
 

 

Att presentera ett land med hjälp av Gapminder 
Tina Sundberg (Itpedagog AVMedia Kronoberg) 

 
Ämne  Stadium  Nyckelord  Språk  Omfattning 
Soämnena 
Noämnena, 
Svenska 

69 och 
gymnasieskolan 

Berätta, länder, 
redovisa 

Svenska  25 lektioner 

Sammanfattning: Den här lärmodulen är tänkt som en steg för steg instruktion till 
elever när de ska presentera ett land för sina klasskamrater. Eleverna tränar på att 
använda Gapminder och interaktiv visualisering som ett verktyg för berättande. 

 

Förkunskaper: grundläggande kunskaper om Gapminder.  

Tillgänglig enligt Creative Commonslicens erkännandeickekommersielldelalika 
2.5 Sverige  
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Till läraren: 
 
Börja med att gå igenom lärmodulen med eleverna. Välj ett land som exempel, 
Ryssland är ett bra val.  Ryssland har åtminstone en väldigt tydlig nedgång år 1933 
och den är lätt att söka på. Påpeka för eleverna att det inte är säkert att de hittar 
resultat, dvs vad upp eller nedgången beror på, på alla årtal som de söker på. En 
tydlig och noggrann genomgång av lärmodulen tar cirka en lektion 
 
Därefter kan du låta eleverna arbeta i par med lärmodulen. Eleverna behöver minst 
en timme till att genomföra den. De flesta elever behöver handledning under tiden 
de arbetar. De behöver hjälp med att dra slutsatser t.ex. när det gäller ett lands 
utveckling över tid.  I Många länder har t.ex. den förväntade medellivslängden ökat 
men man har inte blivit så mycket rikare. Vilka slutsatser kan ni dra av det här? 
 
Avsluta med att eleverna får redovisa för varandra i klassen. Använd dator och 
projektor för att visa graferna och berätta till. 
 
På de två följande sidorna hittar du lärmodulen som du ger till eleverna. 
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Att presentera ett land med hjälp av Gapminder 

Den här lärmodulen är tänkt som en steg för steg beskrivning 
till dig som elev när du ska presentera ett land för dina 
klasskamrater. 

Målet är att du med hjälp av Gapminder ska presentera ditt 
land för dina kamrater i klassen. Anteckna det som du kommer 
fram till på en mindmap (tankekarta). Den kan du sedan ha 
som stöd när du redovisar. 

1. Gå till www.gapminder.org. Klicka på fliken Gapminder world 
och välj full screen. 

2. Bocka för det land som du ska arbeta med.  Klicka på play 
och se landets kurva. Låt de andra länderna synas svagt i 
bakgrunden så att du kan jämföra landets utveckling med 
andra länder. Tänk ut vad du kan säga om landets 
utveckling jämfört med andra länder. 

3. I vilken ruta hamnar landet? Jämför med bilden nedan. 

 

4. Titta 
på landets 
kurva. Ser 
du något 
avvikande i 
landets 
utveckling, 
tex en stark 
uppgång 
eller 
nedgång 

någonstans? 
5. Ta reda på vad som hände då! Vad är orsaken till dessa 

uppgångar eller nedgångar? Gör det genom att söka (googla). 
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Skriv in namnet på landet och det aktuella årtalet i sökfältet.  
6. Gå igenom dina sökresultat , titta på flera stycken och tänk efter 

om de är trovärdiga. Anteckna det du kommer fram till på din 
mindmap. 

7. Gör fler sökningar, om du har flera upp eller nedgångar. 
8. Jämför nu kurvan för ditt land med Sveriges kurva. Bocka då 

även i Sverige i listan på länderna.  Tänk ut vad du kan berätta 
om ditt lands utveckling jämfört med Sveriges utveckling. 

9. Ändra nu inställning på y-axeln och välj ”children per woman”.  
● Vad ser du när du klickar på play?  
● Hur många barn per kvinna har man idag 

i landet? 
● Har det skett någon kraftig upp eller 

nedgång?  
● När skedde den? Vad hände då? 
● Sök på samma sätt som ovan och försök 

att hitta en förklaring. 
● Jämför gärna utvecklingen med 

utvecklingen i Sverige.  
● Tänk ut vad du kan berätta om det här 

vid din redovisning! 
10. Ändra inställning på y-axeln igen och välj ”child mortality”. 

● Hur stor är barnadödligheten i landet idag? ? 
● Har det skett någon kraftig upp eller nedgång?  
● När skedde den? Vad hände då?  
● Sök på samma sätt som ovan och försök att hitta en 

förklaring.  
● Jämför gärna utvecklingen med utvecklingen i Sverige.  
● Tänk ut vad du kan berätta om det här vid din 

redovisning! 
11. Välj ytterligare två saker att titta på genom att ändra på y-axeln. 

Välj sådana saker som är intressanta när det gäller landet. Det 
kan tex vara koldioxidutsläpp (co2 emmisions), utbildning 
(education) eller hälsa (health). 

12. Träna på att och berätta till graferna, använd din mindmap som 
stöd. 

13. Redovisa för dina klasskamrater. 
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