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Föreläsningar – övningar – eller? 
En jämförande studie av undervisningsmeto-
der inom gevärsskytte och geografiska infor-
mationssystem 
 

Av S. Anders Brandt, Universitetslektor i geomatik 
 
 

Denna studie har dessutom visat att jämförelser 
och framför allt att nya erfarenheter kan göras, 
trots att ämnesområdena upplevs som helt olika. 

 
 

Bakgrund 
Som undervisare är jag mycket nyfiken på vad som fungerar bäst i 
en lärandesituation. Vad jag minns från min egen studietid på 
Uppsala Universitet är i princip bara föreläsningar som kördes 
parallellt med övningar. Sambanden mellan dessa har jag i stort sett 
glömt bort, om de alls fanns. Jag kommer dock ihåg en gång när vi 
hade ett litteraturseminarium, där varje student fick tilldelat en 
vetenskaplig artikel över ett ämne. Vi fick sedan gå hem och läsa 
artikeln, läsa i kompletterande litteratur för att kunna förstå allt vad 
som stod och sedan skriva ett sammandrag som vi presenterade för 
de övriga i klassen. Detta seminarium tillsammans med övningar i 
fält med efterföljande rapportskrivning är det jag tror hade störst 
inflytande på mitt lärande, eftersom jag fortfarande minns vad arti-
keln handlade om. 

Det som är bra med de ovanstående metoderna, misstänker jag, är 
variationen i lärandet av samma sak. Det räcker inte med bara 
teori, övning etc. Det måste till flera olika typer av inlärningsmo-
ment för att man ska kunna se samma sak från olika håll och där-
igenom uppnå en bättre förståelse för det studerade ämnet och öka 
förmågan att tänka kritiskt. Givetvis finns det inte endast en metod 
som är den rätta i alla sammanhang. Beroende på vad som ska läras 
och vilken situation de studerande befinner sig i måste också under-
visningsmetoderna med nödvändighet variera. 
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Studieprojekt 

Eftersom jag har en bakgrund inom gevärsskytte tänkte jag testa 
olika undervisningsmetoder inom skytte på medarbetare på avdel-
ningen Samhällsbyggnad, Institutionen för Teknik och Byggd Miljö, 
Högskolan i Gävle. Vad jag har tänkt att se är om min hypotes att 
det krävs flera olika undervisningsmetoder är riktig (eller i alla fall 
inte helt förkastlig), för att man ska få en bättre förståelse för ett 
visst ämne. 

Jag har valt gevärsskytte, eftersom de flesta på avdelningen inte 
har några egentliga förkunskaper inom ämnet, samtidigt som jag 
själv behärskar ämnet till fullo. Detta gör att jag hoppas kunna dra 
paralleller till nya studerande i ämnet GIS (Geografiska informa-
tionssystem). De har i princip inte heller några förkunskaper när de 
börjar på högskolan, eftersom GIS inte är ett ämne man läser i gym-
nasieskolan (med mycket få undantag). Däremot har de vissa för-
väntningar och föreställningar om vad GIS är för något, annars hade 
de ju aldrig sökt kursen. Tyvärr kan jag inte testa GIS på några 
nybörjare vid tiden för denna artikel eftersom det inte finns några 
nybörjare tillgängliga. 

Metoderna jag har valt är: 

• Teoretisk föreläsning om hur man skjuter. 
• Lärarledd övning. Endast en mindre mängd teori ges i förbindelse 

med detta. 
• Kombination av de ovanstående. 
• Icke lärarledd övning. Inspirerad av projektet ”apelsinen i Umeå” 

(förklaring längre fram). 
• Examen för samtliga, dvs. en tävling (och ett litet ”pris” i form av 

en järv i tyg). 

Övningar kommer att användas synonymt med laborationer i denna 
artikel. För att få ett jämförande material har jag intervjuat stude-
rande på geomatikprogrammets första år. De har endast läst en GIS-
kurs och detta så sent som för fem månader sedan. De borde därför 
kunna svara på vad de har upplevt som mest lärorikt med avseende 
på undervisningsmetoder i ett ämne de är totala nybörjare i. 
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Empiriskt projekt i gevärsskytte 
Beskrivning 
I skytteprojektet ingick åtta deltagare, samtliga hemmahörande på 
Avdelningen Samhällsbyggnad på Institutionen för Teknik och 
Byggd Miljö, Högskolan i Gävle. Projektet utfördes under fritiden i 
samband med en avdelningskonferens på Järvsöbaden i Järvsö. De 
flesta deltagare var positiva till att medverka, vilket kan jämföras 
med att studerande på en högskola själva har valt att läsa en viss 
kurs. 
Själva gevärsskjutningen försiggick med korthållsgevär mot en inter-
nationell luftgevärstavla på 10 meters avstånd. Skjutställningen var 
sittande med stöd för geväret vid en provisoriskt uppsatt skjutplats. 
Inga riktiga kulor användes. I stället genomfördes skjutningen med 
hjälp av en SCATT skyttesimulator. På geväret sitter en sändare som 
sänder ut infrarött ljus som registreras vid måltavlan. Skyttens sikt-
rörelser kan sedan ses på en datorskärm samtidigt som allehanda 
statistik registreras (Figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Typisk siktbild 
vid ett bra avlossat skott 
med SCATT skyttesi-
mulator. Siktrörelsen 
börjar med ett grönt 
streck (ljusgrått) och 
övergår sedan i gult 
(vitt) under den sista 
sekunden man siktar. 
Efter skottet har avlos-
sats blir strecket rött 
(mörkgrått). Skytt F1. 
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Deltagarna delades slumpvis in i fyra grupper om två personer 
enligt följande schema: 
• F1-F2. Dessa personer fick lyssna till en föreläsning på cirka 20 

minuter om hur man skjuter sittande med stöd. Tillräcklig infor-
mation, enligt mig själv som lärare, gavs för att man skulle kunna 
skjuta utan att man skulle behöva fråga om något. 

• Ö1-Ö2. Dessa personer fick skjuta direkt utan någon inledande 
teori. Jag rättade till skjutställningen under tiden de övade. Ingen 
övrig information tillhandahölls såvida de inte frågade direkt. 
Övningstiden varade cirka 30 minuter. 

• FÖ1-FÖ2. Dessa personer fick både lyssna till en föreläsning och 
öva skytte praktiskt, i överensstämmelse med ovanstående punk-
ter. 

• A1-A2. Dessa personer fick tillgodogöra sig innehållet i ett under-
visningshäfte ”Gevärsskytte – från nybörjare till elit” samt träna 
på egen hand. Ingen hjälp över huvud taget gavs till dessa perso-
ner. Denna del är inspirerad av projektet ”Apelsinen i Umeå” som 
beskrives nedan. 

Av de ovanstående försöken så behövs knappast en föreläsning och 
en övning beskrivas mer ingående än att de kan sägas vara mycket 
traditionella. Försöket med ”Apelsinen i Umeå” behöver däremot en 
förklaring. 
På tandläkarhögskolan i Umeå utfördes följande försök 
(Trowald, 2002). Vid en introduktionsföreläsning i ämnet röntgen-
undersökning delades en apelsin ut per två studenter. Läraren ställde 
sedan två frågor. (1) Utan att skala apelsinen, hur många kärnor har 
apelsinen och var är de belägna? (2) Går apelsinen att äta efter 
undersökningen? Efter frågorna hänvisades till röntgenutrustningen 
och säkerhetsföreskrifter. Läraren gick sedan och eleverna fick klara 
sig helt själva. 
Skytteprojektet avslutades med en examen bestående av 5 provskott 
efterföljt av 10 tävlingsskott. Ingen hjälp tillhandahölls under exa-
men. 
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Resultat 
Resultaten för de två som enbart fick 
lyssna på föreläsning, F1-F2, var 
mycket likartade. Skjutställningen såg 
bra ut men resultaten visar att båda 
har relativt stora rörelser under en viss 
tid, så kallad siktlängd. Detta är ett 
mått på hur lång siktrörelsen är på 
tavlan under en viss tid. I statistiken 
visas siktlängden för den sista sekun-
den innan skottet avges (se appendix). 
Lång siktlängd är ett typiskt tecken på 
att man inte slappnar av riktigt, utan 
att man ”jagar pricken” genom att 
justera geväret med hjälp av kroppens 
muskler. Av siktbilden för skytt F1 
kan man dessutom se ett siktfel, där 
skytten tror att han siktar och avfyrar 
mitt i prick fast han i verkligheten inte 
gör det (7:a högt till höger, Figur 2), 
samt dåliga avfyringar (så kallade 
ryckskott) nere till vänster (Figur 3). 
Siktbilden ligger annars samlad. Ett 
bra avlossat skott kan ses i Figur 1. 
Siktbilden för skytt F2 är mer utspridd 
men avfyringarna är däremot bra. 
Detta kan man se tack vare avsakna-
den av ryckskott. En av skyttarna som 
endast erhöll föreläsning ses i Figur 4. 
Resultaten för de två som enbart fick 
öva skytte varierade mycket. Båda 
skyttarna hade bra skjutställningar. 
Skytt Ö1 hade stora rörelser och dåli-
ga avfyringar med dåliga skott som 
resultat. Dessutom hade skytt Ö1 ett 
felläge, dvs. nästan samtliga skott satt 
samlade lågt höger om tavlans cen-
trum.  Skytt  Ö2,  däremot,  hade  god 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Siktfel hos skytt F1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. ”Ryckskott”. Under sista delen av 
siktperioden rycker skytt F1 geväret åt 
vänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Skytt F1 under skjutning. 
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stillahållning, mycket fina avfyringar 
och ett bra slutresultat. En av skyt-
tarna som enbart erhöll övning ses i 
Figur 5. 
De bästa resultaten uppnåddes av de 
två skyttar som både hade fått lyssna 
till en föreläsning och övat praktiskt, 
FÖ1-FÖ2 (Figur 6). Båda höll relativt 
stilla och gjorde fina avfyringar, förut-
om ett dåligt skott av FÖ2. 
De återstående två skyttarna fick 
pröva sig fram helt på egen hand 
enligt ”Apelsinen i Umeå” som är 
beskrivet tidigare, A1-A2 (Figur 7). 
Skjutställningarna var inte optimala 
och resultaten avvek kraftigt mellan 
de två skyttarna. Skytt A1 hade stora 
rörelser i sidled, vilket kan rättas till 
med litet instruktion, men däremot 
små rörelser i höjdled. Samma skytt 
hade därför också svårt att få skotten 
avfyrade i centrum av sin siktbild. 
Skytt A2, däremot, hade små rörelser 
och fina avfyringar, med högt resultat 
som följd. 
 
Intervju 
Efter skyttet blev deltagarna intervju-
ade med avseende på hur de upplevde 
att de klarade av uppgiften med hän-
syn till vilken slags information de 
hade erhållit. Efter intervjun kan föl-
jande sammanfattas: 
Alla utom en hade skjutit tidigare i en 
eller  annan  form.  Dock är det endast 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Skytt Ö1 i aktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Skyttarna FÖ1 och FÖ2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Skytt A1 skjuter under överinseende 
av skytt A2.
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tre som i någon grad har ägnat sig åt skytte som en sport (F1, F2 och 
A2). 
Alla utom en var positivt inställda. Den enda negativt inställda var 
också den enda som inte hade skjutit tidigare (FÖ1), och lustigt nog 
den som slutligen var bäst på avslutande examen. 
Samtliga uppfattade att de fick tillräckligt med tid och information 
före examen. Eventuellt hade skyttarna F1 och F2 svarat annorlun-
da om de inte hade förkunskaper inom skytte, dvs. att de då kanske 
hade velat haft ett övningstillfälle också. 
Tre skyttar inhämtade på egen hand extra information (F2, Ö2 och 
A1) medan fem skyttar inte gjorde det. Den extra informationen 
bestod av frågor angående skyttesimulatorn i samband med själva 
skjutandet under examen, kontroll på datorskärmen om man hade 
gjort riktigt samt observationer på hur andra gjorde. Inget mönster 
med avseende på vilket grupp de tillhörde kan omedelbart urskiljas. 
Samtliga utom F1 föredrar en kombination med föreläsning och 
övning, dvs. teori och praktik. F1 såg övningar som klart viktigast. 
Endast en nämnde seminarier i viss utsträckning (Ö1) och ytterligare 
en (A2) föredrog exemplet med apelsinen. A2 poängterade att apel-
sinen inte får vara helt fristående utan ska blandas med övriga for-
mer av undervisning. 
Samtliga skyttar utom de som enbart fick praktik hade velat ha mer 
praktik. Två av skyttarna, Ö2 och A1, hade velat ha lite teori också. 
Detta stämmer överens med ovanstående observation att de flesta 
vill ha både teori och praktik, men att det praktiska momentet upp-
levs som viktigare. 
Två av skyttarna är missnöjda med sina resultat (Ö1 och A1). Bägge 
hade funderingar på om synen var deras problem. Övriga tyckte att 
de hade lyckats bra. 
Bland övriga kommentarer nämndes följande: 
F1: Bra övning och föreläsare. Grejorna fungerade, dvs. allt var väl 
förberett och allt var lätt att genomföra. 
F2: Kul moment. Intressant att se om det finns något mönster efter 
att resultaten blivit analyserade. Tveksam till att ”Apelsin”-metoden 
fungerar. Förkastligt att skicka ut folk i något som de inte har någon 
som helst aning om. 
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Ö1: Kanske problem med synen under siktandet, pga. progressiva 
glasögon. 
Ö2: Det var otydligt hur stor tavlan var i verkligheten i jämförelse 
med tavlan på datorskärmen. Frågade aldrig om detta och trodde 
därför att jag vinglade fruktansvärt. Färgernas funktion var också 
oklara. Detta störde dock inte skyttet. Hade vi haft mer tid så hade 
jag velat prova på stående skjutställning samt mål med djurmotiv. 
FÖ1: Det var en morot att det fanns ett pris. Det bästa som finns är 
att vinna över tävlingsmänniskor som blir griniga. Motivation är 
viktigt. De svåra förutsättningarna med mygg, mörkt, flugor och sol 
blev irritationsmoment. Jag behöver kanske glasögon. Annars var 
projektet roligt. 
FÖ2: Det var trevligt. 
A1: Glasögonen skulle ha suttit fast. Detta var besvärligt när man 
blev svettig. 
A2: Överrumplad över att jag inte hittade avtryckarens tryckpunkt. 
Irriterande att FÖ2 sköt så bra. Roligt att skjuta på detta sätt. 
 
Diskussion över skyttemomentet 
Om man slår ihop resultaten för varje grupp framträder ett mer eller 
mindre tydligt mönster över hur väl de olika grupperna har klarat 
sig. Jag har valt att jämföra resultaten från det korrigerade slutresul-
tatet, spridningen av träffbilden, stabilitet under siktandet, procent 
av tid man siktar innanför tian (korrigerat) samt siktlängd (se appen-
dix och Tabell 1 nedan). 
 
Tabell 1. Gruppernas sammanslagna placeringspoäng och placeringar i de 
olika momenten. 

Grupp Korr. slutres. Spridning Stabilitet % tid i 10:an Siktlängd Totalt

FÖ (Förel. + övn.) 5 p [1:a] 6 p [1:a] 5 p [1:a] 7 p [1:a] 5,5 p [1:a] 28,5 p [1:a]
A (Apelsin) 11 p [3:a] 8 p [2:a] 9 p [2:a] 8 p [2:a] 9,5 p [2:a] 45,5 p [2:a]
Ö (Övning) 9 p [2:a] 11 p [3:a] 11 p [3:a] 9 p [3:a] 9,5 p [2:a] 49,5 p [3:a]
F (Föreläsning) 11 p [3:a] 11 p [3:a] 11 p [3:a] 12 p [4:a] 11,5 p [4:a] 56,5 p [4:a]
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Det kan konkluderas att gruppen med både föreläsning och övning 
är bäst i samtliga kategorier. Flest andraplatser erövras av gruppen 
som utförde ”apelsinförsöket” (fyra andraplatser och en tredjeplats). 
Därefter kommer gruppen med övningar (två andraplatser och tre 
tredjeplatser) och till sist föreläsningsgruppen (tre tredjeplatser och 
två fjärdeplatser). 
Även om man inte skall dra alltför stora växlar på ett så litet sta-
tistiskt underlag så verkar det som att kombinationen av både teori 
och praktik är mycket givande. Därefter kommer enbart praktikmo-
ment och till sist enbart föreläsningsmoment. Apelsinförsöket räknas 
i detta sammanhang som ett praktikmoment. Tittar man närmare på 
förkunskaperna så visar det sig att en av skyttarna i apelsinförsöket, 
A2, har tävlat i skytte för 30 år sedan. Detta borde ha inverkat posi-
tivt på skyttens resultat. Därför kan man anta att de som endast hade 
en övning i skytte normalt skulle klara sig något bättre i en examen 
än de som utför ett apelsinförsök. Om motsvarande också gäller för 
övrig verksamhet än skytte är min rekommendation således att om 
man utför ett apelsinförsök i en kurs, så måste man komplettera 
detta med övrig undervisning för att säkra både förståelsen för teo-
rin och hur det utförs i praktiken. Det räcker inte med enbart apel-
sinförsök. Det ska också nämnas att vid apelsinförsöket i Umeå så 
fick de studerande själva leta rätt på relevant litteratur, inte som i 
detta tillfälle att de blev tilldelad litteratur. Detta kan göra att nyfi-
kenheten och ”forskningslusten” ökar. Apelsinmodellen har dock 
stor potential och fungerar kanske bäst något senare i studierna när 
vissa baskunskaper finnes och man har lärt sig hur man ska söka 
efter information i biblioteksdatabaser och på Internet. Detta kräver 
dock mycket mer tid än den som kunde ges vid detta tillfälle och 
kanske också större motivation hos de studerande. Det ska också 
bemärkas att trots att både F1 och F2 hade förkunskaper inom skyt-
te, F1 i fälttävlan (orienteringsskytte) och F2 i jakt och banskytte-
träning, så klarade de sig sämre än de som övade. 
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Intervju av studerande efter kursen GIS I 
Beskrivning 
Som ett referensförsök fick de studerande på geomatikprogrammet i 
kursen GIS I svara på liknande frågor som samhällsbyggnadsperso-
nalen i skytteförsöket. GIS står för geografiska informationssystem. 
Ett exempel på användning av dessa är planeringsändamål, t.ex. den 
kortaste vägen mellan två punkter. Ett annat användningsområde är 
multikriterieanalyser, t.ex. om det regnar en viss mängd, temperatu-
ren fördelar sig på ett visst sätt, jordartsfördelningen ser ut på ett 
visst sätt och höjdkurvor är kända över området; vilken gröda är då 
mest lämpad för odling? 
Av 18 studenter som gick kursen var två utomlands, två ej anträff-
bara och en avböjde med anledning av avslutade studier på HiG. 
Med 13 svar blev svarsprocenten 72%. Kursen innehåller 20 timmar 
föreläsningar och 40 timmar laborationer fördelade på fyra lärare. 
Innehållet är brett fördelat på de många delämnen som ingår inom 
samlingsnamnet GIS. Detta innebär också att de studerande inte 
kommer in på djupet i någon större grad, men däremot får möjlig-
het till att under laborationerna prova på olika typer av applikatio-
ner där GIS används. Kursen är därmed avsedd att fungera som en 
introduktion inom ämnet samtidigt som den ska stimulera till fort-
satta studier. 
Endast tre stycken hade använt GIS tidigare. Dessa tre har också valt 
GIS som inriktning nästföljande år. 
Samtliga utom en var positiva eller mycket positiva inför kursen. 
Den siste såg GIS som en utfyllnad till Kart- och Mätningsinrikt-
ningen där GIS var något som bara måste klaras av. 
Samtliga uppfattade att de fick tillräckligt med tid och information 
före examination. 
Endast tre stycken svarade att de har sökt information på egen hand. 
Detta skedde genom Internet och litteratur. 
11 st (85%) föredrar kombinationer med föreläsningar och labora-
tioner/övningar. En person (8%) föredrar föreläsningar och en per-
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Fig. 8a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8b 
 
 
 
 
Fig. 8. Preferenser hos de intervjuade med avseende på typ av undervisning 
de själva föredrar (8a) och vilken typ av undervisning de tror är den mest 
givande generellt sett (8b, gäller endast intervjuade från GIS-kursen). 
 

son laborationer. Det var inte många förslag på alternativa former. 
Problembaserade övningar nämndes dock (Figur 8a). 
Åtta stycken (62%) tror att man lär sig mest av en kombination av 
teori och praktik. Fyra stycken tror att laborationer ger mest och en 
föreslår problembaserade övningar som det bästa (38%, Figur 8b). 
En kommenterade att han har haft dålig erfarenhet av seminarier 
eftersom alla måste vara hemskt intresserade för att det ska bli bra. 
Sju stycken kan tänka sig att ha mer praktik, en säger mer teori och 
en vill ha ett litet projektarbete. Fyra stycken tycker att det var bra 
som det var. 
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Det framgår att svårighetsnivån på tentamen har varit bra. De som 
har klarat sig sämre är medvetna om att de inte har förberett sig till-
räckligt bra. 
Bland övriga kommentarer nämndes följande: 
– Inga förändringar. Väldigt bra kurs. Väldigt sugen på att fortsätta 
inom GIS. 
– Kanske den bästa kursen under året. Utlagda föreläsningsanteck-
ningar på nätet före föreläsningen är jättebra och ger möjlighet att 
förbereda sig bättre. Jag arbetar helst ensam på laborationer och vill 
helst inte att labbgrupperna ska vara större än 7 personer. Mindre 
grupper ger mer tid för handledning och diskussion. Mycket bra med 
uppföljning och uppföljningsfrågor (som på fjärranalyslaborationen) 
i smågrupper efter avslutad laboration. Små grupper gör också att 
man törs prata. Vid problem är det bättre att läraren försöker disku-
tera eleven framåt än att läraren snabbt ”klickar” sig igenom pro-
blemet på datorn medan eleven ser på. 
– Ett litet enkelt projektarbete i grupp är önskvärt. Ett par färre 
lärare, max 3 st. För mycket litteratur, framför allt fjärranalys. 
Många laborationer och övningar önskas till framtida kurser. Jag 
kommer att ta sabbatsår nästa år för att jobba inom GIS-området.  
– Färre elever på laborationer (max 5 grupper/lärare). Genomgång 
på tavlan om alla har samma typ av problem på en laboration, samt 
genomgång på storskärm parallellt med laborationen. Lokalisering 
av idrottsplats var en mycket bra laboration. Roligt att skapa något. 
Datornätverket får gärna fungera bättre. 
– Jag uppskattar att man får tänka själv. Föreläsningarna ska ha ett 
innehåll om något utöver precis det som står i boken. 
– Intressant kurs. Lite mer givande föreläsningar. 
– Kursen var bra. 
– Större inlämningsarbete (projektarbete) önskas samt att tentamen 
försvinner eller att inlämningsarbetet ingår i tentamen. 
– Detta var den kurs jag hade minst synpunkter på, dvs. kursen var 
bra som helhet. Bra kurslitteratur men tråkigt när nätverket och 
datorerna inte fungerar. 
– Ytterligare övning i fjärranalys. Jag vill gärna ha en räkneövning 
som lämnas in. Gärna ett litet projektarbete eller små inlämnings-
uppgifter som grupparbeten. 
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– Det var bra som det var. Bra att böckerna är på svenska. 
– Det var bra att en del föreläsningar fanns på nätet redan innan 
föreläsningarna. De viktigaste punkterna fanns då redan till hands. 
På laborationerna förstod man inte riktigt vad man höll på med för-
rän de var över. Ett förslag är att ha en genomgång innan av vad som 
kommer, inklusive syfte. Däremot inte en parallell genomgång, efter-
som alla inte arbetar lika snabbt. En sådan genomgång kan man ha 
redan på föreläsningen före laborationen. För stora laborations-
grupper är heller inte bra. 
 

Diskussion över GIS-intervjun 
Det framgår tydligt från intervjun att kursen som helhet uppfattas 
som bra. Det finns dock möjligheter till förbättringar. I detta sam-
manhang där relationen teori och praktik undersöks är följande 
kommentarer av intresse: 
De flesta vill ha både teori och praktik, men det praktiska momen-
tet upplevs som viktigare. Tidsfördelningen mellan laborationer och 
föreläsningar verkar vara mycket bra. Om det ska ändras något så 
ska det tas bort en föreläsning och sättas in en laboration. Det vikti-
gaste är kombinationen med tonvikt på laborationer. På grund av 
total tidsåtgång är det tveksamt om det ska tillkomma labora-
tionstimmar utan att föreläsningar tas bort. Flera nämner också att 
det är viktigt att det inte är för många studenter närvarande under 
laborationer, detta för att underlätta kommunikationen med läraren. 
Någon kommenterar att de gärna ser ett litet projektarbete. Detta är 
en god idé eftersom det gör att de får användning för sina tidigare 
inlärda kunskaper. Det är dock viktigt att detta projektarbete inte är 
för stort eller kräver djupa kunskaper eftersom detta är den första 
kursen i GIS de studerande läser. Eftersom laborationer uppfattas 
som något viktigare än föreläsningar så borde detta också avspeglas 
i examinationen eftersom det är där man får betyg. 
Variationen i lärandet framkommer också i kommentarer om före-
läsningar. Någon säger att det är viktigt att föreläsningsmaterialet tas 
från annat håll än boken men att det behandlar samma ämnesområ-
den. Därigenom får de studerande två olika förhållningssätt till 
samma sak, vilket kan underlätta förståelsen samtidigt som det sti-
mulerar det kritiska tänkandet. 
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Diskussion 
Man kan tycka att det borde vara stor skillnad på resultaten från två 
så skilda områden som gevärsskytte och GIS. Därför kan det disku-
teras om det över huvud taget går att dra några paralleller mellan 
ämnena. Innan denna studie utfördes kunde jag inte svara säkert på 
detta. Denna studie har dock visat att det finns likheter mellan skyt-
te och GIS. Båda är praktiska ämnen av sin karaktär, där teori 
behövs för att få en bra förståelse och bra resultat. Detta framkom-
mer också ganska tydligt när man granskar skytteresultaten och sva-
ren från båda intervjuerna. 
Från intervjuerna framgår det att det inte är någon större skillnad på 
vad samhällsbyggnadspersonalen och de studerande upplever är den 
bästa undervisningsmetoden. En kombination av föreläsningar och 
övningar är det de allra flesta föredrar. Detta styrks också av resul-
taten från skyttemomentet. Att andra metoder inte får något genom-
slag kan dels bero på att de inte upplevs som bättre eller att de inter-
vjuade inte har någon större erfarenhet av andra metoder. 
Denna uppfattning styrks av annan litteratur. Hult (2000) har gjort 
en litteraturstudie över laborationers funktion inom teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning. Han framhåller att laborationer ska 
ses som en del av en kurs, där hela kursen är till för att stödja stu-
denternas lärande (Hult, 2000, s. 21). Helheten är alltså det viktiga. 
Hult säger också att laborationen kan ses som en enhet som utgörs 
av pre- och post-lab utöver själva laborationen. Pre-lab är till för att 
klarlägga för de studerande vad de vet om det aktuella området och 
att hjälpa dem att förstå kontexten som laborationen ingår i. Post-
lab syftar till att stödja studentens arbete med att skapa mening, t.ex. 
genom seminarier och laborationsredogörelser. Därför är det viktigt 
att laborationer knyts samman med det som de studerande kan och 
inte blir en egen aktivitet samt att tid avsätts för post-labverksamhet 
(Hult, 2000, s. 46, 50). Fokuseringen på laborationer påträffas ock-
så hos Guest (2001) som ser aktiva metoder (dvs. övningar, pro-
jektarbeten, osv.) som bättre än passiva metoder (föreläsningar), 
men pga. att personalkostnaden är högre vid aktiva metoder måste 
dessa balanseras mot passiva metoder med lägre kostnad. Hult 
(2000, s. 21) poängterar dock att laborationer per definition inte all-
tid ger bra resultat. Bara det att den studerande är aktiv gör inte att 
hon också blir intellektuellt aktiv och intellektuellt utmanad. 



 33

Både GIS- och skytteintervjuerna ser laborationen som det viktigaste 
delmomentet i en kurs. Vad är det då som laborationerna måste upp-
fylla, så att de inte bara utförs för utförandets skull? Hult (2000, s. 
48) nämner sju syften som laborationer ska uppfylla: 
1. Komplettera teori, visa tillämpningar av teori och ge en känsla 

för teori/fenomen. 
2. Utveckla en analytisk och kritisk förmåga och förmåga att formu-

lera mål. 
3. Hjälpa studenterna till ett meningsfullt lärande. 
4. Underlätta förståelsen för vetenskapligt arbete. 
5. Ge färdighet och vana att använda tekniker som används i 

vetenskapligt arbete. 
6. Motivera till teknisk-naturvetenskapliga studier. 
7. Utveckla den sociala kompetensen och den kommunikativa för-

mågan. 
För att uppfylla de ovanstående punkterna krävs följande för att ett 
meningsfullt lärande ska äga rum (Hult, 2000, s. 50): 
1. Den lärande ska uppfatta det som ska läras som relevant och in-

tressant. 
2. Det som ska läras ska helst vara hämtat från verkligheten. 
3. Det som ska läras ska utgå från eller anknyta till det som den 

lärande redan vet. 
4. Tid och stöd ska finnas för att det nya tillsammans med det man 

redan vet ska kunna bilda ny kunskap, nya tankestrukturer. 
5. Examinationsformerna måste vara så utformade att de omöjlig-

gör ytinlärning. 
Efter denna diskussion om laborationers förträfflighet, vad händer 
så med föreläsningarna som både GIS- och skytteintervjuerna påpe-
kar är viktiga? Burton m.fl. (1999, s. 15-16) anser att nyckeln till 
framgång med föreläsningar förefaller vara dess potential att entu-
siasmera och motivera de studerande. Det är också viktigt att de 
under föreläsningarna får vägledning i hur deras tidigare kunskaper 
kan underlätta och vilka tidigare kunskaper som inte underlättar. 
När så de studerande har fått sin motivationsinjektion kan de gå 
över till grupparbeten etc.,  där ett ämne plockas isär, undersöks och 
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sätts samman igen till en ny skinande intellektuell produkt (Burton 
m.fl., 1999). Här kan Hults (2000, s. 50) tre första punkter också 
tillämpas. 
I ett ämne som GIS går det tämligen lätt att samla undervisningsma-
terial från verkligheten, sedan är det bara för läraren att vara entu-
siastisk i sin uppgift. Hålls sedan laborationerna i tillräckligt små 
grupper så borde förutsättningarna för ett meningsfullt lärande vara 
optimala. 
 

Konklusion 
Resultaten från skytteförsöket visar att en kombination av föreläs-
ning och övning är att föredra framför enbart en av metoderna. 
Detta stöds också av intervjuerna från både skytteförsöket och de 
GIS-studerande. Det framgår också att tyngdpunkten ska ligga på 
övningar. En liten litteraturstudie i förbindelse med detta projekt 
stödjer också dessa iakttaganden. 
Som konklusion föreslår jag att undervisning med både föreläsning-
ar och övningar, där tyngdpunkten ligger på övningar, också i fort-
sättningen ska ges i kursen GIS I. Som komplement till detta kan 
man använda projektarbeten, seminarier, apelsiner etc. Det viktiga är 
att det blir variation i undervisningen. Det upplevs också som viktigt 
med uppföljning av undervisningen, så att de studerande kan se att 
de har förstått eller klarar av att utföra ett moment. Den som har till 
avsikt att sätta ihop en kurs rekommenderas att överväga dessa syn-
punkter. De borde vara relevanta även för andra ämnen än GIS och 
skytte, som har starka inslag av praktisk karaktär.  
Denna studie har dessutom visat att jämförelser och framför allt att 
nya erfarenheter kan göras, trots att ämnesområdena upplevs som 
helt olika. Detta är intressant om man betänker att specifika ämnen 
relativt sällan lånar idéer från andra ämnen (t.ex. naturvetenskapliga 
ämnen och humanistiska). Naturligtvis måste man vara försiktig så 
att man inte tror att allt kan generaliseras över ämnesgränserna. 
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Appendix: Resultat 

  
F1 Föreläsning 
Resultat:  85 p 
Resultat (tiondelar):  89,6 p 
Korrigerat resultat:  87 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  91,6 p 
Spridning:  16,8 mm 
Stabilitet:  10,9 mm 
Tid innanför tian:  18% 
Tid innanför tian korrigerad:  81% 
Siktlängd:  17,1 mm 
 

  

Ö1 Övning 
Resultat:  76 p 
Resultat (tiondelar):  81,3 p 
Korrigerat resultat:  86 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  90,1 p 
Spridning:  17,4 mm 
Stabilitet:  11,5 mm 
Tid innanför tian:  12% 
Tid innanför tian korrigerad:  49% 
Siktlängd:  24,2 mm 

  
F2 Föreläsning 
Resultat:  87 p 
Resultat (tiondelar):  92,1 p 
Korrigerat resultat:  91 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  94,8 p 
Spridning:  9,7 mm 
Stabilitet:  10,1 mm 
Tid innanför tian:  19% 
Tid innanför tian korrigerad:  67% 
Siktlängd:  19,1 mm 
  

  
Ö2 Övning 
Resultat:  92 p 
Resultat (tiondelar):  95,7 p 
Korrigerat resultat:  95 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  97,8 p 
Spridning:  8,6 mm 
Stabilitet:  8,7 mm 
Tid innanför tian:  34% 
Tid innanför tian korrigerad:  97% 
Siktlängd:  12,9 mm 
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FÖ1 Föreläsning + övning 
Resultat:  94 p 
Resultat (tiondelar):  97,3 p 
Korrigerat resultat:  98 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  101,4 p 
Spridning:  7,4 mm 
Stabilitet:  6,3 mm 
Tid innanför tian:  35% 
Tid innanför tian korrigerad:  92% 
Siktlängd:  12,9 mm 
 

   

A1 ”Apelsinen” 
Resultat:  85 p 
Resultat (tiondelar):  89,6 p 
Korrigerat resultat:  87 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  91,6 p 
Spridning:  16,8 mm 
Stabilitet:  10,9 mm 
Tid innanför tian:  18% 
Tid innanför tian korrigerad:  81% 
Siktlängd:  17,1 mm 
 
 
 

  
FÖ2 Föreläsning + övning 
Resultat:  91 p 
Resultat (tiondelar):  94,9 p 
Korrigerat resultat:  91 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  95,4 p 
Spridning:  10,6 mm 
Stabilitet:  8,3 mm 
Tid innanför tian:  41% 
Tid innanför tian korrigerad:  84% 
Siktlängd:  16,1 mm 
 

  

A2 ”Apelsinen” 
Resultat:  92 p 
Resultat (tiondelar):  97,0 p 
Korrigerat resultat:  94 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  98,7 p 
Spridning:  8,3 mm 
Stabilitet:  4,7 mm 
Tid innanför tian:  47% 
Tid innanför tian korrigerad:  93% 
Siktlängd:  14,1 mm 
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”Facit” 
Resultat:  100 p 
Resultat (tiondelar):  106,7 p 
Korrigerat resultat:  100 p 
Korrigerat resultat (tiondelar):  107,1 p 
Spridning:  2,3 mm 
Stabilitet:  1,5 mm 
Tid innanför tian:  100% 
Tid innanför tian korrigerad: 100% 
Siktlängd:  6,1 mm 
 

Förklaringar 
Resultat: Verkligt skjutresultat. 
Resultat (tiondelar): Tavlan delas in i mindre 
enheter där också tiondelar av poäng räknas. 
Maximalt resultat är 109 p (10,9 p per skott). 
Korrigerat resultat: Resultat man skulle ha fått 
om träffbilden hade varit rätt centrerad. 
Korrigerat resultat (tiondelar): Resultat man 
skulle ha fått om träffbilden hade varit rätt 
centrerad när tavlan är indelad i mindre enhe-
ter där också tiondelar av poäng räknas. 
Spridning: Avstånd mellan centrum av de två 
skott som ligger längst ifrån varandra. 
Stabilitet: Medelpunkter av sista sekundens 
siktande beräknas för samtliga skott. 
Avståndet mellan de två punkter som ligger 
längst ifrån varandra beräknas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luftgevärstavla i verklig storlek. Skjutavstånd 10 
m. Tians diameter är 0,5 mm. Kulans diameter är 
4,5 mm. Det räcker att kulan tangerar en linje 
för att det högre värdet ska gälla.  
 

 

 
 

 

 

 

Tid innanför tian: Procent av sista sekundens 
siktande som man håller sig innanför tian. 
Tid innanför tian korrigerad: Procent av sista 
sekundens siktande som man skulle ha hållit 
sig innanför tian om siktbilden hade varit helt 
centralt placerad. 
Siktlängd: Längden på den projicerade siktlin-
jen under sista sekundens siktande. 
Infälld tavla uppe till vänster visar verklig träff-
bild. 
Infälld tavla uppe till höger visar träffbild efter 
träffbildskorrektion 
Gröna (ljusgrå) streck visar siktrörelser före 
avfyring. 
Röda (mörkgrå) streck visar siktrörelser efter 
avfyring.
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