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Jenny Petersson från Skånhällaskolan i Mölndal vann första pris i UI:s sommarkampanj. 
Uppgiften var att tipsa om hur Landguiden kan användas i skolan. Jenny skickade in en 
lärarhandledning på temat: Jämföra länder. Nu finns den publicerad under skolfliken på 
landguiden. 
 
 
Första pris var att lyssna på alla föredrag under UI:s fortbildningsdag den 
12 november. När Jenny var här passade vi på att ställa några frågor till 
henne om hur hon arbetar med Landguiden i skolan. Så här svarade hon: 
 
Vilka ämnen och årskurser jobbar du med? 
Jag undervisar år 7-9 i SO (sh, hi, re, geo) och arbetar som förstelärare i 
kommunen. 
 
Varför använder du Landguiden?  
Jag använder landguiden för att den är tydlig, pedagogisk och lätt att 
navigera i, uppdaterad och pålitlig. Den innehåller information som belyses 
från olika perspektiv. Dessutom innehåller den ”nästan” dagsaktuell 
information. 
 
Vad är fördelen med Landguiden?  
Mycket positivt att först få en sammanfattning av landet eller konflikten och sen få möjlighet att 
fördjupa sig och då med en förkunskap. 
 
Hur använder du Landguiden? 
På vår skola har alla elever en I-pad som pedagogiskt verktyg och den fungerar utmärkt med 
Landguidens funktioner. 
 
Landguiden har en fantastisk funktion under statistikfliken där man får upp jämförelser mellan olika 
länder i en graf samt kan läsa av den historiska utvecklingen. Man väljer själv vilka länder man vill 
jämföra. Ger en mycket tydlig bild av förhållanden. Dessutom kan du få upp en topplista t ex på de 
länder som släpper ut koldioxid.  
 
Använder du Landguiden för egen del?  
Jag använder Landguiden i mitt pedagogiska arbete för att jämföra länder med geografiska data och 
finna orsaker och samband och lösningar. Det var det materialet jag mailade in till tävlingen. Där 
arbetar vi både med fakta om enskilda länder, samt med statistik, orsaker, samband och lösningar. 
 
Använder eleverna Landguiden själva?  
Nästa projekt att använda landguiden med mina elever innefattar ett arbete om aktuella 
samhällsfrågor och konflikter i världen. Då ingår också ett historiskt perspektiv och möjligheter att 
belysa religionernas roll i konflikten. Landguiden kan då också användas för att beskriva vilka 
organisationer som arbetar med konflikthanteringen i konflikten, samt FN:s roll.  
 
Var använder ni Landguiden, klassrummet, biblioteket eller hemma?  
Jag använder Landguiden på arbetet eftersom kommunen har ”licens” eller prenumererar på den. Där 
passar jag på att läsa det jag vill veta inför t ex en resa eller förbereder mina föreläsningar, en övning 
eller ett arbetsområde för mina elever. 
 
Eleverna arbetar självständigt med Landguiden. Vi använder landguiden framförallt i klassrummet och 
i biblioteket, men den går att nå i de flesta av skolans lokaler. 

 

http://www.landguiden.se/~/media/7D9BAFE6E5384102998103C64325C05D.ashx

