektarbeten och 
sedan sätta igång med projektarbetet. Eleverna ska försäkra sig hos mig om att projektidén 
verka genomförbar! Inlämning av svar ges som en kommentar till ett inlägg på den använda 
läroplattformen! 

1. Vad er eran problem/frågeställning ni vill jobbar med? Lämna förslag till läraren! 

2. Vilken information behöver ni för att genomföra projektarbetet? 

3. Var och hur kan ni få relevant information? 

4. Vilken information kan ni samla in själv? Hur vill ni samla in informationen? 

5. Hur tänker ni att information kan bearbetas med GIS eller statistiskt eller på annat vis? 

6. Hur kan ni presentera era resultat? 

 

Fredag 09/11 

Starter. Eleverna fortsätter med sina projekt. Eleverna uppmanas att ta sig tid idag att fundera 
på hur strukturen på en slutrapport ska se ut och vilket innehåll de olika delar av rapporten ska 



Ralf Rentz, Luleå tekniska universitet -  
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, HT 2018 - Kurs P0051P: Eget utvecklingsarbete 

III 
 

innehålla. Även här går det bra att genom ett svars-inlägg på läroplattformen dela sig med av 
planeringen, vilket sedan kan användas som diskussionsunderlag också. 

 

Fredag 16/11 

Starter. Eleverna fortsätter med sina projektarbeten. Eleverna ska dokumentera sina arbeten 
genom att svara på följande frågor genom ett inlägg på läroplattformen. 

Vad gjorde ni idag? 

Hur gjorde ni praktiskt? 

Vilka svårigheter fanns? Om ni har lösning på problem, hur löste ni svårigheter? 

Varför valde ni göra så? 

Hur ser strukturen på eran rapport ut? (Till exempel vilka rubriker och delar ska ni ha i 
texten?)  

 

Fredag 23/11 

Starter. Avstämning av projektarbetens förlopp. Presentation av möjlighet att publicera QGIS 
kartor på webben med hjälp av https://qgiscloud.com/. Eleverna ska dokumentera sina arbeten 
genom att svara på ovan listade frågor genom ett inlägg på läroplattformen igen. 

 

Fredag 30/11 

Starter. Avslutning av projektarbeten. 

 

Fredag 07/12 

Starter. Inlämning av projektarbeten och förberedelse av presentationer inför studiebesöket. 

 

Fredag 14/12  

Studiebesök hos kommunens GIS-avdelning. Fyra anställda från kommunen föreläser och ger 
inblick i sin verksamhet. Sedan presentera elever sina GIS-projektarbeten inför GIS-
avdelningen med avslutande diskussion.  

Agenda för studiebesöket: se bilaga 3 
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Bilaga 3 – Agenda för studiebesök 

1.      13.15 - 13.30 

Organisation samt vad vi göra på vår GIS avdelning.  

Insamling, bearbetning och presentation. 

Mät 

GIS 

  

2.      13.30 - 13.45 

Typ av data som vi använder.   

Vad skapar vi själva? Tex mätdata, NDRK, Adresser, Samverkan med LM. Höjdinformation 

Vad får vi från annat håll? NVDB, SGU, RAÄ, LM (ortofoto mm)  

Lagring av data 

Databas lagring, fillagring,  

(Ajourhållning av data - ingår i punkter ovan) 

  

13.45 - 14.40 

3.      Vilka användare har vi samt exempel på hur det används. 

a.      Fallstudie FB (20 min) 

                                i.          Villatomter 

                               ii.          Fastighetssök 

                              iii.          Kommuninvånarsök 

                              iv.          detaljplaner 

b.      Marktäcke (10 min) 

c.      3D och Snedbilder (15 min) 

d.      Exempel från kommunal användning av GIS (5min) 

                                i.          Rtj 

                               ii.          Miljö 

                              iii.          Anläggnings-GIS 

                              iv.          Arrende 

                               v.          Belysning 

                              vi.          Bullerkartläggning 

  

4.      14.40 - 14.45 
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Lagar  

a.      GDPR 

b.      Sekretess - personuppgifter, VA 

c.      Spridnings tillstånd 

d.      PBL/ FBL - styr vår verksamhet 

e.      Karta publicerad är inte juridiskt bindande 

 

5.      14.45 - 15.00 

Fika 

 

6.      15.00 - 15.30 

Elevernas presentationer och diskussioner.  
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Bilaga 4 – uppgift ”projektarbete” för elever 

 

Projektarbete med geografiska 
informationssystem (GIS) som verktyg 

 

Inom geografisk forskning och många verksamheter sker arbete med geografiska 
informationssystem vilka kopplar t.ex. statistiska data till platser. Dessa system hjälper 
användaren med att samla in, hantera, analysera och visualisera information/data som är 
kopplad till en plats. GIS kan därmed leda till att bättre kunna förstå komplexa sammanhang 
och fatta bättre beslut. Därför används GIS till exempel i en mängd verksamheter på 
kommuner, myndigheter och företag som ger bra service och tjänster till invånare och företag 
för att visualisera befolkningsdata, kunddata och annan statistik kopplat till ett område där 
tillämpningsområden kan vara följande: stadsplanering; övervakning och visualisering av 
miljö- och klimatpåverkan; krisberedskap och blåljusverksamhet; trafik och transport; 
hälsofrågor, vård och epidemiologi. 

 

Under de kommande veckor ska du tillsammans med en till elev jobba i grupp på ett 
gemensamt projekt där ni använder er av GIS-programmet ”QGIS”. 

Ni ska identifiera ett problem eller hitta en frågeställning med geografisk anknytning som 
intressera er och ni vill jobba med, som läraren godkänner. Sedan skapar ni ett scenario där en 
användare av GIS eller en kund vill ha svar eller förslag på hur ett problem kan bemötas. 
Lösningar kan fås med hjälp av GIS-användning. 

Vilken information/data behöver användaren/kunden? 

Hur kan ni samla in och spara behövd information/data? 

Vilken bearbetning av era data krävs och vilka analyser (statistik) hjälper att ge 
lösningsförslag för problemet? 

Hur kan informationen presenteras eller tillgängliggöras med hjälp av GIS för 
användaren/kunden t.ex. online, på en karta, i databas, etc.? 

 

Bedömningsunderlag bildar eran loggbok och en rapport. 

Under tiden ni jobbar ska ni föra loggbok. Loggboken ska dokumentera erat 
arbetsförlopp ”när ni gör vad” och kunna besvara följande frågor: Hur gör ni praktiskt? Vad är 
svårigheter? Hur lösa ni svårigheter? Varför väljer ni göra så? 

 

Erat projektarbete ska presenteras i form av en skriftlig rapport som innehåller även 
självgjorda tematiska kartor och era insamlade data i bilaga. 
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Diskutera gärna med andra hur ni planera och utför olika moment under projektets gång! 

Hur rapporten ska se ut… 

Skriftstorlek 12, Times New Roman, radavstånd 1,5 

Omfattning 3 till 5 sidor ren text (punkter 1 till 6 nedan) utan bilder, tabeller och bilagor 

 

Inledning (vad är problemet) 

Syfte (lösa problemet) 

Bakgrund (vad vet vi om problemet) 

Metod (hur får ni data och hur används GIS) 

Resultat (presentera data) 

Diskussion (vilka slutsatser kan ni dra och lösningsförslag) 

Referenser 

Bilaga 

 

Hur loggboken ska se ut…  

spelar ingen roll angående formatet, innehållet är viktigt (tidpunkt, aktivitet, motivering)! Ni 
kan skriva om era aktiviteter på classroom. 

Varje grupp ska skicka mig ett uppdaterat dokument på fredagar i slutet av 
lektionspasset (och om ni har nya frågor/problem kan ni mejla mig även vid andra 
tidpunkter). 

I slutet av varje lektionspass får varje grupp berätta om framgångar, problem, lösningar och 
kommande utmaningar. 

  



Ralf Rentz, Luleå tekniska universitet -  
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, HT 2018 - Kurs P0051P: Eget utvecklingsarbete 

VIII 
 

Bilaga 5 – uppgifter 1–5 inför projektarbetets början 

Uppgift 1 
Förberedelse av ”utforskaren” i Windows. 
När man jobbar med GIS använder man många datafiler som kanske dessutom är sparade på 
olika datakällor. Därför är det viktigt att ha en överblick över hur du kan utforska och förvalta 
dina filer inom mappar och på olika hårdvara platser. För att lätt hitta filer som du använder 
och platsen där de sparas i samband med GIS är det bra att göra sig bekant med Windows 
utforskaren. 

 

När du jobbar med ett GIS program ska du se till att alltid använda en strukturerad och ren 
uppbyggnad av ditt filsystem. Tänk på att ge filer entydiga namn vilket är en avgörande 
nödvändighet när man jobbar med flera projekt samtidigt. Namn som projekt 1, projekt 2, 
lager 1 och lager 2 kommer inte fungera i längden i praktiken. Efter en vecka höstlov 
kommer du inte veta vad som egentligen finns i dessa filer. Därför ska du ge filerna namn 
som beskriver innehållet som exempelvis: vattendragskane, bebyggelseHembyn. 

I början är det bra att skriva ner orter och namn av filerna på ett separat papper tills du känna 
dig hemma med systemets uppbyggnad. 

 

Skrivskyddade filer 
När man har kopierat data från externa medium kan de vara skrivskyddade på den egna 
hårddisken. I så fall måste man upphäva skrivskyddet innan det går att editera filerna. Innan 
editering rekommenderas även att spara en säkerhetskopia av originalfilen. Genom att 
högerklicka på filen visas en meny där du klickar på Egenskaper. Sedan öppnas ett fönster där 
du under fliken Allmänt kan välja om filen ska vara skrivskyddad eller ej. 

Det är möjligt att ändra denna egenskap för alla filer inom en mapp (likt ovan) efter att ha 
högerklickad på en mapp och vald Egenskaper där. 

 

 



Ralf Rentz, Luleå tekniska universitet -  
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, HT 2018 - Kurs P0051P: Eget utvecklingsarbete 

IX 
 

Gömda filer och mappar och filtypers ändelse 
Ibland är filer gömda i en mapp och därmed inte direkt synligt i Windows utforskaren. För att 
ändra på det måste du ändra i fliken Visning i fönstret Alternativ för utforskaren. Du kommer 
dit genom att klicka på Windows startmenysymbol och skriva Alternativ för utforskaren. Ett 
nytt fönster öppnas. Klicka på fliken Visning. Du kan välja ”Visa dolda filer, mappar och 
enheter”. En ytterligare viktig inställning är att rutan före ”Dölj filnamnstillägg för kända 
filtyper” är inte bockat av. Det rekommenderas att välja bocka för ”Visa fullständig sökväg i 
namnlistan”. 

 

 

Det är irriterande med Windows 10 att adressen i adressfältet kan se olika ut fast man 
befinner sig på samma plats vilket visas i namnlistan längst upp i de 2 öppnade fönster nedan. 
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Uppgift 2 

Installation av QGIS 2.18 

Under ditt projektarbete ska du jobba med QGIS. Samma GIS verktyg används till exempel 
av din kommun i samband med samhällsplanering och underhåll av infrastruktur.  

Öppna din webbläsare och navigera till: 

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html 

Du ska välja följande version: QGIS 2.18.24 'Las Palmas' 

 

 

 

Installationen tar ca 20-25 minuter… 

Under följande länk kan du se en video som hjälper dig med installationen. 

https://youtu.be/DOtJy7ZfaZA 
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Uppgift 3 

QGIS desktop 

Gör dig bekant med hur QGIS desktop ser ut. 

Du hittar en kortfattad beskrivning här under följande länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=Az1G9rOlf6Q 

 

Ladda ett plugin 

Gå in på menyn längst upp där det står Insticksprogramm > hantera och installera 
insticksproramm 

Ett nytt fönster öppnas. Välj "Alla" längst upp till vänster. 

Skriv i sökrutan: openlayers plugin 

Markera pluginet och välj "Installera insticksprogramm" längst ner till höger. 

Stäng fönstret "Insticksprogramm". 

 

Ladda ett lager 

Gå in på menyn längst upp där det står Web > Open Layers Plugin > Bing Maps > Bing 
Aerial 

 

Zooma in på din gymnasieskola med en Skala på 1:5000. 

Laddar nu även ”OpenStreetMap” lagret. Hur gör du?  

… 

Hur tycker du ser ”OpenStreetMap” kartan ut jämfört med Bings flygbild? 

… 

Ta reda på vilken projektion som används i Sverige för  

1. en översiktskarta över Sverige och 

2.  för en detaljkarta av din kommun.  

Lantmäteriet erbjuda denna information på 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-
matning/Referenssystem/Tvadimensionella-system/SWEREF-99-projektioner/ 

Ändra nu längst ner i högra hörn Koordinatsystemtransformation till det EPSG som 
lantmäteriet förse för Sverige kommun. Vad lyder ESPG numret? 

Mer om kartprojektioner hittar du i boken sidorna 14–16. 



Ralf Rentz, Luleå tekniska universitet -  
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, HT 2018 - Kurs P0051P: Eget utvecklingsarbete 

XIII 
 

 

Mät längden på skolbyggnaden. Vilken längd anges?  
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Uppgift 4 

Skapa egna lager 

Det finns olika sorter av lager. Det finns lager med vektor data och lager med raster data (i 
kursboken sidor 23–24). Inte alla lager som vi laddar ner kan vi bearbeta på ett enkelt sätt. För 
att kunna lägga till egen information i en karta vill vi skapa egna lager som vi kan bearbeta. 

Vi börja med att skapa ett lager i vektor format i form av en så kallad shape-file. Denna filtyp 
används till exempel av programmet Arc-GIS vilket är en av de ledande kommersiella GIS 
programmen. 

Skapa en shape-fil med polygoner. Välj ett passande koordinatsystem för shape-filen. 

Du hittar en kortfattad beskrivning här under följande länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=rtsHOpf2H-g 

 

Jobba sedan med shape-filens attribut-tabell och lägg till information om dina polygonytor. 

https://www.youtube.com/watch?v=JrFypw2fCHw 

 

 Skapa en ny kolumn där du ange ytornas storlek i kvm. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_jrPNt9D2Y 
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Uppgift 5 

Skapa en skattkarta 

Du ska skapa en skattkarta med hjälp av QGIS. 

Kartan ska innehålla minst tre lager av shape-filer. 

Hitta en ö i Blekinge skärgård som du använder som underlag för en polygon-shape-fil som 
visar öns yta. 

En punkt-shape-fil ska visa skattens läge. 

En linje-shape-fil ska visa vägen till skatten. 

 

Ger alla viktiga element ett "label". 

Testa olika stilar på hur din karta kan se ut, för det ska du testa dig fram i programmet, kanske 
du hittar även hjälp på nätet som här till exempel inne i videon från 6:56 min: 
https://www.youtube.com/watch?v=aLmMovuydqI&t=421s  
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Bilaga 6 – Enkät vid lektionsseriens början (för eleverna visades den gråa texten på 
svenska) 
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Bilaga 7 – Enkät vid lektionsseriens slut (för eleverna visades den gråa texten på 
svenska) 
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Bilaga 8 – 21 exemplariska situationer utifrån mina anteckningar  

 

Från mina anteckningar har 21 exemplariska situationer ingått i min betraktning för att 
kategorisera återkommande erfarenheter. Dessa anteckningar ska fungera som en indikator på 
mitt agerande utifrån en formativ undervisningsansats. I anteckningar relatera observation till 
en situation som beskriver hur och vad jag kan få veta om elevers lärande, medan omformning 
syftar på frågan ” På vilka sätt (om)formas undervisningen för att hjälpa eleverna vidare i sina 
arbeten?”. 

 

1. Observation: Eleverna har enligt lärarkollegan inte tidigare jobbat med ett professionellt 
GIS verktyg i ramen av geografiundervisningen.  
Omformning: Jag väljer material för den kommande lektionsserien med hänsyn till 
elevernas kunskapsnivå. 
 

2. Observation: Elevernas svar på den första skriftligt besvarade enkäten om GIS visade 
att i grunden alla elever förknippade GIS med generering av kartor eller bearbetning av 
data. Eleverna ser kommuner som en huvudaktör som använder sig av GIS och det är 
bara en elev som skriver om GIS i samband med funktioner på webben, som Google 
maps. 
Omformning: Jag vill pröva dessa intryck genom samtal med klassen. 
  

3. Observation: I samtal med klassen bekräftades att bara en elev såg koppling mellan 
appar på mobilen och GIS-användning. 
Omformning: Jag berättar mera omfattande om bredden av olika GIS applikationer och 
olika aktörer som använder GIS. 
 

4. Observation: Under introduktion av projektarbetet är några elever oroliga och 
oförstående hur de ska kunna bemöta uppgiften. De yttrar att de aldrig har jobbat med 
GIS och därför känner oro när de läser uppgiften om projektarbetet. 
Omformning: Jag vänder mig direkt till eleverna och betona att vi börjar lektionsserien 
med att betrakta exempel där GIS har kommit till insats och att eleverna kommer att lära 
sig använda programmet QGIS steg för steg. Vid senare tillfälle, under projektarbetets 
gång, ska eleverna kunna använda de nyvunna kunskaperna för att exempelvis skapa 
egna kartor. 
 

5. Observation: När eleverna skulle börja jobba med uppgift 1 frågade elev 3 hur hen ska 
göra. 
Omformning: Genom att jag bad hen visa mig vad i uppgiftens beskrivning hen inte 
förstådd, visade sig att hen inte hade läst uppgiftsbeskrivningen. Vi började läsa 
gemensamt och senare försäkrade jag mig att hen har kommit igång med arbetet. 
 

6. Observation: Genom att gå runt bland eleverna kan jag observera att tempot eleverna 
jobbar med varierar mycket individuellt. Till exempel jobbar elev 1 sakta men mycket 
noggrann, däremot gör elev 2 motsatsen.  
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Omformning: Eleverna som är snabba och dels mindre noggranna kan jag genom dialog 
utmana att jobba mera noggrann och genom att ändra på uppgiftens frågeställning (t.ex. 
föreslå att mäta ytterligare sträckor eller ytor och jämföra dessa, eller skapa en mera 
detaljerad karta) motivera att jobba på och att bli säkrare i användning av GIS verktyget. 
 

7. Observation: I dialog kommer fram att när någonting inte fungera som det var tänkt eller 
när eleverna inte hitta en färdig lösning direkt blir eleverna 2, 3 och 5 snabbt otåliga. 
Omformning: Genom att föra en diskussion om andra möjliga lösningsansatser eller 
vägar att hitta lösningar och motiverande ordval kan eleverna komma igång igen.  
 

8. Observation: Elev 7, som missade en lektion, jobbade på utan problem när det var dags 
för uppgift 5. 
Omformning: Efter att hen var borta vid tidigare lektionstillfälle följde jag upp hens 
arbete med uppgiften extra noga under lektionstid, i regel genom att kolla hen över axeln 
och frågor om vad hen just gör. Hen kunde svara och visa mig sitt arbete. 
 

9. Observation: I samband med uppgift 5 kunde eleverna ha svårt att hitta, respektive 
komma ihåg var vissa funktioner fanns. 
Omformning: Jag ber elever att gå tillbaka till en tidigare övning, ber de att höra med 
klasskamraterna eller så kunde vi gemensam testa olika funktioner för att engagera 
elevernas glädje att experimentera. 
 

10. Observation: Genom participation i gruppernas diskussioner visar sig att alla grupper 
hittade ett tema att jobba med. 
Omformning: Jag överger planen att erbjuda en lista med förslag på tema att jobba med. 
 

11. Observation: Alla grupper lämnade en loggboksinlägg där de har besvarat följande 
frågor: 

1. Vad er eran problem/frågeställning ni vill jobbar med?  
2. Vilken information behöver ni för att genomföra projektarbetet? 
3. Var och hur kan ni få relevant information? 
4. Vilken information kan ni samla in själva? Hur vill ni samla in informationen? 
5. Hur tänker ni att information kan bearbetas med GIS eller statistiskt eller på 
annat vis? 
6. Hur kan ni presentera era resultat? 

Grupperna kommer jobba med fem olika teman: museer i Sverige (elev 1), historia av 
en järnväg (elever 2+4), pizzeriors vegetariska utbud (elever 3+5) och vikingatida 
fornlämningar (elever 6+7). 
Alla grupper har kunnat få fram en ”färdplan” för sina projektarbeten genom att 
formulera projektarbetes arbetssteg. 
Omformning: Genom muntlig eller skriftlig respons blir eleverna medveten om mitt 
godkännande av deras tema och deras tänkta kommande arbetssteg. Genom samtal om 
det skrivna kristallisera sig elevernas kommande handlingar ut. 
 

12. Observation: Diskussioner handlar om begränsningar av projektarbetes omfång och 
möjliga användbara källor som kan bidra med data till projektet (det gäller särskilt 
järnvägs-gruppen). För de olika projektarbeten behövs utse olika källor. 



Ralf Rentz, Luleå tekniska universitet -  
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, HT 2018 - Kurs P0051P: Eget utvecklingsarbete 

XXI 
 

Omformning: I samtal hittar vi gemensam en kärna till varje projektarbete och genom 
att efterfråga blir det tydligt vilka grupper haft svårigheter med denna punkt. Vi pratar 
om olika källor och hur dessa kan nyttjas. 
 

13. Observation: Järnvägsgruppen har svårt att hitta information på nätet men har hittat 
andra möjliga källor. En i gruppen fundera på att byta tema, då hen anser det som för 
besvärligt och komplicerat att använda andra källor än internet. Samma elev är 
entusiastisk när det gäller att börja, men snabbt uppgiven när det dyker upp hinder. 
Omformning: Gemensam kartlägger vi källorna och väger att nyttja de. Vi kommer 
överens att eleverna kan gå till stadsbiblioteket. Vi ringer gemensamt några samtal till 
personer som möjligen kan bidra med information. 
 

14. Observation: I gestaltning av egna kartor förs diskussioner av eleverna om både tekniker 
och layoutfrågor. 
Omformning: Jag deltar i diskussion och uppmuntrar till att testa olika tekniker och 
layout.  
 

15. Observation: Vissa elever är särskilt engagerad när de kan skapa eller utforska nytt och 
ta vara på redan befintliga data från myndigheter.  
Omformning: Vi tittar gemensamt på data från t.ex. lantmäteriet på deras FTP-server 
(File Transfer Protocol server) och jag ger stöd när en användare ska skapas och data 
ska laddas ned. 
 
 

16. Observation: Loggboksföring utförs av elever inte varje gång.  
Omformning: Elever påminns muntligt och genom inlägg på läroplattform att svara på 
t.ex. följande frågor:  
Vad gjorde ni idag? 
Hur gjorde ni praktiskt? 
Vilka svårigheter fanns? Om ni har lösning på problem, hur löste ni svårigheter? 
Varför valde ni göra så? 
Går det bra att skriva? 
 

17. Observation: Fortsatt uteblivande loggboksföring av elever.  
Omformning: Jag söker samtal och låter mig visa hur projektarbetet fortskrider. 
 

18. Observation: Övervägande beskriver eleverna i loggboken sina arbetsförlopp som 
positiv. 
Omformning: För att ta reda på om det finns odokumenterade problem söker jag samtal 
med eleverna och låter mig visa hur projektarbetet fortskrider. 
 

19. Observation: Elev 1 formulera i ett loggboksinlägg sina problem med att kunna få de 
önskade data.  
Omformning: Jag kollar upp möjliga vägar till att införskaffa data och besvara inlägget 
skriftlig. Nästa lektion initiera jag ett samtal med hen kring problematiken och vi enas 
på hur hen kan fortsätta sitt arbete. 
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20. Observation: Frivilligt inlämnade texter av projektarbetet ger inblick i vad eleverna har 
åstadkommit hittills.  
Omformning: Texterna kommenteras i elevernas dokument. Efter att eleverna har tagit 
till sig kommentarer möts vi för att undanröja möjliga frågetecken. Eleverna ges chans 
att lämna in texterna igen. 
 

21. Observation: I fornlämningsgruppen är det en elev som inte är med varje gång, medan 
den andre eleven jobbar på ensam. 
Omformning: Jag pratar med den närvarande eleven om situationen där han ange att det 
är inga bekymmer och grupparbetet fortskrider. Eleven visar mig vad han är upptagen 
med och tänker utföra själv när gruppkamraten är borta. Nästa gång den frånvarande 
eleven är tillbaka försäkra jag mig att hen kan jobba vidare genom samtal. 

 


