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Sammanfattning  

I studien har gymnasielärares didaktiska val för implementering av geografiska informationssystem 
(GIS) i geografiundervisningen undersökts. Resultatet baseras på intervjuer med sex stycken 
respondenter, vilka har framhållit sina erfarenheter, tillämpnings- och förhållningssätt till GIS.  

De slutsatser som framkommer är att respondenterna enbart använder webbaserade och 
kostnadsfria GIS-program i undervisningen. I dessa tillämpas GIS som ett verktyg för att 
behandla olika frågor i undervisningen, och därmed är det undervisning, med hjälp av GIS, som 
karakteriserar respondenternas användning. De didaktiska valen behandlar naturgeografiska 
förhållanden, såsom landformer. Vissa respondenter använder också GIS till att behandla frågor 
med utgångspunkt i kulturgeografiska förhållanden, till exempel olika typer av befolkningsfrågor. 
Att arbeta tvärvetenskapligt i GIS, således mot ämnets två vetenskapliga discipliner, är inte 
karakteristiskt för alla respondenter. Dessutom använder ett fåtal respondenter fortfarande 
kartboken, eller låter eleverna rita kartor för hand.   

Nästan alla respondenter anser att de vill, och behöver, öka användningen av GIS i och med 
utformningen av de nya kursplanerna för geografiämnet i Gy11. Emellertid hämmas 
respondenternas möjligheter att undervisa i geografiska informationssystem av en kombination 
av brist på tid, resurser och kunskap.  

Nyckelord; geografiska informationssystem/GIS, erfarenheter, tillämpning, förhållningssätt, didaktiska val, 
natur- och kulturgeografiska förhållanden, tvärvetenskapligt    
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Inledning 
Då det geografiska språket inte enbart är textbaserat utan också numeriskt, symboliskt och 
ikoniskt medför detta att kartan, som är en informationsbärare av geografisk information, har en 
central funktion i geografiämnet (Friedfeldt & Molin: 113-114).  Kartanvändningen, samt hur vi 
förhåller oss till geografisk information, har genomgått en markant förändring de senaste 20-30 
åren. Kartor har blivit digitala och mer tillgängliga, vilket kan exemplifieras genom 
internettjänster såsom Google Maps, Eniro, Hitta och Bing Maps (Halvarsson, 2008:4). Dessa 
datoriserade system som disponerar lägesanknuten data med kartan som utgångspunkt benämns 
som GIS (geografiska informationssystem).  

GIS har fått en enorm genomslagskraft i samhället, och i skolan, och tillhandahålls idag av ett 
stort antal aktörer, såsom kommuner, landsting, myndigheter och företag (NE: geografiska 
informationssystem: 2012-04-11). Den betydande samhällsfunktion som GIS förfogar över har också 
influerat styrdokumenten för geografiämnet på gymnasiet, både beträffande kursplanerna i Lpf 94 
men framför allt i Gy11. I den sistnämnda finns det detaljerade angivelser om GIS funktion i 
geografiundervisningen. GIS har bidragit till nya möjligheter att visualisera geografisk data och 
applicera detta i en kontext i undervisningen, vilket vidare kan utveckla elevers förmåga att 
hantera, analysera och presentera data gentemot de sammanflätade och dynamiska system som 
människa, samhälle och natur utgör (Friedfeldt & Molin: 113-115).  

För att studera gymnasielärares didaktiska val för implementering av GIS i 
geografiundervisningen har författaren till uppsatsen genomfört intervjuer med geografilärare på 
olika gymnasieskolor. Med hjälp av intervjuer undersökts geografilärares erfarenheter, 
tillämpningssätt och förhållningssätt i att undervisa i geografiska informationssystem. Detta för 
att få kunskap om hur respondenterna sammankopplar styrdokumentens principer för 
geografiämnet till val av ämnesstoff och arbetssätt och vidare ner till den praktiska 
geografiundervisningen i GIS. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att studera gymnasielärares didaktiska val för implementering av 
GIS i geografiundervisningen. Syftet operationaliseras med tre frågeställningar:   

- Vilka erfarenheter av GIS besitter lärarna? 
 

- Hur tillämpar lärarna GIS i geografiundervisningen?   
 

- Vilka förhållningssätt har lärarna till GIS?  

Avgränsning 

Kursplanen för Geografiska informationssystem i Lpf 94 och Gy11 som ingår i geografiämnet på 
gymnasiet inkluderas inte i undersökningen. Detta då endast ett fåtal gymnasieskolor erbjuder 
kursen Geografiska informationssystem i Sverige. Ingen av respondenternas gymnasieskolor erbjuder 
heller kursen.   

I studien analyseras inte heller respondenternas kommuner eller gymnasieskolor sinsemellan, utan 
syftet är att studera specifika lärares arbete med GIS i geografiundervisningen.   

Disposition  

I första avsnittet redogörs för studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. I avsnittet Metod 
och material beskrivs upplägget av studien, urvalsgruppen, behandling av data och forskningsetiska 
aspekter. Sedermera förmedlas det i kapitlet Bakgrund en översiktlig information om 
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geografiämnets vetenskapliga utveckling samt definition och användningsområden för GIS. 
Dessutom redogörs det för ämnesinnehållet i Lpf 94 och Gy11, med fokus på GIS i kursplanerna 
för geografiämnet . I kapitlet Litteraturgenomgång redovisas forskningsläget samt geografiämnets 
didaktiska typologier, vilka också är uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I kapitlet Resultat 
redovisas det insamlade intervjumaterialet gemensamt utifrån respektive frågeställning. Sedan 
summeras, analyseras och diskuteras den insamlade empirin i kapitlet Analys och diskussion. 
Uppsatsen avslutas med att slutsatserna redovisas samt att förslag på vidare studier ges. 
Avslutningsvis finns en käll- litteraturförteckning samt bilaga med de intervjufrågor som ställdes 
till respondenterna.        
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Metod och material  
För att besvara uppsatsens frågeställningar används en kvalitativ forskningsmetod genom 
samtalsintervjuer. En samtalsintervjustudie utgår från problemformuleringar med syftet att 
synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig (Essiasson et al, 2010:284). Denna kvalitativa 
forskningsmetod kan generera kunskap om ett okänt område med komplex karaktär för att 
möjligöra att problemområdet kan systematiseras ur ett nyanserat perspektiv (Lantz, 2007: 34., 
Larsson, 1994: 179).  

Intervjustudie  

I intervjustudien är målet att alstra nyanserad och systematisk kunskap om geografilärarnas 
didaktiska val med GIS. Intervjuaren syftar inte till en progressiv eller en förtryckande värdering 
av gymnasielärarnas arbete med GIS i geografiundervisningen. (Kvale, 1997: 18). För att bidra 
med möjligheter till ett dynamiskt samspel mellan intervjuaren och respondenten har en 
intervjuguide konstruerats.  Intervjuguiden är halvstrukturerad i sin karaktär för att säkerhetsställa 
att studiens frågeställningar besvaras. Det huvudsakliga målet med halvstrukturerade frågor är att 
erhålla redogörelser för respondenternas perspektiv och att vidare tolka dessa beskrivningar 
(Kvale, 1997: 13, 32, 121).  

I studien undersöks gymnasielärares erfarenheter, förhållningssätt och tillämpning av GIS i 
geografiundervisningen. Detta för att analyseras och att appliceras mot uppsatsens redovisade 
forskningsfält samt teoretiska utgångspunkter (Kvale, 2009: 146-147).  

I en samtalsintervju är intervjuarens största utmaning är att erhålla nyanserade beskrivningar av 
respondenternas föreställningar eller uppfattningar om olika företeelser. Därför är det viktigt att 
intervjufrågorna skapar ett utrymme för respondenterna att redogöra detaljerat i förhållande till 
studiens referensram (Essiasson et al, 2010:291). Till följd därav har tre övergripande frågor, som 
utgår från studiens frågeställningar, ställts till respondenterna. Ytterligare har vissa underfrågor till 
huvudfrågorna använts för att vid behov komplettera respondenternas svar. Skälet till upplägget 
är att respondenten ska få frirummet att besvara frågorna utifrån sitt synsätt, utan att denna blir 
influerad av vissa följdfrågor i vilka respondenten riskerar att förmedlar missvisande svar på. 
Exempel på detta kan vara följdfrågor som behandlar lärarnas användning av GIS i 
undervisningen i förhållande till den didaktiska modell som har konstruerats i studien. Om alltför 
precisa frågor ställs till respondenterna, som berör respektive kategori i modellen, skulle det 
kunna bli uppenbart för geografilärarna hur de bör svara.  

Intervjudelen är strukturerad utefter de sju stadier som Kvale refererar till. Dessa är tematisering, 
förberedelser, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale, 2009: 118-125).  

Urval av respondenter  

Det gemensamma urvalskriteriet är att de medverkande är geografilärare på gymnasiet. För att 
erhålla ett varierat urvalsmaterial har respondenter från olika gymnasieskolor och kommuner 
intervjuats. Anledningen till att två kommuner behandlas var för att få tillräckligt med 
respondenter till studien. Ett flertal geografilärare tackade nämligen nej till att delta i studien. 
Sammanlagt har mellan 20-25 gymnasielärare i geografi kontaktas genom mejl.  

Två av respondenterna arbetar på samma gymnasieskola. Anledningen till detta urval är att en 
intressant aspekt är hur två lärare arbetar med GIS i geografiundervisning på samma 
gymnasieskola.   
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Presentation av respondenter  

Studien bygger på intervjuer med sex stycken respondenter. Dessa respondenter är verksamma i 
två städer. Tre av respondenterna arbetar på två gymnasieskolor i en stad belägen i Mellansverige, 
medan resterande respondenter arbetar på olika gymnasieskolor i Stockholm.   

För att värna om respondenternas anonymitet används fiktiva namn, inte heller redovisas det på 
vilken gymnasieskola respektive respondent arbetar.  

David är i trettioårsåldern och arbetar på en gymnasieskola i Mellansverige. Han har arbetat som 
lärare i åtta år, och undervisar i samhällskunskap och geografi. David har undervisning cirka sex 
timmar i veckan i kursen Geografi A.   

Anders är i fyrtioårsåldern och undervisar i samhällskunskap och geografi på samma 
gymnasieskola som David. Anders har arbetat som lärare i ungefär sex år och har ungefär tre 
timmar geografiundervisning i veckan inom Geografi A.  

Malin undervisar i biologi, kemi och geografi på en gymnasieskola som är lokaliserad i samma 
stad som Anders och Davids. Hon är i femtioårsåldern och har arbetat som lärare i nästan trettio 
år. Det är under de senaste sex åren som Malin har börjat undervisa i geografi. Ungefär fem 
timmar i veckan har Malin undervisning inom Geografi A.  

Eva är i femtioårsåldern och arbetar på en gymnasieskola i Stockholm. Hon undervisar i geografi 
och samhällskunskap och har arbetat som lärare i cirka arton år. Kurserna som Eva undervisar 
cirka fyra timmar per vecka i är Geografi A och Geografi 1.   

Lennart arbetar på en gymnasieskola i Stockholm inom ämnena naturkunskap, geografi och 
fotografisk bild. Han är i femtioårsåldern och har arbetat som lärare i över tjugofem år. Lennart 
undervisar cirka två och en halv timme i veckan i kursen Geografi A.  

Sara är i trettioårsåldern och undervisar i ämnena geografi och religion på en gymnasieskola i 
Stockholm. Ungefär fem timmar i veckan har Sara undervisning i Geografi 1 och Geografi B.  

Analysmetod  

Samtliga intervjuer har spelats in på en digital diktafon och sedermera transkriberats. Detta för att 
möjliggöra en analys. Eftersom intervjufrågorna huvudsakligen består av öppna svarsalternativ 
analyseras i första hand rimliga strukturer i respondenternas resonemang, vilket således kan skapa 
vetskap om deras förhållningssätt gentemot studiens frågeställningar. Dessutom analyseras 
kontraster och likheter mellan respondenternas resonemang (Kvale, 2009: 217). För att bygga 
vidare på det resultat som framkommer i studien appliceras materialet i ett teoretiskt perspektiv, 
för att jämföra hur intervjumaterialet förhåller sig mot tidigare forskning inom 
undersökningsområdet (Larsson, 1994: 175-176, 180).   

Respondenternas resonemang exemplifieras genom citat. I dessa citat har diverse pauser, 
utsvävningar och irrelevanta ord avlägsnats. Dessutom har vissa citat kortats ner utan att 
innebörden i resonemangen har justerats. Meningskoncentreringen syftar helt enkelt till att 
frambringa korta och koncisa resonemang från respondenternas intervjusvar (Kvale, 1997: 174).     

Validitet och reliabilitet   

För att verifiera att studien har genomförts på ett tillförlitligt, relevant och adekvat 
tillvägagångssätt används validitet och reliabilitet som verktyg. Validiteten fastställer huruvida det i 
intervjustudien undersöks vad som var avsett att undersökas och reliabiliteten anger 
tillförlitligheten för forskningsresultatet (Kvale, 1997: 85, 213).   
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I och med intervjuguidens konstruktion mäts det som avses, nämligen respondenternas 
perspektiv av didaktiska val när de implementerar GIS i geografiundervisningen. Att den 
insamlade empirin ytterligare sammankopplas med uppsatsens teoretiska ramverk medför att 
resultatet i studien är tillförlitligt och jämförbart att basera ett resultat på (Kvale, 1997: 19, 207-
214, Larsson, 1994: 175-176).  

Dock föreligger det vissa frågor relaterade till validiteten, såsom hur representativt 
undersökningsresultatet är för geografilärare på svenska gymnasieskolor. Att kvantifiera resultatet 
och dess slutsatser eller att verkställa en jämförelse mellan gymnasieskolor eller städer, är likväl 
inte relevant i denna kontext. Detta kan härledas till det faktum att antalet intervjuade 
geografilärare är sex stycken, vilket följaktligen medför effekter på datainsamlingen ur ett 
generaliserande perspektiv ((Essiasson et al, 2010: 64 & Kvale, 1997: 17).  

För att erhålla ett varierat undersökningsmaterial, relevant att basera ett resultat på, var det viktigt 
i mejlkontakten med potentiella respondenter, att dessa informerades om att samtliga 
geografilärare, oavsett kompetens eller användning av GIS, var aktuella för studien. Dessutom 
informerades de kontaktade geografilärarna att fiktiva namn skulle användas i studien samt att 
vederbörande gymnasieskola inte heller skulle namnges i uppsatsen.  

Beträffande reliabiliteten i studien, har datainsamling och analys implementerats på ett tillförlitligt 
och ett sakligt tillvägagångssätt.  Vilket kan härledas till att transkriberingen har utförts ordagrant, 
samt att citat använts för att belysa respondenternas resonemang. Ett annat exempel är att 
respondenterna innan respektive intervju återigen informerades om att deras namn och 
gymnasieskola inte skulle redovisas i studien. Denna faktor kan därför reducera risken att 
respondenterna har förmedlat anpassade svar på intervjufrågorna.    

Forskningsetiska reflektioner  

För att skydda respondenternas integritet både före, under och efter undersökningen förhåller sig 
författaren till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Dessa principer är uppdelade i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vr.se, 2012-04-07). Respondenterna informerades om; 
syftet med studien, deras funktion i detta och vilka villkor som gällde för deras deltagande. 
Sedermera informerades respondenterna om att deltagande var frivilligt och att de hade möjlighet 
att avsluta sin medverkan under intervjun. All insamlad data från intervjuerna behandlas med 
sekretess, exempelvis genom att fiktiva namn på respondenterna appliceras samt att deras 
respektive gymnasieskola inte redovisas i uppsatsen. Den insamlade empirin från intervjuerna 
nyttjas enbart för vetenskapliga ändamål, vilket innebär att den inte används för kommersiella 
eller andra icke-vetenskapliga syften.  
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Bakgrund  

Geografiämnets vetenskapliga utveckling  

För att vara medveten om de didaktiska möjligheter som kan väljas i ett ämne är det centralt att 
ha insikt om ämnets traditioner. Detta eftersom ämneshistorisk forskning har registrerat olika 
undervisningstraditioner inom skolämnen eller skolämnesområden. Dessa 
undervisningstraditioner representerar olika svar på vad som utgör en god undervisning, i fråga 
om val och metod. Undervisningstraditionerna influerar generellt också styrdokumenten inom 
utbildningsväsenden (Sandel et al, 2003:129).  

Enligt Pattison (1964) kan geografiämnets utveckling redogöras utifrån fyra olika traditioner, från 
antiken och fram till mitten av 1900-talet: (I) Den rumsliga traditionen behandlar framförallt 
kartläggning av jordytans utbredning, strukturer och rörelser på jordytan och sambanden mellan 
dessa. (II) Den naturgeografiska traditionen som numera är en autonom vetenskaplig disciplin, 
benämnd naturgeografi. Aspekten uppkom i och med naturdeterminismens genombrott. Dessa 
två poängterade aspekter utvecklades parallellt med varandra och var dominerade i ämnet fram 
till början 1800-talet. (III) Människa/miljö-traditionen inträder under senare delen av 1800-talet och 
applicerar synsättet att det existerar en dialektisk samverkan mellan människa och miljö. 
Traditionen ledde till kulturgeografins framväxt, som vidare medförde att det generella 
lagsökandet inom geografin upphörde.  Ämnets uppgift blev istället att tillämpa en helhetssyn på 
en regions uppbyggnad och funktion gentemot natur- och kulturgeografiska förhållanden. Detta 
ledde sedermera till inträdet av nästkommande tradition. (IV) Den regionala traditionen som anlägger 
ett idiografiskt perspektiv på en avgränsad region, såsom ett landskap. Traditionen resulterade till 
den skolgeografi som beskrev enskilda länder gentemot natur- och kulturgeografiska 
förhållanden, så kallat Länderkunde. Studier av detta slag utgick inte från problembaserade frågor 
utan det var uppräkning av olika faktorer i en region, såsom ett land eller en stad, som 
karakteriserade undervisningen (Molin, 2006: 23-26 & Wennberg, 1990: 18-19). 

Under 1970-talet inledds en annan tradition som leder till ett paradigmskifte för ämnet. Denna 
femte tradition benämns som den kritiska geografin och är central inom ämnet idag. Traditionen 
gjorde en markant omvärdering av regionalgeografin samt den positivistiska forskningen som 
karakteriserade ämnet. Den kritiska geografin kan beskrivas vara en aspekt som övergav 
ståndpunkten att geografiämnet hade ett eget studieobjekt att analysera för att istället kunna 
analysera i princip vilket fenomen som helst. Den geografiska forskningen applicerade därav ett 
holistiskt angreppssätt genom att undersöka problem i förhållande till samhälls- och 
naturvetenskapliga perspektiv (Molin, 2006: 27-28).   

Historisk tillbakablick av GIS-undervisning 

Utvecklingen av geografiska informationssystem har, som geografiämnet, även en historia. Likväl 
är utvecklingsstadierna av GIS med fokus på undervisning betydligt yngre i jämförelse med 
geografiämnet. Tate och Unwin redogör utvecklingsstadierna av GIS-undervisningen, från 1980- 
till 2000-talet. Det var under 1980-talet som GIS inträdde hos de flesta geografer på akademisk 
nivå och deras institutioner. Emellertid var det komplicerat att använda GIS då det endast fanns 
ett fåtal arbetsstationer som kunde hantera GIS-standardprogram, vilket berodde på de höga 
kostnaderna programmen medförde. Till följd därav var det endast ett fåtal individer som hade 
möjligheten att arbeta med GIS (Tate & Unwin, 2009:1-3). 

Under 1990-talet fick GIS sitt stora genomslag i och med persondatorns inträde på marknaden. 
Fler användare fick möjligheten att arbeta med GIS och därmed blev det enklare att förstå vilka 
användningsmöjligheter systemet förfogade över. Denna faktor resulterade i att GIS-relaterad 
undervisning ökade markant under mitten av 1990-talet (Tate & Unwin, 2009:1-3). Emellertid var 
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skillnaderna i hur GIS-undervisningen genomfördes mellan olika utbildningssystem stora, vilket 
huvudsakligen hade sin grund i att ett sammanhängande pedagogiskt ramverk med 
undervisningen inte förekom (Sui 1995: 578). 

I och med kommersialiseringen av datorn och internet ledde, och leder, detta till att fler 
produkter och tjänster blev tillgängliga under 2000-talet. GIS nådde ut till flera användare. Därtill 
förändrades även utbildningen (Tate & Unwin, 2009: 3-4). Till exempel utvecklades webbaserade 
program och mobilt GIS. Mobilt GIS gör det möjligt att tillämpa systemet ute i fält med hjälp av 
handdatorer och andra mobila enheter såsom smartphones.  

Definition av GIS och dess användningsområden  

Termen GIS är en förkortning för geografiska informationssystem. GIS kan förenklat beskrivas vara 
ett datorbaserat system för att insamla, bearbeta, analysera och presentera geografisk data (NE, 
2012-04-10). Detta genom att kombinera kartor med geografisk information som kan 
sammanlänkas till platser i kartan. Informationen kan bestå exempelvis av ord, statistik och bilder 
(Stinton & Lund, 2007: 1). 

GIS kan ytterligare preciseras vara ett effektivt verktyg för att behandla och visualisera rumslig 
data från den verkliga världen utifrån ett specifikt syfte (Rød, et al., 2010:21). Det som gör 
systemet speciellt är att det kan hantera stora informationsmängder genom att sammanlänka 
information av olika slag och presentera detta på ett tydligt och ett lättillgängligt tillvägagångssätt. 
GIS kan tillämpas i alla sammanhang där det geografiska läget har betydelse (Esri, 2012-04-10). 
Ett konkret exempel på hur geografiska informationssystem används är när ett objekt som märkts 
ut i en digital karta, såsom en stad. Till staden kan det, förutom dess geografiska läge, knytas 
lägesbunden data. Det kan till exempelvis vara i vilka områden det förekommer flest brott och 
var befolkningen är lokaliserad utifrån socioekonomisk status.    

I det moderna geografiämnets verktygslåda finns effektiva digitala analysmetoder som kan 
möjliggöra bearbetning av stora informationsflöden och informationsmängder, lägesbunden data 
eller rumslig information. GIS har fått en betydande genomslagskraft inom en mängd 
samhällsområden eftersom samhällets behov av rumslig information ökar. I princip alla beslut i 
dagens samhällsplanering grundar sig på lägesbunden data, vilket exempelvis kan handla om 
planering på; lokal nivå med skolor och infrastruktur, regional nivå med lokalisering av 
centralsjukhus och centrallager eller global nivå med matproduktion, transportflöden och effekter 
av klimatförändringar (Fridfeldt & Molin: 114-115, 118).   

GIS i Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94 

I Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 (Lpf 94) med fokus på geografiämnet ingår 
kurserna Geografi A (100 poäng), Geografi B (50 poäng) och Geografiska informationssystem 
(50 poäng).   

I ämnesbeskrivningen framhävs det att geografi har sin hemort inom både naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. Ämnet syftar till att utveckla elevers kunskaper att se samband, kontexter och 
helheter med fokus på exempelvis överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan. Detta för att 
elever ska kunna öva sin förmåga att analysera konsekvenser av olika alternativ. I vilket det är 
nödvändigt att elever får tillgång till analysverktyg för att behandla samspelet mellan människa 
och natur mellan olika regioner (Skolverket, ämnesbeskrivning: Geografi, 2012-04-24). 

Ett mål som undervisningen ska sträva mot är att elever ska utveckla förmågan att arbeta med 
kartor och geografisk information för att kunna presentera, förklara samt argumentera för sitt 
tänkande och sina slutsatser. För att möjliggöra detta behöver eleven insamla, bedöma, bearbeta 
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och dra slutsatser samt generalisera geografisk information (Skolverket, ämnesbeskrivning: 
Geografi, 2012-04-24). 

I kursplanen för Geografi A är ett av de mål eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs:  

Eleven skall kunna samla in, bedöma, bearbeta och presentera geografisk 
information från kartor, databaser, flyg- och satellitbilder, genom mätningar och 

iakttagelser i fält, i laboratorier och på exkursioner samt ha kunskaper om 
geografiska informationssystem (GIS) (Skolverket, Geografi A: 2012-04-04) 

I kursplanen för Geografi B är följande mål uppställda för kursen: 

Eleven skall kunna självständigt samla in, tolka och bedöma geografisk 
information från kartor, databaser, flyg- och satellitbilder och från mätningar och 

iakttagelser i fält (Skolverket, Geografi B: 2012-04-04) 

Eleven skall kunna självständigt bearbeta och presentera geografisk information 
och kunna tillämpa kunskaper om geografiska informationssystem (GIS), modern 

kartografi och fjärranalys (Skolverket, Geografi B: 2012-04-04) 

I Geografi A ska elever få kunskaper om geografiska informationssystem, medan eleverna i B-
kursen självständigt ska kunna tillämpa geografiska informationssystem. Det finns således en 
explicit skillnad mellan hur GIS kan och ska behandlas i undervisningen i de två kurserna.   

GIS i Gymnasieskola 2011 – Gy11 

I ämnesplanen för geografi inkluderas kursplanerna för Geografi 1 (100 poäng), Geografi 2 (100 
poäng) och Geografiska informationssystem (100 poäng). Ämnesplanen inledds med en 
ämnesbeskrivning där syfte, metod och mål med undervisningen understryks. Sedermera 
medföljer ett centralt undervisningsinnehåll och kunskapskraven för respektive kurs (Fridfeldt & 
Molin, 2010:116-117).     

För att eleven ska utveckla kunskap om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext 
system, där växelverkan mellan människa, samhälle och natur är centralt, ska de vetenskapliga 
disciplinerna naturvetenskap och samhällsvetenskap integreras i samsyn i undervisningen.   
Geografi är således, i likhet med den tidigare ämnesplanen, ett tvärvetenskapligt ämne. Utifrån 
denna samsyn ska eleven kunna förklara och analysera rumsliga strukturer och processer utifrån 
lokal, regional och global nivå (Skolverket, ämnesplan: Geografi: 2012-04-04).  

Geografi är också ett så kallat aktualitetsämne då det förändras med samhällsutvecklingen. Det 
innebär att eleven behöver utveckla en förmåga att växla mellan rums- och tidsdimensioner. 
Detta genom att analysera strukturer och processer som försiggår i rummet sida vid sida, i 
samverkan, eller i konflikt med varandra (Friedfeldt & Molin, 2010: 113) För att möjliggöra detta 
framhålls det i ämnesplanen att elever ska ges förutsättningar att arbeta med digitala geografiska 
verktyg som GIS. Att arbeta med ett verktyg som GIS är nödvändigt för att elever ska kunna 
behandla stora informationsmängder genom att insamla, bearbeta, kritisk tolka och värdera 
rumslig data för att vidare formulera och visualisera resultat i exempelvis kartor (Skolverket, 
ämnesplan: Geografi: 2012-04-04).    
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I kursen Geografi 1 ska, exempelvis, följande centrala innehåll behandlas i undervisningen:  

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 
(Skolverket, Geografi 1: 2012-04-04). 

 

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, Geografi 1: 2012-04-04). 

 
Till skillnad mot Geografi A, där elever ska få kunskap om geografiska informationssystem, ska 
eleven i Geografi 1 kunna arbeta självständigt med geografiska informationssystem. Det är 
således en skarpare skillnad i hur GIS ska tillämpas i de nya kursplanerna.   

 
I kursplanen för Geografi 2 kan följande mål härledas till GIS:  

 

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 (Skolverket, Geografi 2: 2012-04-04). 

 
Framställning av tematiska kartor. Grunderna i geografiska informationssystem 
(GIS) och visualisering av geografisk information i karta. Digitala verktyg för 

lägesbestämning (Skolverket, Geografi 2: 2012-04-04). 

 
Det centrala innehållet med avseende på GIS mellan kursplanerna i Gy11 är relativt lika. I 
Geografi 2 anges det också att samhällsplanering, stadsplanering och miljökonsekvenser ska 
behandlas (Kursplan: Geografi 2: 2012-04-04). Eftersom GIS är ett verktyg och en metod inom 
exempelvis planering, utveckling, dokumentation och beslutfattande krävs det att elever innehar 
förmågan att arbeta med geografiska informationssystem (Fridfeldt & Molin, 2010: 114-115).      
 
I Gy11, i förhållande till Lpf 94, finns det tydligare angivet att GIS ska vara en metod för att 
behandla rumsligt data. Dock är det i samtliga kursplaner markerat att lärare självständigt väljer 
vilket geografiskt informationssystem de vill använda sig av för att uppnå kunskapsmålen för 
respektive kurs.   

 

 

 

 

 

 

 
 



10 
 

Litteraturgenomgång  
Kapitlet är indelat i två huvudavsnitt. Först behandlas internationell och svensk forskning om 
GIS i skolundervisningen. Därefter presenteras geografiämnets didaktiska typologier för att skapa 
en översikt över ämnets olika syften, innehåll och metoder vilka beroende på val skapar olika 
slags meningskapande i undervisningen.  

GIS i skolundervisningen   

Att använda GIS i geografiundervisningen kan leda till att elevernas rumsliga förståelse gentemot 
vår omgivning ökar. Nya infallsvinklar kan introduceras i undervisning med hjälp av GIS 
eftersom det vidgar elevers undersökningsfält då de ser mer, förstår mer och därmed får en 
djupare insikt i ett specifikt problemområde (Alibrandi, 2003: 44-45., Stinton & Lund, 2007: 1). 

I skolundervisningen kan elever som använder GIS behandla stora mängder informationsdata 
som först kan uppfattas som orelaterad data för att sedan pusslas samman till en sammanhållen 
helhet (Green, 2001: 38). Elever kan därav introducera nyanserade perspektiv på komplexa 
problem och därmed utveckla sitt kritiska tänkande (Songer, 2010: 401-403).    

Det förekommer ett signifikant samband mellan GIS-undervisning och elevers förmåga att 
utveckla ett rumsligt förhållningssätt gentemot samhälliga och naturgivna förhållanden. Elever 
kan analysera rumsliga processer och mönster som är sammankopplade till en viss plats med 
hjälp av, exempelvis, statistik (Lee, Bednarz, 2009: 183-185, 196). Dessutom bidrar systemet till 
gynnsammare förutsättningar att tillämpas ämnesövergripande inom exempelvis matematik, 
datorkunskap och samhällskunskap (Green, 2001: 38).  

Problem med att implementera GIS i skolundervisningen 

Geografiska informationssystem möjliggör en problembaserad undervisning med eleven i 
centrum. Emellertid föreligger det sociala och strukturella barriärer som försvårar att använda 
systemet i skolundervisningen. Tekniska hinder är synnerligen ett av flera bekymmer. För att 
kunna installera ett GIS-program krävs en god standard av mjukvara och hårdvara. Denna faktor 
leder ofta till att det är kostsamt att köpa in GIS-program för skolor, vilket därmed kan reducera 
dess incitament till att investera i systemet (Kerski, 2003: iii-iv & Songer, 2010: 401-403).  

Meyer menar att tiden är ett stort bekymmer i lärares möjligheter att utveckla sina kunskaper i 
geografiska informationssystem. Detta baseras på två huvudsakliga orsaker. För det första måste 
lärare få tidsutrymmet att fördjupa sina kunskaper i en lämplig programvara, vilket de inte gör 
idag. Den andra faktorn är att fler programvaror måste bli mer användarvänliga att tillämpa i 
skolan (Meyer, 1999: 31).  

Det finns bristande kunskap om vad GIS är för något och hur det kan användas i undervisningen 
hos ett flertal lärare. Green skriver att det beror på att många lärare associerar systemet till 
avancerade datorer och program som inte är anpassade efter skolors förutsättningar och behov. 
Vilket grundar sig på att de tidigare programmen inte var anpassade till skolors ekonomiska 
resurser, samt att de var för avancerade att arbeta med. Green markerar också att en progressiv 
utveckling av lärares GIS-kunskaper hämmas eftersom litteraturen delvis är för invecklad för de 
som inte är förtrogna med terminologin. Dessutom är stödet i form av relevant information om 
hur program kan användas bristfällig för lärare (Green, 2001: 42-44).  
 
Rød har genomfört en studie med geografilärare i Norge. I den norska gymnasieskolan är GIS, i 
likhet med den svenska, en beståndsdel i styrdokumenten för geografiämnet. Rød menar att ett 
flertal norska geografilärare har fått någon form av utbildning i GIS. De norska geografilärarna är 
även positiva till att integrera GIS i undervisningen, vilket de också har gjort i viss utsträckning. 
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Ett huvudsakligt problem är dock relaterat till de didaktiska val som lärarna gör med fokus på hur 
geografiska informationssystem kan införas i undervisningen. Lärarna har utrymmet att själva 
välja vilket GIS-program de vill använda för att uppnå kursmålen, emellertid har lärarna ingen bas 
att utgå från när de ska genomföra sina val.  Detta förorsakas bland annat av; tidsbrist att lära sig 
programvaror, otillräcklig information om tillgänglig programvara och undervisningsmaterial i 
form av litteratur och relevanta övningar (Rød, et al., 2010: 21, 33-34).  
 
Att implementera GIS i undervisningen försvåras av en kombination av brist på kunskap, tid och 
resurser, enligt Wellving. De flesta geografilärarna efterfrågar mer utbildning i GIS, dock   
måste de i så fall skaffa sig denna kompetens på egen hand eftersom stödet från skolledning är 
obefintlig (Wellving, 2007: 1-5). Ett annat problem som har varit, och fortfarande är, ett 
betydande bekymmer i implementering av GIS i skolundervisningen är att systemet enbart 
associeras till geografiämnet. I exempelvis vissa amerikanska skolor är användningen av GIS 
betydligt större än i Sverige, vilket kan härledas till att systemet tillämpas som ett 
ämnesövergripande arbetsredskap (Larsson, 2008: 164-166).  

Möjligheter och förutsättningar med att implementera GIS i skolundervisningen 

GIS-programmen har med tiden anpassats utefter skolors förutsättningar då programmen har 
blivit enklare och billigare att tillhandahålla (Green, 2011: 42). Till exempel har det växande 
utbudet av kostnadsfria och webbaserade program, som inte kräver installering eller dyra 
programvaror, ökat möjligheterna att föra in GIS i undervisningen. En annan fördel med att 
använda webbaserade program är att eleverna i princip kan arbeta överallt eftersom det enda, 
som, i huvudsak, krävs är en dator med internetuppkoppling (Songer, 2010: 401-403). För 
gymnasieskolor är det således genom webbaserade program som en ökad användning av GIS i 
geografiämnet kan ske (Rød, et al., 2010: 34).     

I en undersökning med fokus på elevers lärande med hjälp av ett webbaserat program 
registrerades ett explicit samband mellan elevers lärande och motivation. Undersökningen visar 
att användandet av webbaserade program förbättrar elevers analytiska förmåga att lösa olika 
problem. En central bidragande faktor till detta är att motivationen hos elever ökar då de får 
möjligheten att arbeta med GIS (Songer, 2010: 414).   

Ett EU-projekt vars syfte var att studera hur GIS kunde införas i undervisningen och 
lärarutbildningen, med fokus på metoder och modeller, har genomförts i olika EU-länder. I en 
studie genomförd av Larsson framförs särskilda åtgärder som kan öka lärares möjligheter att 
arbeta med GIS. Dessa är; mer fortbildning för lärare, mer GIS i lärarutbildningen samt ökad 
tillgång till datorer, programvara, data och digitala kartor (Larsson, 2008: 160, 164, 166) Wellving 
anser dessutom att det är viktigt att GIS behandlas som ett ämnesöverskridande verktyg för att 
öka användningen i skolan (Wellving, 2007: 4-5 ).  
 
För att öka lärares kompetens menar Green att kursplaner och utbildningar måste inneha ett 
tydligare fokus i hur GIS kan användas i skolundervisningen. Vilket följaktligen saknas i dagens 
kursplaner. Dessutom är det centralt att utbildningsseminarier på lokal, regional och nationell 
nivå genomförs samt att artiklar som berör pedagogiken i vetenskapliga tidskrifter ökar.  Det är 
också viktigt att mjukvaran anpassas mer till skolans värld genom lägre kostnader, praktiska 
övningar och demonstrationsövningar (Green, 2011: 44). Om dessa faktorer inte verkställs 
kommer skolans styrdokument med avseende på GIS att kvarstå som vägledande istället för 
styrande i geografiundervisningen (Rød, et al., 2010: 34).     
 
Wellving menar att det finns stora skillnader i vilken utsträckning GIS-utbildning sker mellan 
svenska universitet och högskolor inom geografiämnet. Ansvariga för olika lärosäten i geografi 
anser att lärarstudenterna antingen får tillräckligt med kunskaper för att kunna undervisa i GIS 
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medan andra anser det motsatta. Detta är en bidragande faktor till varför kompetensen att 
undervisa i GIS är låg hos många geografilärare idag. För att få bukt med problemet, samt för att 
stimulera användningen i den svenska gymnasieskolan måste GIS appliceras i en meningsfull 
kontext (Wellving, 2007: 1-5). Istället för att fokusera på tillvägagångssätt att föra in systemet till 
klassrummen, bör fokus vara att söka inlärningsmöjligheter där behovet av GIS blir en naturlig 
beståndsdel att möta undervisningsmålen (Kerski, 2003: 135) Eleverna måste förstå de 
möjligheter som systemet förfogar över för att kunna öka deras rumsliga förhållningssätt i 
komplexa frågor (Wellving, 2007: 1-5). Det är också vitalt att lärare och elever förstår att systemet 
inte har svar på frågor utan istället förmedlar tillvägagångssätt att söka alternativa lösningar på 
specifika problem och situationer (Fitzpatrick & Maguire, 2001:70-71).    
 
En annan faktor som Wellving understryker är att lärare måste få tidsutrymme till fortlöpande 
utbildning inom GIS. Vilket också inkluderar tidsutrymme för att lära sig program och möjlighet 
att konstruera uppgifter. I detta är det viktigt att lärarna har kontinuerlig tillgång till 
undervisningsmaterial, såsom övningar och instruktioner med hjälp av, exempelvis, en handbok 
(Wellving, 2007: 1-5).   

Utbildning om eller med GIS? 

Utbildning om eller med GIS är titeln på uppsatsen. Denna titel har som syfte att tydliggöra att 
undervisning i geografiska informationssystem dels kan handla om vad GIS är och vad GIS kan 
användas till, eller så används GIS som ett verktyg för att behandla olika frågor i undervisningen.  
 
Sui anser att GIS-undervisning bör betraktas utifrån två aspekter: teoretisk utbildning om GIS 
och/eller praktisk utbildning med GIS. Utbildning om GIS är av teknisk karaktär där elever lär sig 
att behandla geografisk information och geografisk data, såsom teknik och handhavandet av ett 
program. Utbildning med GIS fokuserar på att elever ska lära sig med hjälp av geografiska 
informationssystem (Sui, 1996: 581-582, 584, 589).  
 
Att behandla vad GIS är för något utan att elever praktiskt lär sig att använda det i olika frågor, 
blir således en utbildning om GIS, och detta bidrar inte till att utveckla elevers kritiska och 
problemlösande förmåga. För att elever ska uppnå djupare geografisk förståelse och en högre 
nivå av kunskap menar därför Rød att det är utbildning med hjälp av GIS som ska karakterisera 
undervisningen (Rød, et al., 2010: 22). Emellertid anser Chen att undervisningen som genomförs 
om GIS parallellt med GIS bidrar till de bästa resultaten. Dock kräver denna typ av undervisning 
mycket tid och elevengagemang, eftersom eleverna måste besitta goda kunskaper att arbeta med 
datorer och kartor, dessutom måste elever få omfattande handledning (Chen, 1997: 262).   
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Teoretiska utgångspunkter 

GIS-undervisning gentemot ämnets didaktiska typologier  

De teoretiska utgångspunkterna i denna studie utgår från Molins fem didaktiska typologier för 
skolgeografin. Dessa typologier används för att få en djupare förståelse för de intervjuade lärarnas 
didaktiska val, med fokus på innehåll och arbetssätt, när de implementerar GIS i 
geografiundervisningen.  
 
Typologierna utgör en referensram för skolgeografins syfte, innehåll och metoder, vilka, 
beroende på val, medför olika slags meningskapande i undervisningen.  Det handlar vidare om 
hur geografilärare nyttjar ett frirum som ger tolkningsföreträde till vad ämnet ska innehålla, vilket 
också är förenat med styrdokument och sedermera till den praktiska geografiundervisningen 
(Molin, 2008: 66, 199-200, 204).   
  
Med hjälp av analyser av läroplaner, läromedel samt observationer av lärares innehållsval i 
geografiundervisningen på gymnasiet har Molin konstruerat följande fem typologier för 
skolgeografin: 
 

1. Traditionell värdebaserad geografiundervisning  
Innehållet och utförande med undervisningen förändras mycket sakta under skolhistoriens 
gång. Målet med undervisningen syftar till nationellt fostrande med den egna hembygden 
som ett centralt inslag. Ett förekommande undervisningsinnehåll är genom den tyska 
undervisningstraditionen Länderkunde. Vilken huvudsakligen baseras på fakta och 
detaljkunskap om specifika länder och regioner som blir beskriva utifrån natur- och 
kulturgeografiska förhållanden, där kartboken är ett givet inslag. Arbetsgången utgår 
därmed från det kända till det okända i de frågor som behandlas. Undervisningen behandlar 
vidare inget konflikperspektiv genom ifrågasättande eller problematisering (Molin, 2006: 
200-201).  
 
2. Naturvetenskapligt baserad geografiundervisning    
I denna typologi förändras undervisningsstoffet mycket långsamt. Undervisningen 
karakteriseras genom memorerande av fakta och detaljrika kunskaper om naturgeografiska 
förhållanden, där de naturgivna förutsättningarna har en central betydelse i samverkan 
mellan människa och miljö. Den traditionella arbetsgången karakteriseras följaktligen av ett 
explicit naturgeografiskt innehåll där de naturgivna faktorerna behandlas före de 
kulturgeografiska förhållandena. Vilket vidare innebär att undervisningen är värdebaserad 
med ett naturdeterministiskt perspektiv. Därutöver förordas exkursioner som arbetsform 
men de genomförs sällan i undervisningen (Molin, 2006: 201). 
 
3. Samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning  
Undervisningen intar ett rumsligt perspektiv som behandlar utbredning, strukturer, 
processer och förhållandet mellan dessa. Typologin kan förknippas till det paradigmskifte 
som inträffade under 1950-talet, vilket resulterade i en ökad saklighet och en objektivitet i 
det ämnesstoff som behandlades. Denna typ av geografiundervisning utmärks av att ny 
kunskap åstadkoms med hjälp av geografiska modeller (Molin, 2006: 201).   
 
4. Tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som innefattar dynamik, pluralism och 
konfliktperspektiv 
 Utgångspunkten är att ämnesstoffet ska vara problemorienterat och att det väljs utifrån 
elevernas frågeställningar och erfarenheter. Dessutom kan aktuella samhällsproblem 
influera på valet av undervisningsinnehåll. Ett tillvägagångssätt som kan tydliggöra 
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arbetsgången är att elevernas frågor har utgångspunkt i det okända för att närma sig det 
kända. I detta är det centralt att lärare frångår den traditionella uppdelningen i natur- och 
kulturgeografi för att istället behandla frågorna utifrån en integrerad samsyn med avseende 
på natur- och kulturgeografiska förhållanden (Molin, 2006: 199).     

 
5. Aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning  
Den didaktiska inriktningen syftar till att eleverna förmedlas redskap för att delta och 
förändra samhällsutvecklingen, mot exempelvis det hållbara samhället. Det 
tvärvetenskapliga ämnesstoffet ska karakteriseras av ett explicit konflikperspektiv där olika 
aktörer och perspektiv är centrala beståndsdelar. Innehållet ska förnyas gentemot de 
förändringar som samhället genomgår. I vilket ett aktivt och ett källkritiskt 
kunskapssökande är centrala inslag för att bygga upp ett vetenskapligt förhållningssätt hos 
eleverna. Denna faktor ska vidare ge eleverna möjligheter att grunda sin argumentation och 
handlinsberedskap i de frågor som analyseras (Molin, 2006: 202-203).     

 
Molin menar, utifrån sina observationsstudier, att de nuvarande geografilärarnas ämnesstoff 
präglas av de tre första typologierna. Dessa har vidare en stark sammankoppling till de fyra 
selektiva traditionerna som har utvecklats inom ämnet fram till 1970-talet. Den kritiska geografin 
innefattas följaktligen inte i den dominerande skolämnesdiskursen. Denna omständighet leder till 
att ämnet sällan problematiseras i och med ett neutralt förhållningssätt till de kunskaper som 
förmedlas i undervisningen. Den nuvarande geografiundervisningen utgår följaktligen från en 
essentialistisk kunskapssyn eftersom lärarnas didaktiska val präglas av de tre första typologierna 
(Molin, 2006: 203).   
 
Emellertid är samtidens styrdokument för gymnasieskolan explicit influerade av 
rekonstruktivistiska idéer, vilket vidare kan exemplifieras genom att geografilärares innehållsval 
ska väljas i förhållande till elevernas framtida roll som kritiskt medvetna samhällsmedborgare och 
beslutfattare. Detta i strävan mot en demokratisk utveckling av ett jämlikt och ett hållbart 
samhälle. Dessa faktorer innebär således att elever ständigt ska relatera ämnesstoffet till 
samhällsutvecklingen genom att kritiskt analysera det omgivande samhället med ett 
konfliktperspektiv. Vilket vidare innebär att värdeinnehållet ska synliggöras, samt att 
konfliktfyllda och kontroversiella frågor behandlas utifrån olika synsätt i geografiundervisningen. 
Till följd av detta är de två sistnämnda typologierna som geografilärarnas innehållsval ska präglas 
av. Dock är det ett fåtal geografilärare i Molins observationsstudie som gör detta (Molin, 2006: 
203-205).  
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GIS-mall för didaktiska typologier i geografiundervisningen  
Utifrån Molins didaktiska typologier för geografiämnet har följande modell konstruerats. Detta 
med betoning på det som är relevant för studien gentemot de didaktiska val geografilärare gör för 
att implementera GIS i undervisningen. Alltså, hur respondenterna sammankopplar 
styrdokumentens riktlinjer för geografiämnet till val av ämnesstoff och arbetssätt ner till den 
praktiska geografiundervisningen av GIS. 

 
 

 
 
 
 

Geografiämnets 
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under lärarens 
handledning 



16 
 

Resultat  
I kapitlet redovisas intervjumaterialet utifrån respektive frågeställning.  

Vilka erfarenheter av GIS besitter lärarna? 

Samtliga respondenter framhåller att deras huvudsakliga erfarenheter av GIS kommer från 
geografilärarutbildning och/eller någon form av fortbildning. Utbildningarna varierar mellan 
respondenterna, och vilka kunskaper som är aktuella utifrån dagens förhållanden att undervisa i 
GIS.  

Fortbildning  

Malin, David och Lennart framhåller att de har blivit erbjudna fortbildning i GIS av respektive 
skola, medan Eva och Anders har genomfört fortbildning av eget intresse.  

Det är Malin och Anders som understryker att erfarenheter från fortbildning är positiv mot 
dagens förhållanden, framför allt då de kom till insikt om vilka möjligheter det fanns att arbeta 
med geografiska informationssystem. Resterande respondenter anser att erfarenheterna från 
fortbilningskurserna numera är otillräckliga, därför att dessa inte har varit anpassade utifrån 
geografilärares behov och förutsättningar för användandet av GIS. Detta ställningstagande 
baseras i huvudsak på ett bristfälligt pedagogisk upplägg samt att programmen som tillhandahölls 
under fortbilningskurserna var för avancerade att tillämpa på gymnasienivå. Lennart anser: 

Vi arbetade med ArcView och Mapinfo. Det är på någon helt annan nivå än vad 
man kan göra på gymnasieskolan. […] man kanske skulle haft en fortbildning som 
bara var anpassad för geografilärare, som gick ut på att lära med didaktisk, 
pedagogiskt vad man kan göra med GIS på ett lite enklare sätt. Vi höll på med att 
rektifiera kartor och det är inget man kommer att hålla på med på gymnasiet.  

I en kurs som David gick arbetade han med en övningsbok med stora pedagogiska brister. I 
denna beskrevs arbetsstegen detaljerat i hur varje övning skulle genomföras, vilket vidare 
medförde att David arbetade med GIS-programmet utan någon eftertanke i arbetsproceduren. 
Till följd därav blev kunskaperna från kursen i huvudsak oanvändbara när David skulle arbeta 
självständig med programmet. Därtill menar Eva:     

Min erfarenhet av GIS från mina utbildningar är att antingen jobbar man med det 
som är klart eller jobbar man själv med att producera data. Och då tar det tid! […] 
För jag tycker fortfarande att det är så med GIS-utbildningar att antingen jobbar 
man väldigt enkelt med kartor eller så jobbar man på en väldigt teknisk nivå.      

Samtliga respondenterna framhåller att de är intresserade av att utveckla sina kunskaper i GIS 
med hjälp av fortbildning. I synnerhet efterfrågas fortbildning som är anpassad utefter 
geografilärares behov och förutsättningar att arbeta med GIS. David tror emellertid att hans 
progressiva utveckling måste ske på egen hand eftersom att han inte tror att det finns andra 
tillvägagångssätt. Malin och Anders framhåller behovet av support och kontinuerliga 
fortbilningskurser för att kunna undervisa i GIS. Detta för att kunna vidareutveckla och 
uppdatera sina kunskaper i GIS då programvaran ständigt modifieras. Anders menar:  

Jag skulle vilja ha en kontinuerlig fortbildning om programvaran. Att konstruera 
väldigt bra övningar är ett väldigt litet problem i min värld, det är just den 
kontinuerliga fortbildningen som måste finnas. För det är ju såhär att man tappar 
snabbt kunskap om programvaran om man inte använder den kontinuerligt.    

Geografilärarutbildning  

Eftersom programvarorna som David, Eva och Sara använde under sin geografilärarutbildning 
numera har förändrats, samt att de inte har uppdaterat sina kunskaper i nya programvaror, är 



17 
 

erfarenheterna i GIS från geografilärarutbildningen huvudsakligen inaktuella. En faktor till detta 
är tidsbrist.  

Sara framhåller likväl att erfarenheterna från geografilärarutbildningen har gett henne en stor bas 
för hennes nutida tillämpning av GIS. Framför allt i arbetsprocessen att söka efter material i 
geografiska informationssystem. Med avseende på geografilärarutbildningen säger även Anders 
att han har bibehållit värdefulla erfarenheter att arbeta med att rita kartor för hand.  

Hur tillämpar lärarna GIS i geografiundervisningen?   

Vilka program och apparaturer används i GIS? 

Samtliga respondenter använder bara webbaserade och kostnadsfria program i 
geografiundervisningen.  Program som tillämpas är SGU, Baltic Sea Project och Eniro men 
framför allt används Google Earth.  

David arbetar också med programmet ArcGIS-Explorer, vilket han anser är relativt lättarbetat i 
jämförelse med tidigare program som har använts på skolan. De tidigare använda programmen 
har antingen inte fungerat på datorerna, eller varit för komplicerade för både lärare och elever att 
tillämpa. Att eleverna lär sig att hantera programmet relativt snabbt är därför en viktig anledning 
till varför David använder ArcGIS-Explorer.  

Lennart arbetar också med mobilt GIS då elever får använda sina personliga smartphones för att, 
under ett lektionstillfälle, gå en GPS-runda omkring skolan.  

I vilka moment används GIS?  

Respondenternas användning av GIS varierar mellan olika ämnesområden. Geografiska 
informationssystem används av alla respondenter för att visualisera naturgeografiska förhållanden 
med hjälp av Google Earth, såsom landformer på olika platser i världen. Exempel på objekt som 
åskådliggörs är vulkaner, glaciärer, meanderlopp, rullstensåsar, sprickdalar och djuphavsgravar. 
Dessutom behandlas avrinningsområden, vattenkvalité och berggrunder med hjälp av kartor från 
olika program. Respondenterna framhåller att Google Earth är lätt att arbeta med då elever får en 
snabb och tydlig överblick av olika förhållanden. Google Earth är även lämpligt att använda för 
att förbättra elevernas världsbild. Sara framhåller:      

[…] Jag använder Google Earth för att visa landformer och vart saker och ting 
ligger. Eleverna har en dålig världsbild idag. Jag brukar köra såna här resor där 
man sätter ut Stockholm och hoppar mellan olika regioner. Detta för att eleverna 
ska se att de hänger samman med klimat och vegetationszoner. […] sen får dom 
göra en jämförande studie mellan en stadsdel i Stockholm med en stadsdel i Rom, 
där de måste använda sig av Google Earth för att överhuvudtaget kunna orientera 
sig i sina områden. Detta ska dom koppla ihop med Kevin Lynch (stadsbildanalys) 
för att se den topografisk.  

Kartkunskap är ett också ett moment där geografiska informationssystem har en funktion. 
Lennart och Sara introducerar teoretiskt vad GIS är med fokus på dess användningsområden och 
övergripande arbetsprocess. Därefter får elever arbeta praktiskt med uppgifter till olika program. 
Lennart lägger fokus på koordinatsystem där eleverna bland annat studerar hur koordinater anges 
i olika program, samt hur dessa är uppbyggda med linjer, ytor och punkter. Lennarts elever 
tilldelas också en uppgift där de själva väljer en kommun med syftet att studera vilka GIS-
tillämpningar som finns på kommunens hemsida. I momentet behandlar eleverna de Excel-filer 
som kommunernas hemsidor är uppbyggda utifrån med fokus på GIS. 

Lennart ger även eleverna möjligheten att studera vilka GIS-appar som finns tillgängliga i deras 
smartphones, för att eleverna sedermera ska gå en GPS-runda runt skolan. I momentet 
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bestämmer Lennart slumpmässigt vilka platser eleverna ska gå till med syftet att studera 
precisionen med GPS:en. Eleverna får därefter värdera hur de har använt attribut och 
koordinatsystem, samt vilka problem de har registrerat med GPS:en. 

Anders och Lennart arbetar också med att eleverna får rita kartor för hand.  Att behandla 
kommunikationsprocessen med kartor är en viktig komponent för Anders. Anders anser att 
eleverna ska få kunskap om syfte och funktion i kartanvändningen, alltså vem kartan är till för 
och vem som ska använda kartan. Utfallet från detta brukar vara förhållandevis gott i klasserna 
enligt Anders:  

Jag använder GIS dels manuellt kan man säga. Mycket handgripligt. Det är ett bra 
sätt att lära eleverna vad en karta är och själva tillverka en karta. Nu är det så att 
dessa elever inte har så stor tillgång till datorer eller GIS-program så digitaliserade 
kartor har vi inte gjort än. Så vi har gjort som man gjorde förr, manuellt. Dom 
brukar få en kartbild som exempelvis visar ett litet område, det räcker med några 
kvadratkilometer någonstans i Sverige. Och därifrån får dom rita information i 
kartan. De får själva bestämma vad byggnader ska föreställa. De får själva välja 
symboler och färg och storlek. Dessförinnan har vi gått genom färglära för att 
förstå hur färg kan användas i förhållande till kartor.  

Efter att Lennart teoretiskt har behandlat vad GIS är får eleverna självständigt inhämta 
information om befolkningstätheten i Stockholm stad för att därefter rita en karta för hand över 
detta:  

[…] Det första de får göra är att rita en tematisk karta över befolkningstätheten i 
Stockholm stad. […] Det är framför allt en presentationsövning där eleverna ska 
lära sig att presentera en karta på ett lättfatligt sätt. Det får dom göra utan någon 
förhandsinformation utan de får själva fundera hur man gör en karta på bästa sätt 
med klassindelning och färgval. Sen får dom presentera resultatet.  

Geografiska informationssystem används också för att behandla kulturgeografiska frågor. Sara 
använder GIS för att visa befolkningsfördelningen i relation till energikonsumtionen i världen, 
medan David syftar till att studera inkomstuppgifter relaterat till olika bostadsområden i den stad 
där gymnasieskolan är lokaliserad. Davids tillämpning verkställs genom att elever inhämtar 
information från olika hemsidor för att längre fram presentera sina resultat med hjälp av ArcGIS-
Explorer. Dessutom understryker David att GIS är ett passande verktyg för att integrera 
komplexa frågor utifrån både natur- och kulturgeografiska förhållanden i sin undervisning: 

Inom ekonomisk geografi har de fått skriva in koordinater. Så söker de och 
zoomar in i en containerhamn i Hamburg.  För att vidare koppla det man ser till 
vissa frågor. Vad är det man ser på bilden? Till vilken sektor hör den här? Hur har 
landskapet förändras? Hur har man utnyttjat landskapet?  

Anders anser att behovet att använda GIS i frågor med kulturgeografisk prägel inte är lika stort 
som till inom naturgeografi. Därför använder han oftast Google Earth för att behandla endogena 
och exogena processer.    

På grund av tidsbrist har Eva inte behandlat geografiska informationssystem detta läsår. Eva har 
istället använt kartboken i undervisningen. Likväl var Evas ambition att eleverna skulle arbeta 
med GIS i förhållande till vattenfrågor i början av läsåret: 

Jag hade tänkt arbeta med vattenkartan som togs fram i och med EU:s 
vattendirektiv. Vattnet har klassificerats i Europa utifrån olika aktioner och 
kvalité. Jag hade inte tänkt att eleverna ska arbeta med att producera någonting 
utan enbart använda det material som fanns. Eleverna skulle göra en del enkla 
övningar med vattenkartan för att titta på ställen de känner till med fokus på 
vattenkvalité och vad man kan ta reda på utifrån vattenkartan. […] man kan 
exempel kolla på vattnet där sommarstugan ligger och så vidare. […] Detta för att 
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dom skulle få en förståelse hur geografiska informationssystem fungerar. […] men 
så hann jag inte det och nu måste vi hinna med andra saker innan terminens slut.  

Eva framhåller, angående att hon inte har använt GIS, att det är pinsamt i och med den 
utbildning hon har fått. Hon betonar att eleverna åtminstone borde ha fått kunskap i hur GIS kan 
användas. Det är dock förekommit problem på skolan som har förorsakat svårigheter att 
behandla GIS under läsåret. Nästa termin är Eva fast besluten om att använda geografiska 
informationssystem i sin undervisning och därför kommer hon att ändra planeringen, så istället 
för att arbeta med GIS i slutet av läsåret kommer hon att inledningsvis arbeta med det.  

Används GIS övergripande eller i ett separat moment?  

De flesta respondenterna bedriver antingen undervisning om, eller med, GIS i ett separat 
moment i geografiundervisning. Detta exemplifieras genom användningen inom kartkunskap 
samt tillämpningen av Google Earth. Den sistnämnda används således för att visualisera 
landformer på olika platser i jorden. Vissa respondenter understryker att de inte säger till eleverna 
att de arbetar med GIS när de använder Google Earth.  Anders säger: 

[…] jag säger inte till mina elever att nu ska vi arbeta med GIS. Det blir ett 
hjälpmedel, ett verktyg för att bedriva en annan form av undervisning.  

På Malins gymnasieskola har en GIS-lärare från en annan gymnasieskola tillhandahållit ett separat 
moment i Geografi A under höstterminen. Sammanlagt har tjugo timmar av geografikursen vikts 
åt GIS-momentet. Malins vetskap om hur eleverna arbetar med GIS med vederbörande lärare är 
emellertid ringa, eftersom att Malin började arbeta på skolan denna termin. Malin tror likväl att 
eleverna arbetade med en kostnadsbaserad version av ArcGIS i datorsalarna på skolan.    

När Malin arbetade på sin förra gymnasieskola använde hon GIS med hjälp av kartor från SGU. I 
momentet arbetade eleverna i datorsalar för att studera naturgeografiska förhållanden, såsom 
berggrund och rullstensåsar.  

Tidigare arbetade David med GIS i ett specifikt delmoment. Nu använder han GIS övergripande 
i geografikursen eftersom han anser att det är viktigt att eleverna arbetar med geografiska 
informationssystem i olika moment. En central anledning till detta är att möjligheten att integrera 
komplexa frågor utifrån både natur- och kulturgeografiska förhållanden i undervisningen, enligt 
David.   

Vem bestämmer undervisningsinnehållet?  

Med avseende på om det är läraren som bestämmer vad eleverna ska studera eller om 
undervisningsinnehållet utgår från elevernas intressen och erfarenheter, är det huvudsakligen den 
förstnämnda faktorn som karakteriserar respondenternas arbete i GIS. Eva framhåller:  

Jag skulle vilja säga det att som situationen är på den här skola så skulle jag 
bestämma det. Om jag var på en annan skola där det finns en annan typ av elever 
så skulle jag kanske låta dom bestämma mer. Vi har elever idag som är relativt 
svaga och där förkunskaperna är relativt klena, så jag skulle behöva styra.  

När David introducerar vad GIS är och hur ArcGIS-Explorer fungerar är det likväl elevernas 
egna intressen som styr undervisningsinnehållet.  Detta för att eleverna själva ska lära sig ArcGIS-
Explorer och utforska diverse verktyg som programmet tillhandahåller. Sedan styr David 
uppgifterna alltmer i takt med att elevernas kunskaper i programmet ökar.  

Sara bestämmer huvudsakligen vad eleverna ska studera då de arbetar med geografiska 
informationssystem. Emellanåt kan Sara uppmana elever att arbeta mer självständigt för att 
fördjupa sig mer i en fråga.  
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Vilka förhållningssätt har lärarna till GIS i geografiundervisningen?  

Vilka fördelar finns det med i GIS?  

Alla respondenter anser att GIS är ett viktigt verktyg att använda i geografiundervisningen, 
framför allt då det skapar många användarmöjligheter till att belysa frågor på olika 
tillvägagångssätt. Andra anledningar är att GIS innehar en betydande samhällsfunktion genom att 
eleverna, vare sig de vet det eller inte, är omgivna av geografiska informationssystem i dagens 
samhälle. Vissa respondenter framhåller ytterligare att GIS kommer bli ett alltmer viktigare inslag 
i geografiundervisningen i takt med att samhällsbehovet tilltar. Eva säger:  

 […] Vi använder kartboken ganska mycket. Men med GIS får man ju en helt 
annan överblick. De möter det här i sitt vanliga liv då dom tittar på Google Earth. 
[…] Geografi blir ett ämne som hamnar mer i verkligheten då GIS har en bättre 
verklighetsanknytning. För med kartor kan det bli såhär, det kan bli för teoretiskt. 
Vad ska man ha det här till?  

Anders framhåller att ett grafiskt redskap som GIS kan skapa gynnsammare förutsättningar för 
elever att ta till sig information och förstå sammanhang, vilket vidare baseras på att elever har 
lättare att förstå bilder och flöden än text.  

Malin och David anser att användningen av GIS väcker intresse hos eleverna då de tycker att det 
är roligt att arbeta med ArcGIS-Explorer och Google Earth. David anser ytterligare att denna 
faktor bidrar till gynnsammare förutsättningar att behandla olika frågor genom geografiska 
informationssystem:   

Visst kan man sitta och rita kartor för hand men att arbeta med GIS ger så mycket 
mer. Det skapar goda förutsättningar för eleverna att analysera olika frågor och 
därefter presentera detta på ett schyst sätt i form av en karta. Presentationen är ju 
en viktig del i allt arbete som eleverna faktiskt gör.  

Vilka nackdelar finns det i användningen av GIS?  

Mellan de olika lärarna finns det skillnader i åsikt gällande i vilken utsträckning GIS bör tillämpas 
i geografikursen. Skillnaderna baseras i huvudsak på faktorerna tid, resurser och kunskap att 
undervisa i geografiska informationssystem.   

Tid  

Tidsutrymmet att arbeta i geografiska informationssystem är framför allt ett bekymmer som 
respondenterna lyfter fram. Anders och Lennart anser att den tid som står tillförfogande att 
behandla GIS i kursen Geografi A är högst begränsad, och det av den orsaken att ett stort antal 
andra moment ska behandlas i kursen. Att arbeta med GIS mer än tio timmar i Geografi A, som 
är fördelat över 84 timmar, är inte rimligt enligt Lennart. Anders framhåller att det är centralt att 
elever förfogar över kunskap inom olika analysmetoder för att kunna tillämpa GIS, samt att de 
har tidsutrymmet att lära sig att hantera en tillgänglig programvara. Det är utifrån dessa faktorer 
som tidsproblematiken i första hand uppstår i Anders tillämpning:    

[…] min didaktiska erfarenhet säger mig, med tanken på den tid vi har, att 
programmet ArcGIS är för avancerat för eleverna just här. Det är för mycket. Jag 
har dessutom pratat med företrädare som säljer och programmerar ArcGIS. De 
säger klart och tydligt att detta inriktar sig enbart till de som studerar på universitet 
och högskola, inte för gymnasieskolan.  

Att GIS-program generellt är för avancerade att använda, gentemot den tid som står till 
förfogande, säger även resterande respondenter med undantag av David. En annan aspekt som 
förorsakar tidbrist att arbeta med GIS är att flera elever har en låg datorkompetens. Vilket medför 
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att det är tids- och resurskrävande att lära dessa elever att använda ett program. Denna faktor, 
samt att vissa elever inte kan arbeta självständigt, resulterar till att det blir ineffektivt för vissa 
elever att arbeta med datorer. Sara anser: 

 […] det stora problemet är kombination med tid, bra material som är enkelt att 
använda utan att det tar för mycket tid. Jag kan inte träna upp eleverna i ett 
program som är för komplicerat. […] Sen har du problemet att 70 % sitter på 
Facebook för att istället göra det dom ska göra. Och då tar det mycket tid att 
arbeta med datorer.  

Dessutom framhåller Eva: 

[…] Jag tror att det här med datorer gör att man förlorar jättemycket tid. Tid är en 
av de viktigaste faktorerna i undervisningen.  Det är ju så att duktiga elever klarar 
av att driva större projekt. Jag har ju sett min dotter som går på en annan 
gymnasieskola där dom arbetade med GIS i samhällsplanering. Jätteduktiga elever, 
självständiga som jobbade på som tusan. Jag är inte lika övertygad om att elever 
som är lite svagare inte har samma nytta som det. Det är vad jag tror. […] Här 

handlar det främst om att få elever godkända.   

Sara säger att hon vill utöka den praktiska användningen av GIS, framför allt hos elever som går 
på teknik- och samhällsprogrammet på hennes gymnasieskola. Därför att dessa elever generellt 
besitter en hög datakompetens:  

[…] Jag skulle vilja att dom arbetade med ett projekt där de tittade på 
företagslokalisering […] vilka kommunikationer och handelsvägar som finns. 
Alltså vad det är rent GIS mässigt som påverkar att ha företaget just här. Men det 
har jag varken tid eller redskapen till idag.   

Resurser  

Med avseende på vilka resurser som påverkar respondenternas möjligheter att arbeta i GIS 
poängteras huvudsakligen följande viktiga faktorer; tillgång på användarvänliga program, stöd 
från skolledning angående tillgång på datorer, programvaror och fortbildning, samt höga 
installeringskostnader av programvaror.  

En faktor som hämmar respondenternas möjligheter att undervisa i GIS är deras svårigheter att 
hitta användarvänliga program som är enkla att arbeta med. Vilket förorsakas av att 
respondenterna får otillräckligt med information om vilka kostnadsfria program som är lämpliga 
för gymnasiet. Respondenterna anser att program, som tidigare har använts, har varit för 
avancerade att tillämpa på gymnasienivå. En annan aspekt är tekniska bekymmer med 
programvaror, framför allt att få denna att fungera på datorer utan några buggar.  

Ett annat problem är den höga kostnaden som kan uppstå när program ska installeras. Sara säger 
att ett GIS-program skulle köpas in till skolan för tre år sedan. Licensen var dock inte per dator 
utan per elev vilket resulterade i att det blev för kostsamt att investera i programmet. Lennart 
betonar att möjligheten att installera GIS-program på skolans datorer försvåras i och med att 
Volvo IT ansvarar för IT-systemet. För att installera ett gratis GIS-program på datorerna för 
Stockholms gymnasieskolor ska Volvo IT, enligt Lennart, ha 8000 kronor per år. Sara anser 
däremot att problemet att installera programvaror på hennes gymnasieskola inte är något 
problem, då de har tillgång till en egen IT-tekniker.  

I fråga om skolledningens stöd till att undervisa i GIS är det olika mellan vissa respondenter.  
Sara anser att tillgången på datorer är relativt god. Emellanåt kan det bli bekymmersamt med 
datortillgången på skolan när flera klasser är i behov av datorsalarna. Malin menar att stödet från 
skolledningen är gott, vilket kan härledas till den externa GIS-lärare som tillhandahåller ett 
separat moment i geografikursen samt goda fortbildningsmöjligheter. Det förs fortfarande 
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diskussioner på Malins skola om det nuvarande undervisningsupplägget ska genomföras även 
nästkommande termin.  

David har länge haft ambitionen att arbeta med GIS, dock är det bekymmersamt med 
skolledningens stöd. För tillfället arbetar David med ArcGIS-Explorer. Programmet är enligt 
David användarvänligt då det inte kräver några särskilda förkunskaper. David klandrar dock 
skolledningen för att de försvårar möjligheterna att använda programmet. När ArcMap-Explorer 
skulle installeras på elevernas bärbara datorer fungerade det inte för vissa elever. Av den 
anledningen installerades programmet på samtliga datorer i två av gymnasieskolans befintliga 
datorsalar. Nu har skolledningen lagt som förslag att ta bort den datorsal där flest datorer finns, 
vilket medför att det blir bekymmersamt för David att arbeta med ArcGIS-Explorer 
nästkommande termin:   

[…] nu när vi fått in programmet i en datorsal så är förslaget att vi ska ta bort en 
datorsal. Detta innebär att det enbart kommer finnas en datorsal kvar, så i höst 
kommer vi inte ha något GIS igen. Så vi måste återigen börja om med hela den 
här processen då det ska installeras igen. […] Stödet från skolledningen är 
ingenting, det är ingenting. Dom fattar inte hur mycket tid vi lägger ner på det här. 
Jag har tagit upp det är med skolledningen att det faktiskt står i kursplanerna, men 
jag har ännu inte fått något svar. […] det tar jättemycket tid och kraft att hålla på 
med att strula med det här.  

Anders, som också arbetar på samma skola som David, anser att tillgången på datorer är god. 
Problemet med skolledningen handlar snarare om att det inte är intresserade av vilja investera i 
ett dyrt program eftersom att de inte förstår dess användningsområden, enligt Anders:   

[…] stödet från arbetsledningen är bra i den mån de är lärarutbildade och har 
någon djupare erfarenhet av didaktiskt arbete. Men jag tror att de har väldigt svårt 
att förstå vad GIS är och vad det kan användas till. Skolledningen är numera inte 
pedagogiskt drivande utan är idag reducerade till administration. Så jag är helt 
övertygad om att de inte förstår verktyget. […] Dom skulle aldrig bevilja 
ekonomiska medel att köpa in ett dyrt program.   

Kunskap 

Samtliga respondenter, vilket tidigare har redovisats i första avsnittet i resultatkapitlet, efterfrågar 
mer fortbildning i GIS. Detta beror på att vissa respondenter anser att deras låga kunskaper i GIS 
hämmar deras möjligheter att undervisa i det.  

Malin har genomfört fortbildningar i geografiska informationssystem. Dock är Malin i stort 
behov av kontinuerlig handledning för att kunna göra mycket mer med GIS, än vad hon gör idag. 
Dock menar Malin:   

[…] men det krävs mycket övning. Ändå att jag har gått de här kurserna så är man 
i behov av mycket support. Jag skulle vilja göra mer. Ändå att jag har dessa kurser 
i bakgrunden så känner jag mig inte redo att riktigt klara av detta.  

Lennart tror att åldern på geografiläraren har en betydelse i hur GIS kan användas i 
geografiundervisningen. Unga lärare som har haft GIS under sin geografilärarutbildning har 
gynnsammare förutsättningar att använda GIS på en mer avancerad nivå.  

En annan aspekt som respondenterna framhåller är bristen på information om vilka användbara 
och kostnadsfria program som tillhandahålls på marknaden.   

Vilka likheter och skillnader finns det mellan kursplanerna i Lpf 94 och Gy11?  

Med avseende på de nya kursplanerna anser nästintill alla geografilärare, förutom Lennart, att det 
finns tydligare riktlinjer i Gy11 för hur GIS ska användas i undervisningen. Lennart har läst den 
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nya kursplanen ett fåtal gånger eftersom att han ännu inte har börjat undervisa i Geografi 1. Hans 
nuvarande uppfattning är dock att skillnaderna mellan kursplanerna i Lpf 94 och Gy11 inte är så 
stora med hänsyn till geografiska informationssystem. Likväl är Lennarts ambition, om 
förutsättningarna ges, att öka sin undervisning i GIS inom ramarna för Gy11.    

Sara säger:  

Det är någorlunda tydligare framlyft i den nya kursplanen. Där står det att man 
ska köra tillämpning vilket det inte står i den gamla kursplanen. I den gamla 
kursplanen står det att dom ska få kunskap om det, och då räcker det man ska få 
kunskap om det. Det står alltså inget om tillämpning i den gamla kursplanen vilket 
det gör i den nya. Sen finns det fler moment i och med att det är två jättestora 
moment som handlar om globalisering och globalt företagande, som GIS vore 
idealisk att lägga. Dessutom har miljöbiten kommit in mycket, mycket mer inom 
geografin. Så vi har egentligen tagit över all miljö från naturkunskapen. Det är ju 
så himla enkelt att använda GIS för att göra enkla kopplingar om 
spridningsområden, hur försurningen ser ut i vissa områden, var du har en fabrik i 
närheten, avrinningsområden. Vi har en fabrik och där har vi utrinningsområdet 

och här får vi ett problem med havsbotten.  

Anders, David och Malin framhåller att det förs diskussioner på deras gymnasieskolor gällande 
hur GIS ska tillämpas i förhållande till de nya kursplanerna. De är överens att om att 
användningen måste öka, dock är de inte klara med hur kursprinciperna ska uppnås 
nästkommande termin. David framhåller:  

[…] som jag tänkt nu, om jag lyckas installera programvaran till hösten, så 
kommer jag börja med GIS tidigt i kursen. Detta så eleverna lär sig programmet 
och därmed alltid kan återkomma till det i andra moment, så det följer som en röd 
tråd genom kursen.  

Evas mål är att eleverna ska arbeta mer med GIS utifrån kulturgeografiska förhållanden när 
kursen Geografi II påbörjas nästkommande vårtermin. I synnerhet i frågor som behandlar 
samhällsplanering eftersom det står angivit i den nya kursplanen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



24 
 

Analys och diskussion  
Syftet med kapitlet är att analysera respondenternas didaktiska val att implementera GIS i 
geografiundervisningen. Detta görs utifrån respektive frågeställning. Inledningsvis summeras 
respondenternas svar för att därefter appliceras mot uppsatsens teoretiska ramverk. I varje 
frågeställning diskuteras avslutningsvis de aspekter som har registrerats. 

Vilka erfarenheter besitter lärarna av GIS? 
Respondenternas kunskaper i GIS som är aktuella att arbeta med i dagsläget kommer främst från 
fortbildningar. Vissa respondenter har erbjudits fortbildningar av respektive gymnasieskola, 
medan andra har genomgott vidareutbildning på eget initiativ. Respondenternas erfarenheter från 
geografilärarutbildning är i huvudsak inaktuella då de inte har vidareutvecklat sina kunskaper i 
nyare programvaror. Ett bekymmer som lyfts fram, beträffande fortbildning, är att dessa inte har 
varit anpassade till geografilärares behov och förutsättningar för att använda GIS. 
Respondenterna är likväl intresserade av att utveckla sina kunskaper i GIS med hjälp av 
fortbildningar och support.  

GIS-fortbildning måste förankras i geografilärares behov och förutsättningar 
I Røds studie registreras det att de flesta norska geografilärare har fått någon form av utbildning i 
GIS (Rød, et al., 2010: 21, 33-34). Vilket således överensstämmelser med respondenterna i denna 
undersökning. Dock är respondenternas erfarenheter från respektive lärarutbildning, i jämförelse 
med dagens förhållande, tämligen oanvändbara. Detta beror på att de inte har uppdaterat sina 
kunskaper i nya programvaror samt att genomförd fortbildning inte har varit förankrade i 
geografilärares behov och förutsättningar för att arbeta med GIS. Som Green framhåller måste 
därför utbildningar inneha tydligare fokus på hur GIS kan användas i skolundervisningen för att 
öka lärarnas kompetens (Green, 2011: 44).  
 
Andra faktorer som kan associeras till tidigare forskning är respondenternas intresse av att 
utveckla sina kunskaper i GIS. Wellving menar att lärarna måste få kontinuerlig tillgång till 
handledning och fortbildning för att möjliggöra en progressiv utveckling av sina kunskaper i GIS 
(Wellving, 2007: 1-5). Meyer menar ytterligare att lärare behöver få möjligheten att fördjupa sina 
kunskaper i programvaror (Meyer, 1999: 31).  

Diskussion  

Eftersom respondenternas kunskaper i GIS, antingen är inaktuella eller irrelevanta att använda på 
gymnasienivå, är det nödvändigt med vissa åtgärder. Detta för att öka geografilärares möjligheter 
att undervisa i geografiska informationssystem. Lärare måste ges möjlighet till kontinuerlig 
fortbildning och support för att kunna vidareutveckla och uppdatera kunskaperna i 
programvaror. Fortbildning behöver också vara förankrad i geografilärares möjligheter att 
undervisa i geografiska informationssystem. Därför bör fortbildningar utformas med 
utgångspunkt i de nya kursplanerna samt att programmen som tillhandahålls är kostnadsfria eller, 
möjligtvis, kan användas till en låg kostnad för skolor.  

Hur tillämpar lärarna GIS i geografiundervisningen?   

Respondenterna använder enbart webbaserade och kostnadsfria program. Google Earth är det 
program som främst används till att behandla frågor med naturgeografisk prägel. Andra program 
som tillämpas är exempelvis ArcGIS-Explorer, Eniro och SGU. En respondent ger även sina 
elever möjligheten att arbeta med sina personliga smartphones. Vissa av respondenterna tillämpar 
GIS till att behandla frågor som har sin utgångspunkt i kulturgeografiska förhållanden. Det är 
enbart en respondent som framhåller att GIS används som ett hjälpmedel för att integrera frågor 
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utifrån kultur- och naturgeografiska förhållanden. Att rita kartor för hand är dessutom 
förekommande hos ett fåtal respondenter.  

Respondenterna använder i första hand GIS som ett hjälpmedel för att behandla andra delar 
inom ämnet. Dock sker användningen, hos de flesta respondenterna, inom ett specifikt moment, 
såsom när landformer behandlas. Två respondenter har inte arbetat med GIS under läsåret på 
grund av tidsproblem respektive att en extern GIS-lärare har tillhandahållit momentet i 
geografikursen.  Två av respondenter ger eleverna möjligheter att arbeta utifrån sina intressen och 
erfarenheter i GIS respektive rita kartor för hand.   

Undervisning med GIS  

Med avseende på om det är utbildning om eller med GIS, som Sui, Chen och Rød behandlar (Sui, 
1996: 581-582, 584, 589 & Chen, 1997: 262 & Rød, et al., 2010: 21-22) är det främst med GIS som 
karakteriserar respondenternas undervisning. Syftet i deras praktiska användning kan relateras till 
Rød som menar att GIS bidrar till djupare geografiska kunskap då nya infallsvinklar genereras 
(Rød, et al., 2010: 21-22).  Undervisning om geografiska informationssystem förekommer hos 
vissa respondenter.  Exempelvis genom att innebörderna i GIS behandlas med hjälp av litteratur, 
eller att elever lär sig det tekniska handhavandet av ett program eller apparatur. Denna typ av 
undervisning blir därmed ett fundament för vissa av respondenterna när elever ska knyta an 
frågor med hjälp av geografiska informationssystem. 

Chen menar att utbildning om GIS parallellt med GIS generar de bästa resultaten. Dock är denna 
arbetsform inte signifikant i respondenternas användning. Chen anser likväl att arbetssättet kräver 
mycket tid och elevengagemang, därför att eleverna måste besitta goda kunskaper att arbeta med 
datorer och kartor samt få omfattande resurser för handledning (Chen, 1997: 262).   
 
Utifrån respondenternas användning, i relation till Rød, är det tydligt registrerat att det är genom 
webbaserade och kostnadsfria program där integreringen av geografiska informationssystem 
verkställs i geografiämnet (Rød, et al., 2010: 34).  

Inte någon av respondenterna framhåller att de arbetar ämnesöverskridande med geografiska 
informationssystem. Om användningen av GIS ska intensifieras i skolan är det, enligt Wellving 
och Larsson, nödvändigt att GIS behandlas som ett ämnesöverskridande verktyg och inte enbart i 
geografiämnet (Wellving, 2007: 1-5 & Larsson, 2008: 164-166). Detta sker följaktligen inte i 
respondenternas tillämpning.    

Respondenternas användning av GIS gentemot didaktiska typologier för skolgeografin  

I avsnittet klassificeras respondenterna didaktiska val att implementera GIS i 
geografiundervisningen. Detta görs i den modell som har utformats med utgångspunkt i Molins 
didaktiska typologier för skolgeografin.  

Respondenternas didaktiska val i GIS varierar mellan olika typologier. Den typologi som 
förekommer oftast i respondenternas användning är naturvetenskapligt baserad geografiundervisning. 
Vilket baseras på att deras undervisning präglas av frågor som är relaterade till naturgeografiska 
förhållanden. Denna undervisningsform utgår inte heller utifrån elevernas intressen och 
erfarenheter utan det är läraren som huvudsakligen bestämmer vad eleverna ska studera.  En 
respondent anser därutöver att behovet av GIS inom frågor med kulturgeografisk karaktär inte är 
lika stort i jämförelse med naturgeografiska förhållanden.  

En annan undervisningsform som kan sammankopplas till vissa respondenter är traditionell 
värdebaserad geografiundervisning. Av den orsaken att kartboken används och att elever får rita kartor 
för hand i geografiundervisningen.  
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Vissa av respondenterna använder geografiska informationssystem separat för att behandla frågor 
med utgångspunkt i kulturgeografiska förhållanden, såsom befolkningsfördelning och 
inkomstuppgifter relaterat till olika bostadsområden. Till följd därav kan respondenternas 
didaktiska val i GIS också klassificeras inom samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning. 

Den didaktiska typologin, tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning, kan i första hand associeras till 
en respondent, vilken behandlar natur- och kulturgeografiska parallellt i frågor. Vederbörande 
respondents undervisning verkställs därutöver, delvis, utifrån elevers intressen och erfarenheter. 
En annan respondent utgår även från elevernas erfarenheter i undervisningsupplägget, dock sker 
detta genom att elever får rita kartor för hand. Ett annat didaktisk val som kan relateras till 
typologin är då elever använder GIS för att sammankoppla frågor till stadsbildsanalyser.  

Molin menar, utifrån sina observationsstudier, att de nuvarande geografilärarnas didaktiska val 
präglas av typologierna; traditionell värdebaserad geografiundervisning naturvetenskapligt baserad 
geografiundervisning och samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning (Molin, 2006: 203-205).  Detta 
överensstämmer till stor del med respondenternas didaktiska val. Molin anser emellertid att det är 
de två sistnämnda typologierna, tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning och aktualitets- och 
värdebaserad geografiundervisning, bör prägla geografilärares undervisning i och med styrdokumentens 
konstruktion. Utifrån respondenternas ställningstagande är det således tvärvetenskapligt baserad 
geografiundervisning som, i viss utsträckning, utmärker respondenternas undervisning i geografiska 
informationssystem.   

Diskussion:   

Att det är undervisning med GIS istället om GIS som karakteriserar respondenternas arbete i 
geografiska informationssystem är postitvt. Detta ställningstagande kan dels baseras på den 
forskning som behandlar vilken funktion GIS bör ha i skolundervisningen, samt hur 
styrdokumenten är utformade, framför allt i Gy11.   
 
En aspekt som är relevant att problematisera är parallell undervisning om och med GIS. Att 
exempelvis lära sig det tekniska handhavandet av ett program eller en apparatur är nödvändigt för 
att eleverna ska få goda förutsättningar att fördjupa sina kunskaper i GIS. Samtidigt är det inte 
inom denna undervisningsform som elever problematiserar komplexa geografiska frågor, utan det 
sker i utbildningen med hjälp av GIS. Frågan som uppstår här är; vilka möjligheter det finns för 
respondenterna att både undervisa om och med GIS i geografikurserna? Chen menar att elever 
måste få tidsutrymmet att lära sig ett program och ha tillgång till omfattande handledning, vilket 
vidare kräver stort engagemang och höga datorkunskaper hos elever om undervisningsformen 
ska vara genomförbar. Ett flertal respondenter poängterar att dessa faktorer hämmar deras 
möjligheter att undervisa i GIS.  Detta kan därav förklara varför parallell undervisning om och 
med GIS inte karakteriserar respondenternas undervisning.  
 
Att den femte typologin, aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning inte karakteriserar någon av 
respondenternas undervisning kan härledas till olika faktorer. En omständighet är antagligen att 
det bristande intresset, eller möjligheten, att arbeta övergripande med geografiska 
informationssystem. För att aktualisera undervisningsinnehållet gentemot samhällsutvecklingen 
bör GIS tillämpas övergripande i geografiämnet. Eleverna behöver dessutom arbeta självständigt, 
aktivt och källkritiskt med GIS för att kunna problematisera frågor utifrån olika aktörer och 
perspektiv.  

I fråga om att arbeta tvärvetenskapligt, alltså i förhållande till ämnets två vetenskapliga discipliner, 
beror det troligtvis på vilket sätt lärare vill undervisa i GIS. Att GIS ofta används för att behandla 
naturgeografiska förhållanden kan bero att respondenterna förknippar kartanvändning till sådana 
element. Att Google Earth ytterligare ses som ett användarvänligt och lättillgängligt program, 
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som bland annat kan åskådliggöra landformer på ett tydligt och snyggt sätt, gör det därmed 
passande att tillämpa GIS i frågor med naturgeografisk prägel.  

Exempel på undervisningsinnehåll vilket sker i utgångspunkt i typologin aktualitets- och värdebaserad 
geografiundervisning, är en jordbävningskatastrof som har inträffat någonstans på jorden. För att 
eleverna ska applicera rumsligt perspektiv på denna händelse så kan eleverna exempelvis tillämpa 
GIS för att först lokalisera området där jordbävningen har ägt rum genom ett program. 
Sedermera bifogar eleverna exempelvis data om plattgränserna och var människor och sektorer är 
lokaliserade. Om dessa element verkställs skapar det vidare goda möjligheter för eleverna att 
problematisera frågor. Vilket sedermera kan ligga som grund i deras beslutfattande, såsom om det 
är rimligt att kärnkraftverk ska lokaliserade i riskområden för jordbävningar och efterkommande 
tsunamins, och detta i närheten till bebyggelse.       

En annan faktor som påverkar i vilka sammanhang GIS används, kan härledas till den respondent 
vilken anser att GIS i första hand är lämpligt att tillämpa i frågor med naturgeografisk prägel. 
Denna inställning kan eventuellt motverkas genom att lärare får tillgång till lättarbetat material, 
såsom kartteman som berör befolkningsfördelning med hänsyn till socioekonomisk status och 
energikonsumtion. Dock är det ändå lärarens egen inställning i hur styrdokumentens principer för 
geografiämnet ska verkställas i den praktiska geografiundervisningen i GIS. 
Geografiundervisningen ska, enligt styrdokumenten för ämnet, följaktligen präglas av en 
systemsyn i förhållande till natur- och kulturgeografiska aspekter. I detta krävs det att eleverna 
har förmåga att arbeta med ett digitalt verktyg som geografiska informationssystem.  

Vilka förhållningssätt har lärarna till GIS i geografiundervisningen?  

Samtliga respondenter anser att GIS är ett viktigt verktyg att använda i geografiundervisningen, 
både för lärare också elever. Respondenternas ställningstagande baseras främst på den betydande 
samhällsfunktion som GIS innehar. Dessutom anser vissa respondenter att motivationen hos 
elever tycks öka när de får möjligheten att arbeta med geografiska informationssystem. Mellan 
respondenterna finns det likväl skillnader i åsikt om i vilken utsträckning GIS bör tillämpas inom 
geografikursen. Vissa anser att utrymmet att behandla GIS i förhållande till den tid som står 
tillfogande är marginellt i den första geografikursen. Tidsproblematiken i GIS härleds främst till 
att program är för avancerade att använda på gymnasienivå, samt att elever är i stort behov av 
lärarstödundervisning. I synnerhet de elever som besitter låg datorkompetens och ett svagt 
intresse av själständigt arbete. Andra faktorer som hämmar vissa respondenters möjligheter att 
undervisa i GIS är lågt stöd hos skolledning samt höga installationskostnader av programvaror.  

Med undantag av en respondent framhåller alla att det finns skillnader i hur geografiska 
informationssystem ska tillämpas mellan kursplanerna i Lpf 94 och Gy11. Dessa respondenter 
kommer att, om förutsättningarna ges, utöka deras användning i GIS till följd av utformningen av 
de nya kursprinciperna.   

Sociala och strukturella barriärer hämmar undervisning i GIS    

Att respondenterna är positivt inställda till att integrera GIS i undervisningen överensstämmer 
med Røds studie. Ett huvudsakligt problem för respondenterna, som Rød och även Green 
framhåller, är det didaktiska problemet beträffande hur GIS kan införas i undervisningen (Green, 
2011: 42 & Rød, et al., 2010: 34).  Lärare har, enligt Rød, utrymmet att själva välja vilket GIS-
program de vill tillämpa för att uppnå kursmålen, dock har lärarna dessvärre inte någon bas att 
utgå från när de ska genomföra sina val (Rød, et al., 2010: 34). I detta föreligger det, som Kerski 
framhåller, sociala och strukturella barriärer vilka komplicerar respondenternas användande av 
GIS. Brist på; tid, undervisningsmaterial och support konkretiserar detta. En annan faktor är de 
höga installationskostnader som program kan medföra. Den sistnämnda faktorn kan därför, som 
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Kerski och Songer menar, reducera skolors incitament att investera i programvaror (Kerski, 2003: 
iii-iv & Songer, 2010: 401-403).   

Green menar att en integrering av geografiska informationssystem i skolundervisningen försvåras 
av att lärare associerar systemet till avancerade datorer och program som inte är anpassade till 
skolors förutsättningar (Green, 2011: 42). Detta är i enlighet med vissa respondenter som säger 
att dagens GIS- program är för avancerade för elever och att de är för dyra för att köpa in till 
skolan. Därför är det främst den ökande tillgången på webbaserade och kostnadsfria program som 
dessutom är användarvänliga som kan intensifiera användningen av GIS i skolundervisningen, 
enligt Songer och Rød (Songer, 2010: 401-403 & Rød, et al., 2010: 34). Detta stämmer väl 
överens med respondenternas nutida tillämpning av program, samt att efterfrågan av 
användarvänliga och kostnadsfria program är tämligen stort hos alla.   

En annan faktor som påverkar vissa respondenters inställning till GIS är bristen på tillgängligt 
och lättarbetat undervisningsmaterial. Green och Wellving menar att lärare måste få tillgång till 
undervisningsmaterial i form av exempelvis praktiska övningar och demonstrationsövningar om 
användningen av GIS ska kunna intensifieras i skolan (Green, 2011: 44 & Wellving, 2007: 1-5).   

Wellving menar att lärare måste skaffa sig kompetens i GIS på egen hand då stödet från 
skolledning är marginell (Wellving, 2007: 1-5). Detta kan överensstämma med respondenterna i 
fråga om det begränsade tidsutrymmet som finns att uppdatera och vidareutveckla kunskaperna 
inom GIS. Dock är Wellvings ställningstagandet inte helt överensstämmande med de 
respondenter vilka har blivit erbjudna fortbildningar av sina respektive gymnasieskolor. Bland 
annat har skolledningen på en av respondenternas skola tillhandahållit en extern GIS-lärare i 
geografikursen.  De flesta respondenterna framhåller inte heller att skolledningens stöd är lågt. 
Att skolledningens stöd är bristfälligt kan främst relateras till den respondent som är kritiskt till 
att skolledningen inte skapar förutsättningar att arbeta i GIS genom tillgång på datorer och 
programvara.  

Chen förespråkar en parallell undervisning om och med GIS. Att arbetssättet inte är signifikant 
hos de flesta respondenterna kan huvudsakligen härledas till det Chen också framhåller, nämligen 
att det är tidskrävande att undervisa i GIS. Anledningar till detta är att program ofta är för 
avancerade att tillämpa i relation till den tid som står till förfogande, samt att elever med låg 
datorkompetens är i stort behov av handledning då de arbetar med GIS. Dessutom krävs det, 
som Chen poängterar, stort elevengagemang om undervisningsformen ska vara genomförbar 
(Chen, 1997: 262). Med undantag av tillgång på en användbar programvara samt respondenternas 
kunskaper, kan dessa faktorer därmed förklara varför parallell undervisning om och med GIS inte 
är utmärkande i respondenternas användning.  

En aspekt som kan relateras till tidigare forskning är att ett fåtal respondenter anser att elevers 
motivation ökar när de använder GIS. Denna aspekt kan därmed associeras till Songer och Rød 
som också påpekar detta (Songer, 2010: 414 & Rød, et al., 2010: 34).     

Diskussion  

En respondents inställning är att åldern på geografilärare antagligen har betydelse för hur GIS 
kan användas i undervisningen. Denna faktor är givetvis viktigt att fästa avseende vid, emellertid 
är det mer relevant att diskutera huruvida geografilärares nutida möjligheter att föra in GIS i 
undervisningen kan öka. I synnerhet eftersom de nya kursplanerna innehar tydligare fokus på hur 
geografiska informationssystem ska användas. Därför är det viktigt att registrera vilka barriärer 
som hindrar lärares arbete med GIS för att vidare sätta in adekvata åtgärder.   

Kombinationen av tid, brist på resurser och kunskap är centrala faktorer som hämmar 
respondenternas undervisning i GIS. Insatser måste därför göras inom dessa element för att öka 
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kompetensen och möjligheten att undervisa i geografiska informationssystem. För det första 
krävs det en användarvänlig och lättillgänglig programvara. Denna behöver också vara 
kostnadsfri då skolors förutsättningar att investera i dyra programvaror är begränsad. Skolverket 
måste även ställa krav på skolledare för att dessa ska möjliggöra lärares undervisning i GIS, såsom 
tillgång på datorer och funktionsdugliga programvaror. Därför är det nödvändigt att det finns en 
kontinuerlig samverkan mellan lärare, skolledning, Skolverket och de företag som tillhandahåller 
programvaror. Detta för att bland annat skapa gynnsammare möjligheter till att öka lärares 
kompetens i GIS, samt att programvaror anpassas med hänsyn till skolors behov och 
förutsättningar.  

En annan aspekt som är relevant att diskutera i sammanhanget, vilken också har behandlats i 
analysen av den föregående frågeställningen, är att ingen av respondenterna arbetar 
ämnesövergripande i GIS. Att respondenterna inte heller arbetar ämnesövergripande reducerar 
antagligen skolledares incitament att investera i programvaror. Framför allt av den orsaken att 
geografiämnet inte är ett kärnämne på gymnasiet. Till följd därav kan skolledares intresse vara 
ringa till att investera i GIS om det enbart tillämpas inom geografiämnet. Om förutsättningarna 
att undervisa i GIS ska öka är det därför viktigt att det inte enbart associeras till geografiämnet. 
Ett åtgärdsförslag är att arbeta ämnesövergripande med case-uppgifter, där GIS används som ett 
arbetsredskap för att söka alternativa lösningar på komplexa frågor. Därutöver är det också 
viktigt att lärare får tillgång på undervisningsmaterial i form av övningar och uppgifter om 
respondenternas kompetens ska öka.    

En respondent framhåller att det är en explicit distinktion gällande vilken funktion GIS innehar 
mellan kurserna Geografi A och Geografi 1. Detta är en relevant aspekt att diskutera i vilka 
didaktiska val respondenterna gör med geografiska informationssystem i undervisningen. I 
kursplanen för Geografi A är det angivit att eleverna ska få kunskap om geografiska 
informationssystem, medan i Geografi 1 ska eleverna behandla hur geografiska information 
värderas, analyserar och presenteras med hjälp av GIS. I den förstnämnda räcker det således att 
behandla vad GIS innebär genom exempelvis litteratur, medan i den nya kursplanen ska det 
tillämpas som ett digitalt verktyg. Denna faktor kan därav förklara respondenternas didaktiska val 
att undervisa i GIS inom Geografi A. Men i och med hur de nya kursplanerna är konstruerade 
kommer det sannolikt, som de flesta respondenterna likväl framhåller, förändra undervisning i 
GIS. Det är dessutom relevant att ta hänsyn till att respondenterna befinner sig i en övergångszon 
mellan kursplanerna Lpf 94 och Gy11.  

Ett bekymmer som registreras i studien är med hänsyn till kursplanerna i Lpf 94 och Gy11. I 
dessa är det tydligt angivet att geografilärare förfogar över frirummet att själva välja vilket GIS-
program de vill arbeta med för att uppnå kursmålen. Denna faktor, i relation till att 
respondenternas knappa kännedom om användbara och kostnadsfria program, blir friheten i 
kursplanerna snarare ett problem än till en möjlighet för respondenterna. Skolverket har därmed 
en central funktion om alla geografilärare ska ges möjligheten att arbeta med geografiska 
informationssystem på det tillvägagångssätt som är angivit i styrdokumenten. Annars kommer, 
som Rød understryker, styrdokumenten för geografiämnet, angående GIS, kvarstå som 
vägledande istället för styrande principer i geografiundervisningen.  
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Slutsatser   
Syftet med intervjustudien har varit att studera gymnasielärares didaktiska val i att implementera 
GIS i geografiundervisningen. Detta med utgångspunkt i deras erfarenheter, tillämpning och 
förhållningssätt till geografiska informationssystem.  

I studien framkommer det att samtliga respondenter har fått någon form av utbildning i GIS. 
Geografilärarutbildning och fortbildning utmärker respondenternas erfarenheter i geografiska 
informationssystem. Beträffande geografilärarutbildningen anser de flesta respondenterna att 
erfarenheter därifrån numera är inaktuella, av den orsaken att respondenterna inte har 
vidareutvecklat och aktualiserat sina kunskaper i takt med att programvaror har modifierats. Med 
avseende på genomförd fortbildning är flera respondenter kritiska, eftersom dessa inte har varit 
förankrade i geografilärares behov och förutsättningar att undervisa i GIS. Vilket i synnerhet 
baseras på ett bristfälligt pedagogiskt upplägg och att programvarorna som tillhandahållits har 
varit för avancerade för att tillämpa på gymnasienivå.  

De flesta respondenter använder GIS i undervisningen, dock förekommer det variationer med 
hänsyn till vilket syfte och i vilken utsträckning GIS tillämpas. Det gemensamma kännetecknet i 
deras tillämpning är att de bedriver undervisning med hjälp av GIS, eftersom att de använder det 
som ett verktyg för att behandla olika frågor. De flesta respondenter behandlar GIS inom ett 
separat moment genom webbaserade och kostnadsfria program, såsom Google Earth. Detta 
verkställs främst med syfte att behandla naturgeografiska fenomen, såsom landformer. I detta är 
det inte representativt hos flertalet av respondenterna att undervisningsinnehållet influeras av 
elevers intressen och erfarenheter, utan det är lärarna som bestämmer vad eleverna ska studera. 
En respondent möjliggör likväl att eleverna får arbeta utifrån sina intressen då ett program 
introduceras, med intentionen att väcka deras intresse för geografiska informationssystem.       

Beträffande variationer i respondenternas didaktiska val kan dessa härledas till att några av lärarna 
fortfarande använder kartboken eller att elever får rita kartor för hand. Vilket innebär att en 
relativ traditionell geografiundervisning delvis förekommer hos vederbörande respondenter. 
Geografiska informationssystem tillämpas också för att behandla frågor med kulturgeografisk 
prägel, således olika typer av befolkningsfrågor. Att GIS används för att integrera natur- och 
kulturgeografiska aspekter är inte signifikant med de flesta respondenters didaktiska val.  

I studien kan det ytterligare konstateras att respondenterna innehar en stor vilja att integrera GIS 
i geografiundervisningen. Respondenterna anser att GIS är ett viktigt verktyg att använda 
eftersom det bland annat bidrar med många användarmöjligheter för att belysa frågor på olika 
tillvägagångssätt. En annan aspekt, till varför de vill arbeta med GIS, är dess betydande 
samhällsfunktion genom att eleverna, vare sig de vet om det eller inte, är omgiven av geografiska 
informationssystem i dagens samhälle. Dock föreligger det olika problem som påverkar 
respondenternas möjligheter att undervisa i geografiska informationssystem. Problemen kan 
relateras till en kombination av brist på tid, resurser och kunskap.  

Bristen på tid förorsakas av att vissa elever besitter låga datorkunskaper eller har ett bristande 
intresse av att arbeta självständigt i GIS. Vilket vidare får konsekvenser på tillämpningen, då den 
tid som står till förfogande för att behandla GIS i undervisningen anses vara otillräckligt enligt 
vissa respondenter. Respondenters tidsutrymme för att vidareutveckla och uppdatera sina 
kunskaper i olika programvaror är också bristfälligt. Med avseende på otillräckliga resurser 
grunderar sig detta på att tillgången på programvaror, undervisningsmaterial och delvis även 
datorer är otillräcklig för att kunna undervisa i GIS. Det som i första hand efterfrågas är 
användbara program som är anpassade utefter skolors förutsättningar och behov, vilket vidare 
innebär att programmen inte får vara för avancerade eller för dyra att tillämpa i skolan. Angående 
den sistnämnda, brist på kunskap, handlar denna om att respondenterna får otillräckligt med 
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information om vilka lämpliga program som tillhandahålls på marknaden. En annan aspekt, som 
kan relateras till kunskapsbrist, är kursplanernas konstruktion, både Lpf 94 och Gy11. I dessa är 
det angivit att geografilärare själva får välja vilket/vilka program de vill tillämpa för att uppnå 
kursmålen. Denna faktor, i relation med respondenternas bristande kännedom om lämpliga 
program, blir principerna i kursplanerna snarare ett problem än en möjlighet för flera 
respondenter att undervisa i geografiska informationssystem.   

Som en följd av dessa aspekter kan det konstateras att respondenternas didaktiska val att 
implementera GIS i geografiundervisningen påverkas deras erfarenheter, tillämpning och 
förhållningssätt. Därför är adekvata åtgärder inom dessa områden nödvändiga för att öka 
respondenternas, och kanske även andra geografilärares, kompetens och förutsättningar att 
undervisa i GIS gentemot vad som angivit i de nya kursplanerna. Annars kan de nya 
styrdokumenten för geografiämnet, med fokus på GIS, bli vägledande principer istället för 
styrande i undervisningen. 

Förslag på vidare studier  

Avslutningsvis vill författaren framhålla förslag för vidare studier i denna kontext. Ett intressant 
och relevant studieområde vore att studera skolledning, Skolverket och företag som 
tillhandahåller programvaror i GIS gällande vilka problem och möjligheter det finns för lärare att 
undervisa i GIS. Resultatet från detta skulle möjligtvis kunna skapa ett beslutunderlag för att 
implementera adekvata åtgärder för att exempelvis stärka samverkan mellan gymnasielärare, 
skolledare, Skolverket och företag som tillhandahåller program. Intentionen med dessa åtgärder 
skulle därav vara att skapa gynnsamma förutsättningar för lärare att undervisa i GIS, inte bara 
inom geografin utan även övergripande- eller separat inom andra ämnen och sammanhang i 
skolan.   
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Bilaga     

Intervjufrågor  

Följande huvudfrågor ställdes till respondenterna. Vissa underfrågor har kompletterat 
huvudfrågorna för att vid behov tydliggöra respondenternas svar.  
 
Tillämpning av GIS 

 
1) Använder du GIS i geografiundervisningen?  

- I vilka sammanhang använder du GIS?  

- Hur arbetar du med GIS med avseende på arbetsformer?  

- Vem bestämmer huvudsakligen undervisningsinnehållet, du eller eleverna?  

- Vilket/vilka program använder du?  

- Varför använder du GIS?  

Om nej på frågan, varför använder du inte GIS?  

 
Förhållningssätt till GIS 
 

2a) Vilka fördelar finns det med GIS i undervisningen?  
 
2b) Vilka nackdelar finns det med GIS i undervisningen?  
 
2c) Vilka eventuella likheter och skillnader anser du att det finns mellan kursplanerna i Lpf 94 
och Gy11 med fokus på GIS?  
 
 

Erfarenheter av GIS 
 

3) Varifrån har du fått dina kunskaper i GIS? 
 

- Blev du erbjuden kursen eller genomförde du kursen av eget intresse?  

- Är erfarenheterna från din/a utbildning/ar positiva eller negativa?  
 


