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ABSTRACT 
Laine, T. 2016. GIS: En ny generations kunskap. Geografilärares inställning och 
implementering av geografiska informationssystem för gymnasiet, Arbetsrapportserie, 
Uppsala universitet.   
 
The purpose of this study was to examine how geography teachers implement GIS in the class room and 
examine how they interpret GIS, their attitude towards the implement of it in the curriculum for secondary 
schools and if it is beneficial to geopgraphy and students learning. Seven interviews were conducted 
individually, six geography teachers and the person who wrote the curriculum for geography in secondary 
school. The study revelas that the variation of the teachers education in GIS affect the way they educate their 
students in GIS. The teachers who were educated in GIS recently are using the tool to teach their students 
geographical subjects, while the others were often teaching their students about the tool, because they felt that 
there was lack of time to succesfully teach them more. Some of the teachers were uncertain to what extent they 
had to implement GIS in their education. All teachers thought GIS was a great tool for learning geography, but 
they also thought that it could be beneficial in other school related subjects. To make GIS relate closer to the 
curriculum, teachers need to improve pedagogical content knowledge about the subject, and the way teachers get 
educated in GIS need to adapt moore in how GIS could be used to learn geography. 
 
Keywords: Geographic information system (GIS), Geographic education, secondary education, curriculum, 
Learning with or about GIS.  
 
Handledare: Karin Nibon. 

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 4 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 4 
1.2 Avgränsning ...................................................................................................................... 5 

 
2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI ............................................................................... 5 

2.1 Vad är GIS? ....................................................................................................................... 5 
2.2 GIS i geografiämnets styrdokument ................................................................................. 6 
2.3 Effekten av GIS i undervisning ......................................................................................... 7 
2.4 Lära sig om GIS eller med GIS ......................................................................................... 9 
2.5 Lärares inställning till GIS .............................................................................................. 10 

 
3. METOD ................................................................................................................................ 11 

3.1 Intervjustudie .................................................................................................................. 11 
3.2 Tematisering .................................................................................................................... 13 
3.3 Urval och respondenter ................................................................................................... 13 
3.4 Analys av data ................................................................................................................. 14 
3.5 Etik .................................................................................................................................. 14 

 
4. RESULTAT ......................................................................................................................... 15 

4.1 Lärares implementering av GIS ...................................................................................... 15 
4.2 Lärares tolkning av GIS .................................................................................................. 17 
4.3 Lärares attityd till GIS i styrdokumenten ........................................................................ 20 
4.4 Intervju med Lena Molin ................................................................................................ 22 

 
5.  ANALYS OCH DISKUSSION .......................................................................................... 23 
 
6. SLUTSATS .......................................................................................................................... 27 
 
7. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................................................................... 29 

7.1 Litteratur .......................................................................................................................... 29 
7.2 Internet ............................................................................................................................ 30 
7.3 Intervjuer ......................................................................................................................... 31 

 
BILAGA 1. Intervjufrågor: Lärare ........................................................................................... 32 
BILAGA 2. Intervjufrågor: Lena Molin ................................................................................... 33 



 4 

1. INLEDNING 
 
Under höstterminen 2015 praktiserade jag på en gymnasieskola och undervisade i 
delmomentet kartografi inom ämnet geografi. Under momentet ska eleverna lära sig; 
[g]runderna i geografiska informationssystem (GIS) […] (skolverket.se, kursplanen för 
geografi 1). Jag såg fram emot det, men det skulle ta tid att planera en riktigt bra övning med 
geografiskt informationssystem (GIS), och jag visste inte riktigt hur mycket jag behövde lära 
ut om GIS. Jag bestämde mig ändå för att skapa en enkel övning med en internetbaserad GIS-
applikation. Som förväntat tog det tid att planera lektionen så eleverna kunde förstå uppgiften 
pedagogiskt och lära sig grunderna i GIS. Lektionen resulterade i kaos. Tekniken strulade och 
eleverna förstod inte uppgiften eftersom jag inte hade instruerat dem detaljerat nog i mina 
instruktioner. Jag som hade lagt ner kropp och själ på lektionsplaneringen och fick i slutändan 
skrota hela idén. 

Jag anser att denna erfarenhet påvisar problematiken som kan uppstå när lärare ska 
undervisa GIS i skolan. Geografins ämnesplan på gymnasiet har sedan 2011 integrerat GIS, 
ett verktyg som går ut på att skapa kartor genom att samla in, lagra, bearbeta, analysera och 
presentera geografisk data (esri.se, om GIS). Men ämnet har ett så pass brett stoff att det kan 
finnas ont om tid att planera lektioner med verktyget. Samtidigt krävs det tid att lära sig GIS 
och kunna bemästra det som ett pedagogiskt analysverktyg.  

GIS är ett verktyg som används i över 125 länder dagligen, men produktionen av GIS-
tränade studenter hinner inte med det växande behovet eftersom verktyget måste hanteras av 
kunniga användare (Tomlinson, 2012, s. 5). I Sverige har GIS implementerats i geografiämnet 
på gymnasieskolan där eleverna förväntas lära sig […] om hur stora informationsmängder 
kan hanteras med hjälp av digitala geografiska verktyg som geografiska informationssystem 
(GIS) (skolverket.se, ämnesplanen för geografi, ämnets syfte). Problemet för geografiämnet är 
att GIS inte utvecklades från första början i pedagogiskt syfte, vilket kan problematisera 
implementeringen i att lära ut verktyget för eleverna. Det krävs nämligen en del instruktioner 
om verktyget innan man kan utnyttja det som analysverktyg för kritiskt granskning och 
värdering av geografisk information. Det fanns få utbildningar för GIS i Sverige innan 1990-
talet, och då introducerades GIS främst i utbildningar för kartografer (Brandt, 2008, s. 315). 
Därför finner jag intresse i att studera lärares attityd till GIS i skolan och hur deras attityd till 
verktyget skildras i styrdokumenten för ämnet geografi. Studien fokuserar även på vad lärare 
upplever att eleverna lär sig av GIS och vad det bidrar till geografiämnet och lärande. 

 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur geografilärare använder GIS i undervisningen på 
gymnasiet i Sverige. Jag vill även undersöka hur lärare tolkar GIS och deras inställning kring 
hur det beskrivs och implementerats i geografiämnets styrdokument på gymnasiet. 

-‐ På vilket sätt använder geografilärare GIS i undervisningen på gymnasiet? 
-‐ Hur tolkar lärare begreppet GIS och vad det bidrar till geografiämnet och eleverna? 
-‐ Hur ser lärare på styrdokumentens formuleringar av GIS för gymnasiet? 
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1.2 Avgränsning 
Eftersom studien fokuserar på lärares tolkning och attityd till GIS riktas studien mot 
geografilärare på gymnasiet. Anledningen till att studien avgränsas för gymnasiet är att 
grundskolans styrdokument endast ställer krav att samla in geografiskt data, värdera och 
presentera det med hjälp av geografiska informationssystem och andra verktyg som till 
tillgängligt på Internet (skolverket.se, kursplan för grundskolan, centralt innehåll i årskurs 7-
9). Gymnasiets ämnesplan ställer däremot högre analytiska krav, och därmed krävs en mer 
komplex undervisning av GIS för gymnasielärare. Geografiämnets styrdokument för 
gymnasiet kommer i nästa kapitel redovisas. Undersökningen avgränsas till sex lärares tankar 
och åsikter. 
 
2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
 
2.1 Vad är GIS? 
GIS står för geografiskt informationssystem och enligt ESRI, ett programvaruföretag som 
arbetar med GIS, definieras det som en: […] programvara som hanterar insamling, lagring, 
bearbetning, analys och presentation av geografiska data (esri.se, om GIS). Men verktyget 
handlar inte bara om att skapa kartor, det är ett analysverktyg som hjälper dig att se komplexa 
samband och som man lättare på kartor kan förstå än bara siffror på ett papper (esri.se). 

Utvecklingen av GIS började med ett behov av topografisk data och specifika teman av 
jordens yta, till exempel naturliga resurser. Det resulterade i tematiska kartor som användes 
som information och förvaltning av resurser. GIS spred sig därefter inom andra områden, 
såsom planering av vägar, järnvägsspår och kanaler, spatial distribution av olika brott i städer 
eller spridning av sjukdomar. De olika kartorna skapades genom att samla in data och 
kombinera det med kartor, vilket man nu för tiden gör med hjälp av elektroniska program. 
Tidigare var kartografer tvungna att rita ut prickar och linjer själva. Det fanns ingen 
standardisering i de olika teman som användes och det krävdes en detaljerad beskrivning av 
kartorna för att läsaren skulle förstå dem. Idag är det lättare att visualisera kartor genom 
digitaliserade program som har olika funktioner jämfört med förr då man fick rita det mesta 
manuellt. Det finns till och med satelliter som kan kartlägga en förändring av ett landskap 
över tid, och använda data för att besvara olika samhällsfrågor (Burrough & McDonnell, 
1998, s. 4ff). 

Med GIS-teknologi kan man använda vilken information som helst som har med en plats 
att göra, och med hjälp av programmet jämföra med annan information för att skapa kartor. 
Därmed går det att ta informationen, exempelvis vad befolkningen i en stad röstade på, för att 
sedan kombinera det med stadens karta. Resultatet blir att man kan se vilka stadsområden som 
röstade på ett specifikt parti. Olika sorters datalager kan läggas på eller tas bort från kartorna 
beroende på vad det är som undersöks (nationalgeographic.org).  

Det finns en stor variation på GIS-verktyg idag. Det skiljer sig markant gällande vilka 
typer av verktyg du kan använda för att få fram kartor. En del program, exempelvis Arc-GIS 
kostar pengar, medan andra har skapats gratis för vem som helst att ladda ner och modifiera. 
Ett gratisprogram som är populärt heter Quantum-GIS med öppen källkod, där vem som helst 
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kan läsa, modifiera och vidaredistribuera programvaran. Programmet är volontärdrivet och det 
har funktioner för spatial analys och arbete med olika typer av lager (qgis.org). 

 
2.2 GIS i geografiämnets styrdokument 
Kurserna i geografi för gymnasiet i Sverige är geografi 1, geografi 2, och geografiska 
informationssystem. Det finns endast två program på gymnasieskolorna i Sverige som har 
geografi 1 som obligatorisk kurs, det ena programmet är samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktning samhällsvetenskap och det andra är naturvetenskapsprogrammet med inriktning 
samhälle (skolverket.se, Programstruktur och examensmål). De övriga kurserna är inte 
obligatoriska inom något program, och endast vissa skolor ger eleverna möjlighet att läsa dem 
när de väljer extra kurser. Eftersom så pass få program läser geografi 1 under gymnasietiden 
är det ännu färre som läser geografi 2 eller geografiska informationssystem. Därför fokuserar 
studien på att studera GIS i kursen geografi 1, även om det finns en hel kurs om GIS. 

Geografiämnets övergripande syfte är att eleverna ska utveckla specifika kunskaper. De 
kunskaper om GIS som eleverna ska utveckla i ämnet beskrivs följande: Eleverna ska även 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets behov av olika rumsliga data samt om hur 
stora informationsmängder kan hanteras med hjälp av digitala geografiska verktyg som 
geografiska informationssystem (GIS) (skolverket.se, ämnesplanen för geografi, ämnets 
syfte). I det centrala innehållet för geografi 1 ska undervisningen behandla följande: 
Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk 
information i karta. (skolverket.se, kursplan för geografi 1, centralt innehåll). Således har de 
konstaterat att GIS ska undervisas i geografi på gymnasiet. Det finns dock två andra delar 
läraren behöver utgå från i kursen och där beskriver de inte GIS explicit. Istället har de 
formulerat delarna så att man kan tolka de mer öppet och ge läraren frihet att undervisa mer 
efter deras behov och tanke kring GIS. 

I den första delen har de brutit ner ämnets syfte i sju punkter, där en av punkterna säger 
att de ska ges [f]ärdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera och 
visualisera rumsliga förhållanden (skolverket.se, ämnesplanen för geografi, ämnets syfte). 
Punkten påvisar att eleverna ska få analysera och visualisera rumsliga förhållanden, men det 
står endast med digitala geografiska verktyg, och även om GIS är ett digitalt verktyg så nämns 
det inte explicit i texten. Det kan därför tolkas som att de lämnar definitionen öppen för lärare 
att inte behöva använda ett avancerat GIS-verktyg, utan kan arbeta med eleverna genom 
gratisprogram som har några enkla funktioner eller arbeta med samma metod som GIS bidrar 
till som ett analysverktyg. Kursplanen är följaktligen till synes öppen för tolkning, för att 
lärare som möjligtvis inte arbetat mycket med verktyget eller inte har någon utbildning i det 
kan implementera GIS på ett enkelt, men ändå pedagogiskt sätt. 

En annan del i ämnesplanen som jag anser är öppen för tolkning är kunskapskraven 
eleverna behöver uppnå i kursen. Eftersom GIS inte nämns explicit i kunskapskravens text 
visas de delar som faller in i analys av kartor.  
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Eleven beskriver översiktligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss 
säkerhet och med hjälp av en lämplig enkel metod och lämplig teknik, geografiska frågor. […]Eleven 
samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen. (skolverket.se, 
geografi 1) 

 
Kunskapskraven ställer inget krav på att eleverna ska testas i grunderna för GIS eller någon 
specifik analys som endast kan åstadkommas med verktyget. Istället finner man ord som 
metod, teknik och bearbeta data, och därmed inte tvingar lärare att bedöma elever i GIS. I sin 
helhet kan GIS i kursplanen tolkas som ett medel för eleverna att testa på samt lära sig 
grunderna inom, de ska arbeta med GIS-verktyg för att analysera och besvara geografiska 
frågor, men det finns därmed inget krav som säger att läraren ska bedöma eleverna i GIS. 

Skolverket har även publicerat kommentarer för geografi där de skriver vad ämnet ska 
handla om, vad som ska göras och förklarar begrepp mer utförligt. GIS har även en 
begreppsförklaring bland kommentarerna som jag anser ger en tydligare förståelse för vad 
Skolverket vill att eleverna ska få för kunskaper med verktyget. Även om det förklaras vad 
GIS är, vad det kan användas till, varför och hur, så lämnas det relativt öppet. 

Anders Fridfeldt och Lena Molin har skrivit artikeln Modern geografi i skola och 
gymnasium som diskuterar de nya styrdokumenten (2011) för grundskolan och 
gymnasieskolan. I artikeln argumenterar de för att […]modern informationsteknik och 
användning av GIS, GPS och internet ska ingå i undervisningen (Fridfeldt & Molin, 2010, s. 
122). De hävdar att eftersom användandet av rumslig information och verktyg som GIS 
används i vardagen för beslutsprocesser, nationellt och internationellt, så bör eleverna 
utveckla kunskaper kring dessa områden. De har dock fått flera remissvar från lärare där de 
anser att de saknar utbildning för GIS och att skolorna inte har nog med resurser för 
fortbildning eller programvaror och datorer kraftfulla nog att stödja dessa program. Fridfeldt 
och Molin gör dock ställningstagandet att idag behövs inte dyr utrustning eller avancerad 
programvara för att lärare ska kunna undervisa i GIS. De poängterar dock att lärarstöd kan 
behövas med hjälp av fortbildning i GIS (Fridfeldt & Molin, 2010, s. 122). Det senaste 
ställningstagandet kan stärka min tolkning av kursplanen för geografi 1. På grund av att de 
fick svar från lärare som kände att det inte finns tillräckliga resurser för GIS i undervisningen, 
har de formulerat kursplanen utan någon restriktion att behöva använda avancerade GIS-
program. 

 
2.3 Effekten av GIS i undervisning 
Joseph Kerski utförde en studie i USA på nationell nivå med att undersöka till vilken grad 
skolor implementerar GIS i undervisningen för sekundärutbildning. Han undersökte även vad 
för effekt undervisningen gav för de som använde GIS (Kerski, 2003, s. 128). Det visade sig 
att 45 % av de som undersöktes inte använde GIS. Anledningen varför berodde på lärares 
utbildningsbrist i verktyget. Dock ansåg 49 % att det är bra för lärande. De diskuterar även att 
lärare är oroliga om eleverna lär sig att analysera med GIS, eller om de endast lär sig att 
använda ett kraftfullt verktyg utan att tänka på de underliggande frågorna (Kerski, 2003, s. 
133). Kerski har utgått från teorin om de två olika sätten att lära sig GIS, att lära sig med GIS 
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eller att lära sig om GIS. En lärare som kvoterades i artikeln verkar ha förståelse för de två 
olika inlärningsstrategierna, och inser att lära sig med GIS har en bättre effekt gällande vad de 
lär sig på lektionen om geografi. Kerski rekommenderar att eleverna bör lära sig med GIS 
(Kerski, 2003, s. 135). 

Studiens resultat visar att sociala, pedagogiska och politiska faktorer var viktigare 
influenser vid implementering av GIS än teknologiska. Speciellt när mycket GIS-baserade 
program har utvecklats för kommersiella marknaden och delvis är gratis. Andra viktiga 
resultat i studien visar att användningen av GIS förändrar sättet att undervisa i klassrummet, 
samt GIS-metoder som de använde relaterades närmare till ämnesplanen än de traditionella 
undervisningsmetoderna. Det bästa sättet GIS implementeras i undervisningen är från 
enskilda lärare, inte institutionen (Kerski, 2003, s. 135). 

Jag finner det intressant i hans slutliga rekommendation att tillvägagångssättet till GIS 
inte borde vara ’How can we get GIS into the curriculum?’ but ’How can GIS help meet 
curricular goals?’ (Kerski, 2003, s. 135). Det relateras till sättet att lära sig GIS, och att det 
krävs noggrann planering för att implementera verktyget på rätt sätt i styrdokumenten, med 
grund i att verktyget även är en metod för att förstå världen, ett verktyg som låter elever utföra 
geografiska och vetenskapliga analyser, inte bara läsa resultat av andras kartor (Kerski, 2003, 
s. 135f). Om man använder GIS på rätt sätt i undervisningen kan det lära elever annat än att 
enbart förstå sig på kartor och ett program, verktyget ger även frihet att undersöka egna saker 
och besvara geografiska frågor. 

Ali Demirci har skrivit artikeln Evaluating the Implementation and Effectiveness of GIS-
Based Application in Secondary School Geography Lessons där han undersökte effekten av 
elevers resultat med GIS och de barriärer som uppstår med användandet av GIS i 
sekundärutbildning, vilket är den utbildningsnivå eller skola som fortsätter efter grundskolan 
(ne.se, sekundärskola). Studien utfördes med hjälp av ett experiment, där ett 
undervisningstillfälle hölls för lärare om GIS, sedan observerades lärarna för att se hur 
lyckade deras lektionsplanering med GIS var i undervisningen, och slutligen tittade han på 
elevernas framgång med GIS och dess effekt (Demirci, 2008, s. 171). 

Även om intresset för integrering av GIS har skett i länder som Turkiet, Sverige och 
Finland för sekundärutbildning så tillkommer en del restriktioner. De hade till exempel svårt 
att förstå sig på GIS-verktyget. Det uppstod även problem i att förbereda undervisningen för 
eleverna samt att de som undervisade mer än 18 timmar i veckan inte hade tid efter 
workshopen att arbeta med GIS efteråt. Ett problem är att de inte riktigt förstår hur de kan 
använda sig av GIS i undervisningen, så eleverna inte lär sig om GIS, utan lär sig geografi 
med GIS (Demirci, 2008, s. 175). 

Enligt studien kan implementeringen av GIS göra stora framsteg genom att endast 
förbättra teknologin i skolan. GIS är en metod som fungerar effektivt med att öka intresset för 
eleverna inom ämnet geografi, lära sig om teknik kring datorer, men ännu viktigare, att förstå 
sig på spatial geografi bättre. Barriären är dock inte GIS, utan sätter lärare använder det i 
undervisningen. Teknologi och sämre utbildade lärare som inte vet vad de ska göra med 
verktyget är källan till problemet. De som är nya med att implementera GIS i undervisningen 
har svårt att få det bra (Demirci, 2008, s. 175f). Endast 2 av 14 lärare lyckades använda GIS i 
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undervisningen, även om de fick samma utbildning och dokument för att utföra det (Demirci, 
2008, s. 175f). Förutom att elevernas spatiala tänkande förbättrades med hjälp av GIS så 
skapade eleverna ett intresse för geografiämnet genom att få arbeta med kartor och 
annorlunda metoder, och således intresserade sig i teknologi och metoder som används i 
geografi för att lösa problem (Demirci, 2008, s. 176f). 

Demirci konstaterar att teknologin är ett stort problem och en förbättring av det runtom i 
skolorna ökar chansen för tillämpning av verktyget i undervisningen. Till skillnad från honom 
anser Kerski att det främst handlar om sociala, pedagogiska och politiska faktorer. Det är 
svårt att konstatera de exakta faktorerna till att teknologiska barriärer har större betydelse i 
Demircis studie, utan att titta på vad för datorer de använde under experimentet Dock kan 
man spekulera att problemet har mindre sannolikhet att föreligga i denna studie. Jan Hydén 
som skrivit en lägesrapport om IT i skolan konstaterar att många kommuner satsar på att 
erbjuda varje elev en egen dator. I gymnasieskolan disponerar 54 % av eleverna en egen 
dator (Hydén, 2013, s. 2). Den politiska faktorn ser dock annorlunda ut eftersom i Sverige har 
den geografiska ämnesplanen redan integrerat GIS, medan Kerskis studie diskuterar att den 
bör integreras, och därmed skapar större problem som finansiering av teknologi, program eller 
lektionstid för GIS-undervisning för geografi. 

Medan Demirci diskuterar barriärer för GIS, undersöker Thomas R. Baker fördelarna 
med det och till vilken effekt internetbaserade GIS-verktyg gynnar undervisningen i skolan. 
Han menar att genom ett internetbaserat GIS så medföljer inte de adderade och komplexa 
verktygen som mer avancerade program har, och därmed gör verktyget lättare att lära sig och 
använda. Även Baker diskuterar hur lärande om GIS blir allt svårare och egentligen inte är 
någon bra metod för att uppnå styrdokumentens mål. Istället är kritiskt tänkande med GIS som 
hjälpmedel för att besvara frågor bättre relaterat till USA:s kursplaner (Baker, 2005, s. 46). 

Som jag tolkar den svenska ämnesplanen i geografi så har de konstruerat en möjlighet att 
använda internetbaserade eller enklare program genom en öppen tolkning. Detta kan 
exempelvis vara för att alla lärare inte har utbildning i GIS, eller nog med datorkompetens. 
Baker menar då att de som inte är lika intresserade av de avancerade programmen med 
komplexa verktyg, bidrar internetbaserade GIS-program en kraftfull källa för att titta på data 
och skapa analyser på en nybörjarplan. Nya lärare som använder de mer lätthanterade 
programmen kan då finna värdet i det och därefter söka sig mot de avancerade programmen 
(Baker, 2005, s. 49). 

 
2.4 Lära sig om GIS eller med GIS 
Jan Ketil Rød, Wenche Larsen och Einar Nilsen har skrivit en artikel där de modifierat ett sätt 
att se på hur man lär sig GIS från Daniel Suis originalkoncept (2005). Det finns två sätt att 
lära sig GIS, vilket är att lära sig om GIS, och att lära sig med GIS. Medan den förstnämnda 
fokuserar på tekniska frågor handlar den andra om hur GIS kan appliceras för att lära sig 
geografi och för geografisk problemlösning (Rød et al, 2010, s. 22). 

Teorin har applicerats på en del artiklar (Demirci, 2008; Kerski, 2003; Lam et al, 2009; 
Rød et al, 2010) där de samtycker att skolor borde sträva efter att eleverna ska lära sig med 
GIS. Anledningen till det är att man tar geografisk data och gör om det till geografisk 
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information som ökar elevernas kunskaper och hjälper dem att lösa geografiska problem (Rød 
et al, 2010, s. 22). Teorin har därför appliceras i denna studie i syfte att se om lärarnas 
inställning och arbetssätt med GIS i undervisningen påverkar hur man lär ut det. Inställningen 
till GIS i undervisningen kan påverkas av hur läraren själv ser på GIS, lärarens 
utbildningsbakgrund till verktyget samt engagemang för det 

Eftersom GIS infördes i geografins styrdokument år 2011 på svenska gymnasiet har det 
endast gått fem år sedan geografilärare behövde kunskaper om GIS för att kunna lära ut 
verktyget. De lärare som studerade geografi innan år 2011 riskerar därför inte haft möjlighet 
att utbilda sig i GIS när de under deras tid. På grund av det kan man anta att många lärare inte 
känner till skillnaden i att lära sig med GIS eller lära sig om GIS, vilket påverkar lärares 
inställning till vad GIS har för nytta i ämnet, men även elevernas inställning till GIS som ett 
verktyg. Eleverna riskerar distansera sig från verktyget om läraren undervisar för mycket 
detaljinformation, eftersom det kan bli en labyrint av verktyg och förklaringar som endast 
förekommer förvirrande. Ett problem med GIS som verktyg är nämligen att det kan bli alltför 
tekniskt, det blir således svårt att göra hänvisningar till hårdvara, mjukvara och databaser för 
eleverna. Som konsekvens blir det svårt att förstå GIS av de som är obekanta med dessa 
terminologier, och därmed distansera sig från det (Rød et al, 2010, s. 22). Genom att applicera 
teorin mot studiens insamlade data kan det klargöra lärares förståelse av GIS och dess 
betydelse till ämnet. Det kan sedan bidra till en ökad förståelse för varför lärare föredrar eller 
distanserar sig från verktyget. 

 
2.5 Lärares inställning till GIS 
Chi-Chung Lam, Edith Lai och Janice Wong har studerat synen på hur viktigt GIS är i 
sekundärskolans styrdokument i geografi och den nuvarande GIS-användningen i 
sekundärskolor i Hong Kong, genom att identifiera faktorer som gör att lärare använder eller 
avstår från GIS (Lam et al, 2009, s. 61). De menar att läraren är nyckeln till förändring av 
styrdokument baserat på deras engagemang till någonting. Därför har de valt tre faktorer som 
läraren behöver hålla med om för att skapa en förändring i undervisningen. De tre faktorerna 
följer: 1. Det är viktigt för undervisning och lärande, 2. Det är viktigt för geografi, och 3. Det 
är viktigt för bedömning i geografi. Därför är det viktigt att utreda hur de anser GIS gynnar 
undervisningen. De menar att en lärare inte kommer investera tid i att förändra något om de 
inte anser att det är viktigt. Om läraren inte håller med om att de tre faktorerna är viktiga när 
det kommer till implementering av GIS i undervisningen för geografi, kommer inte läraren 
engagera sig i att implementera det (Lam et al, 2009, s. 60). Studien utfördes när Hong Kong 
inte hade integrerat GIS i geografiämnens styrdokument, och eftersom verktyget redan har det 
i Sverige är redan bedömning en viktig del för geografi. Därför kommer endast de två första 
faktorerna appliceras i studien för att avgöra deras attityder till implementering av GIS i 
geografiundervisningen. 

De menar även att olika typer av kompetens formar olika lärares syn på GIS betydelse för 
geografiämnet. De använder två av Lee Schulmans (1986) sju kunskaper som relateras till att 
framgångsrikt implementera GIS. De behöver kunskap och färdighet om verktyget GIS, och 
de behöver kunskap om styrdokumenten (Lam et al, 2009, s. 60). Jag argumenterar dock för 
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att en tredje form av Schulmans kunskaper behövs för en positiv syn på GIS i undervisningen, 
nämligen pedagogisk innehållskunskap (pedagogical content knowledge). Det beskrivs som 
att det inte bara handlar om att läraren har kunskap om innehållet. Det handlar även om den 
bästa representationen av kunskapen, hur du går tillväga för att lära ut innehållet pedagogiskt 
(Schulman, 1986, s. 9). 

Det kan stärkas genom en studie från Australien som studerade hinder med att 
implementera GIS. Slutsatsen visade att lärares brist på hur verktyget effektivt kan användas i 
klassrummet och brist på deras didaktiska metodkunskap för det. För att GIS ska kunna stärka 
studenters förmåga att lösa problem och ta beslut behöver man skapa en bättre förståelse för 
hur GIS används på bästa sätt i undervisningen (Kinniburgh, 2008, s. 17). 

Följande faktorer bidrar till att avgöra om lärare varit investerade nog i att skapa en 
förändring i deras egen undervisning för geografiämnet. Eftersom lärare sedan år 2011 
behövde implementera GIS i undervisningen, men inte har några explicita riktlinjer för hur de 
ska arbeta med verktyget kan lärares engagemang skilja sig mellan varandra. Om de håller 
med om att det är viktigt för ämnet och för undervisning och lärande så kan man anta att de 
har engagerat sig genom att till exempel utbilda sig i GIS och använder det som ett verktyg 
för att öka elevernas kunskaper. Om lärare håller med angående dessa faktorer ökar även 
förståelsen för hur man använder det i undervisningen och därmed använder verktyget för att 
ge eleverna möjlighet att lära sig med GIS. Med hjälp av teorierna kan studien tydliggöra 
lärarnas engagemang att sträva efter en pedagogisk geografiundervisning med hjälp av GIS. 

  
3. METOD 
 
Materialet som studien behöver för att besvara frågeställningarna har att samlats genom så 
kallade djupintervjuer eftersom det behövs en djupare insikt i lärarnas åsikter och 
uppfattningar. Frågeställningen är strukturerad för att analysera åsikter från lärarna, vilket är 
någonting som blir problematiskt om exempelvis en enkätundersökning skulle appliceras som 
metod (Denscombe, 2009, s. 232f). En åsikt kan bli komplicerat för en respondent att beskriva 
om de inte har utrymme att förklara det, och med hjälp av kvalitativ metod har de då 
möjlighet för att göra det. Den intervjumetod som bäst passar studiens frågeställning är 
semistrukturerad intervju. Intervjumetoden är strukturerad genom att intervjuaren har 
förberett ämnen och frågor som kommer behandlas, men samtalet kommer samtidigt vara 
flexibelt i syfte att låta respondenten utveckla samtalet från de ämnen som intervjuaren tar 
upp och därefter kunna utveckla tankar och idéer kring materialet (Denscombe, 2009, s.234f).  
 
3.1 Intervjustudie 
En intervju kan ses som ett samtal mellan två personer där intervjuaren har förberett en 
struktur och ett syfte. Det handlar om att intervjuaren träder in i samtalet för att skaffa sig 
grundligt prövande kunskaper till forskning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19). En typ av 
intervju som Kvale och Brinkmann tar upp är halvstrukturerad livsvärldsintervju, som bygger 
på att förstå teman ur den vardagliga levnadsvärlden från perspektivet av intervjupersonen, 
och i det försöker man tolka innebörden hos de beskrivna fenomenen. Den är halvstrukturerad 
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då den varken avses vara ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär, och det utgör slutligen 
materialet som sedan analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). 

Forskningsintervju som metod är väl anpassad till studien eftersom den syftar till att 
förstå lärares åsikter och inställning till implementering av GIS i undervisningen på 
gymnasiet. Det är även ett effektivt sätt att samla information om vad lärarna upplever att 
eleverna lär sig av GIS. Man kan genom studiens frågeställning se ord som inställning och 
attityd förekommer, vilket denna typ av intervju kan besvara genom att tolka innebörden av 
intervjupersonens perspektiv på de frågor som ställs. 

Kvale och Brinkmann har strukturerat sju stadier i en intervjuundersökning i mål av att 
intervjuaren ska kunna befatta genomtänkta beslut om metoder som baseras på kunskap om 
ämnet som ska studeras, tillgängliga alternativ, etiska aspekter och kunna förutse 
konsekvenser av valet genom hela metoden (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 141). De sju 
stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 144f). 

Validitet och reliabilitet är viktigt att klargöra för att stärka resultaten och generalisering 
utifrån intervjuer. Validitet visar om en metod undersöker det som påstås undersökas. 
Reliabilitet åskådliggör om resultatet i studien kan reproduceras, om respondenterna kommer 
besvara likadant om frågan ställs igen vid annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263f). 

Forskaren kan stärka sin validitet med att man innehar en trovärdighet som baseras på 
kvaliteten av tidigare forskning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 266f). Med hjälp av den 
tidigare forskningen och teorier som studien grundas i, sammankopplas empirin för att dra 
slutsatser. Kvale och Brinkmann argumenterar även att objektiviteten av en persons 
upplevelsebetonande tolkningar kan vara svårt att ifrågasätta. Intervjupersonen riskerar att 
inte förklara sanningen om förhållandet, men det som sägs kan fortfarande betyda sanningen 
utifrån individen. Därför varierar valideringsformen beroende på frågan (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 270). De frågor som ställs till respondenterna centreras kring upplevelsebetonande 
frågor, som inställning och tolkning av GIS och dess styrdokument. Därför är det viktigt att 
ifrågasätta och tydliggöra med citat när resultatet presenteras för att läsaren även ska kunna 
tolka och ifrågasätta studiens tolkning. Eftersom respondenterna kanske ger ut information 
och åsikter som kan bedömas som känsliga, samt för att minska chansen att lärarna formulerar 
sig i skolans fördel förblir de anonyma. Med anonymitet för både namn och arbetsplats 
reduceras risken att svaren inte är ”sanna” för att inte tala illa om deras skola eller kollegor. 
Således ökar även reliabiliteten att frågorna besvaras mer ärligt, och förmodligen skulle 
besvaras liknande vid annat tillfälle. 

Angående studiens generaliserbarhet har intervjustudier kritiserats. En vanlig invändning 
är brist på intervjuer för att man ska kunna generalisera resultaten. Kvale och Brinkmann 
argumenterar dock att man kan göra generaliserbara intervjustudier oavsett analysform och 
slumpmässigt eller planerade urval. Istället handlar det om att forskaren visar med hjälp av 
högkvalitativa beskrivningar av intervjuerna validering. Ett alternativ är analytisk 
generalisering som innebär att forskaren gör en bedömning om vad resultaten från studien kan 
ge vägledning för vad som kan hända i andra situationer, grundat i teorier (Kvale & 
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Brinkmann, 2009, s. 280). Därför är det kritiskt att de teorier som appliceras är välgrundade 
och relevanta för studien. 

 
3.2 Tematisering 
Tematisering är vad Kvale och Brinkmann kallar förberedelsestadiet innan intervjuerna 
börjar, där de förklarar att [t]ematisering syftar på formulering av forskningsfrågorna och ett 
teoretiskt klargörande av det som ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 147). I det 
finns tre nyckelfrågor som grundar sig i tematiseringen, varför; som klargör syftet med 
studien, vad; för att skaffa sig förkunskap om ämnet, och hur; att bygga intervjuernas resultat 
på olika teorier, och kan därför grundas och stärkas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 147). 

Denna typ av förberedelse kombineras med semistrukturerad intervju, där intervjuaren 
fortfarande har en färdig lista med ämnen och frågor för att styra samtalet. Intervjuaren är 
dock flexibel för att ändra ordningsföljden och således kan den intervjuade utveckla sina egna 
idéer och åsikter. På det sättet blir svaren mer öppna och den intervjuade kan utveckla sina 
synpunkter kring frågorna (Denscombe, 2009, s.234f). 

Med det har intervjun strukturerats med olika teman (se bilaga 1) relaterat till syftet som 
börjar brett genom att ställa frågor om intervjupersonens utbildningsbakgrund och historia 
kring arbetet. Därefter ställs frågor som tar upp åsikter kring geografiämnet överlag och går 
mot delmomentet kartografi och GIS. Sedan ställs frågor om GIS och tankar kring 
ämnesplanen där verktyget implementerats i undervisningen. Slutligen får intervjupersonen 
besvara frågor kring vad de tror eleverna lär sig med verktyget. 

 
3.3 Urval och respondenter 
Valet av respondenter för studien har begränsats kring geografilärare för gymnasiet i Sverige.  
Anledningen till att urvalet begränsas till gymnasiet beror på att GIS i undervisningen endast 
krävs för de kurser som läses på gymnasienivå i Sverige, och därmed kan säkra att lärare 
faktiskt implementerar någon typ av GIS i undervisningen. Eftersom jag studerar i Uppsala 
har lärare främst kontaktats i staden för att göra det möjligt att kunna träffa respondenterna 
som ska intervjuas i person istället för att hitta alternativa möten, som intervju via telefon. 
Lärare har även kontaktats i grannstäder på grund av att få klasser i Sverige läser geografi, 
och därför är det även en liten andel geografilärare som undervisar ämnet i Uppsala. 
Potentiella intervjupersoner kontaktades via E-post först eftersom det var den 
kontaktinformation som fanns tillgänglig via internet. Cirka 25 lärare kontaktades i förfrågan 
att ställa upp på intervju, varav hälften svarade och sex personer ställde upp. Anledningen till 
att många inte kunde berodde på tidsbrist på grund av nationella prov och andra skolrelaterade 
uppgifter. Följande respondenter har intervjuats för studien och tilldelat fiktiva namn: 
Bengt: Utbildade sig till lärare år 2000 i historia och samhällskunskap. Han fick behörighet i 
geografi cirka 2012. 
Filippa: Utbildade sig till lärare år 1995 i geografi. Fritidspedagog i botten och arbetat inom 
kommunal skolbarnsomsorg. Hon arbetar även som speciallärare 
Henrik: Utbildade sig till lärare år 1998 i samhällskunskap, historia och geografi och läser för 
tillfället psykologi. 
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Philip: Utbildade sig till lärare år 2001 i matematik och datorkunskap. År 2011 blev han 
behörig i geografi. Han har även läst på forskarutbildning. 
Nils: Utbildade sig till lärare 1976 i naturkunskap, geografi, biologi och kemi. Har även en 
forskarutbildning och arbetar delvis på universitet 
Sofie: Utbildade sig till lärare år 2001 i biologi, naturkunskap och geografi. Hon har även en 
licentiatexamen i geografi och föreläser ibland på Universitet. 

En intervju med Lena Molin, som deltagit i formuleringen av geografins ämnesplan på 
gymnasiet har även tillämpats i studien för att få ett närmare perspektiv på vad Skolverket 
tänkte när GIS implementerades i geografi 1. Hon är universitetslektor vid Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet och har en bakgrund som 
lärare i historia, samhällskunskap och geografi. Andra frågor ställdes under intervjun (se 
bilaga 2). 

 
3.4 Analys av data 
Analysen av intervjumaterialet hanteras i samtalsanalys. Det betyder att strukturen och 
processen i den språkliga interaktionen undersöks och därigenom skapas en intersubjektiv 
förståelse. I samtalsanalysen undersöks hela segmentet av interaktionen. Analysen håller sig 
ganska nära talarens verbala interaktion, istället för att koncentrera sig på djupa tolkningar. 
Samtalsanalysen är relevant för de betydelsefulla delarna av intervjumaterialet (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 238f). Sättet intervjuerna är konstruerade på i studien skapar en del 
material som är irrelevant i syfte att göra intervjupersonen bekväm i samtalet, för att sedan 
kunna diskutera deras åsikter kring GIS. På grund av det blir segment av interaktionen 
relevant för analysen och vad de säger i sin helhet blir viktigare än djupa tolkningar. 

Tillvägagångsättet för hur transkriberingarna av intervjuerna görs är relativt detaljerade i 
att notera uttryck, pauser men även det som i sin helhet uttrycks. Samtalsanalysen har dock 
kritiserats med att man bara kan ta upp vad som sägs på papper, vilket utesluter makt och 
ideologi om det inte nämns (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 239f). Men om man endast 
undersöker nyckelord eller någon mening som explicit har talats kan man missa vad de 
försöker uttrycka, och att sättet de talar på, eller hur hela interaktionen kring frågan skapas 
kan man missa vad de försöker säga. 

 
3.5 Etik 
Under intervjutillfällena kommer frågor kring lärarnas undervisningsmetoder ställas, specifikt 
frågor angående GIS som en del lärare tycker är svårt, kan det bli känsligt att besvara 
frågorna. Därför behöver etiska aspekter klargöras. 

Intervjuerna har därmed utgått från informerat samtycke, som enligt Kvale och 
Brinkmann går ut på att intervjupersonerna har blivit informerade om syftet med 
undersökningen, hur den är upplagd och vilka risker eller fördelar som kan förekomma med 
att delta i undersökningen. Det innebär även att respondenten gjort valet att delta frivilligt och 
kan ångra sig och backa ur intervjun när som helst (Kvale & Brinkmann, 2014, s.107f). 
Genom att informera intervjupersonerna studiens syfte som fokuserar mer på lärarnas 
inställning och attityd till GIS, kan det underlätta för en mer avslappnad och informativ 
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intervju. Intervjupersonerna har dock inte sett frågorna innan, främst för att den är 
semistrukturerad så frågorna kan variera beroende på samtalet. Därför informerades 
respondenterna om studiens syfte och vad som generellt förväntades att diskuteras under 
intervjun. 

Intervjupersonerna i studien förblir anonyma i studien eftersom deras namn och var de 
arbetar inte har någon betydelse för resultatet i studien. Det enda som kan vara viktigt att 
nämna är om de arbetar på en friskola eller kommunal för att se hur det skiljer sig mellan 
varandra. Därför har fiktiva namn skapats i syfte att presentationen av materialet ska 
underlätta för läsaren, det är även lättare att komma ihåg vilka som sade vad om det finns ett 
namn bundet till personen.  

 
4. RESULTAT 
 
Följande kapitel presenterar det insamlade materialet och redovisas utifrån frågeställningen, 
och kopplas till de frågor som ställdes under intervjutillfällena. Slutligen presenteras intervjun 
med Lena Molin för ett extra perspektiv på GIS i styrdokumenten. 
 
4.1 Lärares implementering av GIS 
Lärarna arbetar relativt olika med GIS i geografi 1. Fyra av lärarna brukar implementera GIS 
när de arbetar med kartografi, medan andra använder eller planerar använda verktyget till 
moment som kombineras med andra ämnen eller när de skapat större arbeten. Sofie brukar 
introducera GIS i kartografin, men även plocka fram det igen när det blir lämpligt inom ett 
annat sammanhang, dock förekommer det inte så ofta. Henrik använde för ett tag sedan till 
exempel GIS i ett större projekt som en metod för att förklara ett fenomen. 

 
Men vi gjorde ett större projekt om flyktingkrisen tillsammans med samhällsklassen, och då kunde vi 
använda oss av GIS för att förklara vad det är som gör att man flyr dit och vad det är för klimat och vad är 
det som gör att, när man kommer till Sverige, vad händer? Vi tog upp de områden man flyttar till och hur 
det är med den ekonomiska statusen och rättvisan och hur man kunde använda sig av dessa lager för att 
förklara. 

 
Henrik menar även, precis som Filippa, Nils och Sofie att eleverna får lära sig grunderna i 
GIS under kartografimomentet i kursen, men kan ibland användas som metod eller verktyg 
för andra delar. Ofta har de dock inte tid att lära eleverna grunderna i GIS och sedan arbeta 
med verktyget för att utföra undersökningar som besvarar geografiska frågor. De prioriterar 
hellre att fördela tiden med fördel för fältstudier och exkursioner. Beroende på hur mycket 
GIS lärarna implementerar i undervisningen verkar även påverkas av elevernas förmåga att 
kunna arbeta och engagera sig. Om eleverna har sämre grundkunskaper i geografi tar det 
mycket längre tid för eleverna att förstå, och att på egen hand kunna arbeta med verktyget. 
Man kan således konstatera att GIS används i undervisningen olika beroende på 
engagemanget i klassen för några lärare. Henrik ger ett exempel på sin klass han har i geografi 
för tillfället:  
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[…] trots att de har mycket bättre redskap eleverna än vad vi hade för 15 år sedan, alltså, de skulle ju 
kunna göra med hjälp av telefonen en GIS-övning på ett väldigt enkelt sätt, så har de svårare för de inte 
har tålamodet. 

 
Några lärare anser att det krävs en del förkunskaper i geografi när de ska arbeta med GIS. Nils 
och Bengt går snabbt igenom namngeografi innan de börjar arbeta med kartografi för att 
försäkra att eleverna kan orientera sig relativt bra i världen. Nils brukar ta med regional- och 
namngeografi för att lära eleverna om stater i Latinamerika eller Afrika, och på så vis har det 
som stöd när de diskuterar saker som migrationsfrågor. Bengt förhör eleverna på alla världens 
länder, där man bör kunna 80 % av Europas, och 50 % av de andra kontinenternas länder. Om 
de inte kan, får de en liten läxa och sedan fortsätter de med GIS-momentet. Ja, de måste 
kunna det, så är det. Det är inte min uppgift att lära dem det. Det är grundskolans uppgift, 
men har de inte gjort det så. Några lärare anser även att datorkunskaper hade större betydelse 
för elevernas förståelse och inlärningsförmåga av GIS. Förstår man sig inte på hur man skapar 
mappar och filers struktur blir det svårare att kunna hantera materialet som de behöver för att 
skapa kartor. 

Bengt och Philip är de som arbetar mest med GIS, men de var även de enda som läste till 
en behörighet i geografi runt år 2011 då den nya ämnesplanen introducerades. Det är även 
nödvändigt att poängtera att Bengts skola har delat upp kurserna geografi 1 och globala 
utvecklingsstudier som håller på under två års tid, där flera lärare tilldelas några moment i 
kursen och då har Bengt ansvar över GIS-momentet. På grund av kombinationen av de två 
kurserna har han möjlighet att lägga ner 12 lektioner på GIS, även om han tycker det skulle 
behövas mer. Han disponerar upp kursen med fem moment, där de först introduceras till GIS, 
sedan lär sig enkla metoder för att därefter arbeta mot mer avancerade nivåer. Bengt låter 
eleverna få arbeta med gratisprogrammet som heter Quantum-GIS, som efterliknar de mer 
avancerade programmen. Han poängterar dock att det krävs mycket planering för att 
formulera detaljerade instruktioner som är tillräckligt pedagogiska så att eleverna inte behöver 
fråga om hur de ska gå tillväga. Han har förberett länkar och Power Point-presentationer, samt 
georefererare som han tvingas förändra så fort en ny uppdatering av mjukvaran kommer. 
Eleverna får dock en välgjord introduktion till programmet, samt att de även får arbeta med 
Google Maps, där de ska rita en väg ut från staden Compton i Los Angeles. 

Philip har även ett unikt sätt att lära eleverna arbeta med GIS-relaterade program. Han 
ville skapa en undervisning med ett verktyg de känner till, och det blev spelet Minecraft. 
Spelet skapar en slumpmässigt genererad värld där man har frihet att bygga vad du vill med 
block (ne.se, Minecraft). Philip har tagit spelupplägget och skapat ett moment i kartografin 
där eleverna får bygga deras skola i spelet. De får lasermätare för att mäta byggnaderna, 
måttstock om det behövdes och sedan begär de ut planritningar på skolan från 
byggnadskontoret. På allt det finns en teoretisk överbyggnad som uppfyller kriterier kring 
GIS, men det viktiga är att de får göra något som inte bara handlar om att läsa vad verktyget 
är för något. 
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Innan minecraftprojektet får de även en introduktion i GIS och följer med en uppgift som 
heter funktionella kartor. De får en grundkarta över staden med alla dess stadsdelar, sedan ska 
de markera ut två olika kategorier i staden, de platser eleverna anser vara trygga och otrygga, 
sedan ska de markera ut båda kategorierna i de områden de bor och kretsar i och övriga 
områden. Under tiden ska alla åka ut i ett område som de inte bor i för att se om det påverkar 
deras fördomar om platsen. Även om båda uppgifterna inte i sig inte definieras som GIS-
program så använder Philip GIS-metoder för att diskutera resultatet och den teoretiska 
anknytningen kring uppgiften. Eleverna får därmed arbeta med GIS-baserade metoder för att 
besvara geografiska frågor, och samtidigt skapa ett intresse och relatera till program 
majoriteten har använt någon gång tidigare. Således lär sig eleverna att arbeta med GIS-
relaterade program. 

 
4.2 Lärares tolkning av GIS 
Lärarnas tolkning av GIS varierar till en viss del. Men det handlar inte om hur verktyget är 
uppbyggt, utan variationen ligger i hur avancerat det är för att få kallas för ett GIS-verktyg. 
Det handlar om en legitimering av olika funktioner man kan använda för att skapa kartor mer 
än det specifika konceptet att skapa dem. Sofie förklarar hur hon tolkar det först när jag ställer 
frågan. 
 

Alltså, egentligen kan jag ju tolka det lika öppet som insamling av data. Många gånger tolkar jag det som 
en programvara, att kunna jobba med dataprogrammet Arc-GIS, det finns ju några andra men det är ju 
Arc-GIS som gäller. Men utifrån lagerperspektivet så skulle man kunna göra det manuellt också, tänka på 
samma tanke och bygga på, men jag tolkar inte det så, inte här. 

Sofie förklarar hur konceptet av GIS ser ut som de andra, insamling av data och 
lagerperspektiv för att skapa kartor. Men när hon talar om programvaror har hon svårt att 
släppa det avancerade programmet Arc-GIS. Det är förståeligt eftersom hon endast studerat 
programmet under hennes utbildning, och därför har hon svårt att släppa det avancerade 
konceptet av GIS. Hon är dock uppmärksam att man skulle kunna göra det mer enkelt.  
 

Jag vet att den stora breda tolkningen handlar mer om sambanden mellan samla in data och göra 
någonting utav det i princip, och då skulle man kunna tänka sig, tänkas göra det på ett helt annat sätt, och 
det är så jag tror de flesta tolkar det eftersom de tror att man inte har tillgång till ett vettigt program […] 

 
Sofie uppmärksammar att det inte behöver vara ett avancerat program för att klassificeras som 
GIS, och att de flesta lärare tolkar det så eftersom de inte har tillgång till de bättre 
programmen. Men för henne ligger det kvar att GIS behöver vara mer avancerat, och på grund 
av det skapas barriärer för att undervisa i GIS, eftersom hon inte har tillgång till dessa 
program på gymnasiet. Istället koncentrerar hon sig på att lära eleverna vad verktyget innebär 
och visar flera exempel med hjälp av kartor hon själv skapat för att eleverna ska få en insikt i 
verktygets potential. 
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När Nils besvarar frågan ser han potentialen med verktyget, men han känner sig inte så 
bekväm i det själv och därmed distanserar sig från det. Han anser att han är lite för gammal 
för att lägga ner tid till det, istället kallar han det för en ny generations kunskap. Han ser dock 
dess stora potential, både som något intresseväckande för eleverna samt att det har en fördel i 
spatialt tänkande. Det han använt som mest med eleverna förutom att utbilda dem om GIS är 
att arbeta med Google Earth, och även om det kan ses som ett perfekt GIS-verktyg att arbeta 
med för eleverna får jag känslan att han förväntas använda ett avancerat program med dem. 

Philip tolkade GIS och dess användning intressant med att dela upp inlärning av GIS i två 
kategorier han kallade enhancing och transforming, där han menade att en undervisning som 
är transforming är just vad han strävar efter. 

 
För mig ska det vara det andra, det ska ge möjlighet till en undervisning som annars skulle vara svår att 
ha, svår att nå. Ett av dem är verkligen att eleverna blir intresserade av det. Innan var det Arc-GIS, 
tabeller och så vidare. Det måste vara på ett sätt att de känner att de kan relatera till det. Man måste bjuda 
in ämnet. 

 
Han beskriver därefter att man måste pedagogiskt visa en mening om GIS, och att i böcker 
blir det bara faktaläsning när vi egentligen ska lära oss om processlärning. Det är just det som 
är viktigt för eleverna att lära sig, och det kan relateras närmare de mål som ska uppfyllas i 
geografi. Han ser fördelar med GIS i undervisningen om man nyttjar en programvara som 
bjuder in till användning. Det skapas ett mervärde att använda programvaror i geografi, inte 
bara en ersättning. 

Bengt beskriver det som att […] man ska lära sig så mycket att man har nytta av det. Han 
menar också att det har sitt värde i att det är intresseväckande och annorlunda för eleverna, 
som ett hantverk, att GIS är skönt eftersom de går in och gör det, så om det blir bra, blir man 
så himla glad. När han börjar GIS-momentet försöker han även förklara för eleverna hur 
nyttigt det är för deras framtid. Han säger att Det kommer ge er oerhörda fördelar om ni 
tänker jobba inom statliga myndigheter, stora företag och kommuner. Bengt menar att det är 
ett fördelaktigt verktyg för elevernas framtid om de arbetar för företag som använder GIS, då 
har de den stora fördelen i att kunna programmets grunder. Han menar också att de har skapat 
så pass bra kartor efter momentet att de kan gå tillbaka till dem när de ska göra fältstudier och 
använda sig av den, göra observationer på exempelvis trafikflöden, och sedan ta den 
insamlade data och justera kartan. 

För Henrik är GIS ett redskap för att förstå människan, deras beteende, men även 
naturgeografiska frågor som naturkatastrofer och dylikt. Han menar att han försöker använda 
det till att se hur olika faktorer påverkar samhället, exempelvis som att se svagheter på vägar 
för att transportera något. Även Filippa ger eleverna liknande exempel till hennes elever. Hon 
presenterar hur GIS kan användas för att beräkna dessa barriärer och klassificera riskerna, 
dock väldigt kort. 

Respondenterna hade intressanta perspektiv i vad eleverna skulle kunna lära sig av GIS i 
skolan. Men vad de faktiskt lär sig var inte så nära det önskade. Henrik tror de lär sig att träna 
upp deras analysförmåga, men endast om de har en ambition för verktyget. Han tror att de 
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flesta inte riktigt förstår dess potential och endast lär sig vad GIS är för något. De skulle dock 
kunna lära sig mycket. Han tror det är en internationaliseringsklass och tar upp ett exempel på 
en klass som ska till Balkan på klassresa. De skulle då kunna kartlägga varför det bodde så 
många folkgrupper i Sarajevo och varför folk ville bryta sig ur där. Då kan man använda sig 
av geografiska redskap för en studieresa, och förstå att det är ett väldigt användbart redskap. 
Sofie framhäver samma problem som Henrik att eftersom man inte hinner med så mycket kan 
det bli rörigt för eleverna. Hon säger att det är väldigt sårbart i och med att man bara lyfter 
fram övningar som visar de tekniska funktionerna, kan eleverna uppleva det som svårt. 
 

[…] de vet inte vilken knapp de ska trycka på, eller att datorprogrammet lägger ner så precis den 
situationen tror jag det är hemskt att hamna i med eleverna. Att det blir meningslöst då. Så egentligen 
känns det så att, det borde vara jätteviktigt att inte gå in med en uppgift som inte är rolig eller ger 
någonting om GIS, för annars blir det nog så. 

 
Hon anser att det borde vara tvärtom, att det ska ge eleverna en upplevelse att det finns ett 
fantastiskt instrument som vi kan använda oss av i många olika sammanhang på något vis. 

Nils och Filippa upplevde att de lär sig grunderna i GIS och den teoretiska ramen 
eftersom de utformat lektionerna på det viset. Filippa kände speciellt att eleverna ofta fångar 
ett intresse av det i några sekunder, och sedan går de vidare. Det har förmodligen med att hon 
går igenom GIS-grunderna på cirka 60-90 minuter, och sedan aldrig kommer tillbaka till det. 
Hon säger att man måste komma tillbaka och skapa något meningsfullt om man ska lägga ner 
mer tid på GIS, det ska komma tillbaka när de behöver använda det som ett redskap, och då 
kan de lära sig betydligt mer saker. Dock tycker hon att GIS är en så pass liten del av 
geografin att hon inte gör något mer av det. Nils tror att det kan vara väldigt intresseväckande, 
till exempel om man använder sig av datorspel som är geografiskt inriktade och kan relateras 
till GIS och geografiska frågor. Eleverna kan då öka deras spatiala tänkande, man rör sig i ett 
virtuellt landskap. 

Bengt ser att hans elever lär sig mer än grunder i geografi, utan att de får lära sig att 
hantera programmet. Han relaterar tillbaka till användningen av det och poängterar just att 
han tror de lär sig nog med GIS för att ha det som merit om de arbetar för företag som är i 
behov av GIS-kunskaper. Sedan känner han att, utöver grunderna skulle eleverna kunna lära 
sig att tolka andras GIS-material, att lära sig förståelse för de olika konstruktionerna och 
betydelserna kartor försöker visa. 

Philip känner att de lär sig att använda något mer än bara en karta: 
 

[…] tror de lär sig att digitala, att GIS ger mer möjlighet än att bara ha karta i pappersform, utan att de 
förstår att det är en möjlighet för att analysera sin omvärld. Sen är det så att kvalitativt vet man ju inte 
riktigt hur mycket de förstår. Finns en större värd utanför kart-appen. Man kan titta på process, man kan 
jämföra information och se saker som man inte såg annars. 

 
Utöver vad de lär sig känner han att det finns potential att i förlängningen bygga en teoretisk 
överbyggnad och gå in i övriga metaprocesser som att lära sig ifrågasätta och tänka kritiskt. 
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Han menar att de skulle kunna lära sig ett verktyg som man kan använda i andra ämnen, ett 
spatialt verktyg, speciellt när geografin är så tvärvetenskaplig. 
 
4.3 Lärares attityd till GIS i styrdokumenten 
Lärarnas attityd till implementeringen av GIS i ämnesplanen för geografi, hur de beskrivit det 
i centrala innehållet och ämnets syfte varierade sig även här till viss del. Medan några ansåg 
att det blir för mycket eftersom det redan finns så brett stoff, förstod de dock varför GIS 
implementerats. En del kände att tydligare riktlinjer skulle vara till fördel, medan andra såg en 
chans att forma lektionerna som de ville på grund av dess öppna formulering. 

Jag ställde frågan kring hur de ser på implementerandet och om det har för- eller nackdelar 
med hur det är skrivet. Philip tycker att det är positivt, speciellt om läraren inte har stort 
intresse eller så bra kunskaper om GIS. Jag tycker inte det är någon nackdel. Det signalerar 
att du bör kunna förhålla dig till GIS på ett tryggt sätt, men du måste kunna hantera det. 
Eftersom det är så låg kontroll kan de göra det minimalt. Således tvingar inte ämnesplanen att 
lärare måste använda ett avancerat program som Arc-GIS. 

 
[…] man måste släppa taget om att Arc-GIS är GIS. Det är ju lyckat av företaget, men att använda Google 
Maps och så är inga problem, men så länge man använder det för att höja undervisningen som skapar 
lärande processer som skulle vara svårt att ha annars. 

Det är noterbart att Philip som arbetar mycket med GIS och fått utbildning med de avancerade 
programmen går åt andra hållet när det ska undervisas på gymnasial nivå. Så länge man lär sig 
metoden av GIS bör man göra det enkelt för eleverna, annars finns det risk att man behöver 
lägga mer tid i att lära eleverna hur de gör. Istället kan man använda program som Google 
Maps, som fortfarande är ett slags GIS-verktyg. Bengt som fick utbildning i GIS sent i 
karriären påstår också att Google Earth är ett GIS-program. Och på grund av hur 
styrdokumenten är formulerade tror han att fler lärare väljer att tolka det mot att titta på 
Google Earth. Alltså, när de pratar om GIS [i ämnesplanen] så har de gjort så att man kan 
ducka GIS, och jag skulle vilja påstå att 80 % av lärarna i Uppsala tolkar det så snålt som det 
går. Bengt beskriver dock ingen åsikt kring om det är positivt eller negativt med dess 
öppenhet. Han verkar dock tycka att det finns ett problem i dess öppenhet genom att många 
lärare då tolkar det som att de endast behöver använda en enklare GIS-version och inte göra 
mycket mer. Han skulle vilja se ett större utnyttjande av de avancerade programmen i ämnet, 
men geografin får allt snålare resurser från skolorna och kan inte köpa in material för GIS. 

Nils har en motsatt åsikt kring hur han tror lärare tolkar den öppna definitionen av GIS i 
styrdokumenten. Han känner att många lärare kan tänka sig att de måste använda de 
avancerade programmen när de läser att de ska undervisa i grunderna för GIS, och det skapar 
konsekvenser. Men det är många som blir stressade och får dåligt samvete […] det här är ju 
en modern grej som man bör kunna. Nils säger att många lärare tolkar nog GIS endast som ett 
avancerat verktyg, och de som inte har utbildning i det eller känner sig mindre kunniga i 
datorkunskap blir stressade över att de behöver lära ut det till eleverna. Han själv ser det som 
fördelaktigt eftersom han inte tvingas att testa eleverna i kunskapskrav för GIS, utan eleverna 
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ska få möjlighet att lära sig det, vilket han kan bestämma själv till en viss grad. Väljer han att 
satsa på större fältstudier som han känner sig duktig i, kan han göra GIS-momentet mindre 
och hinna med det andra istället. 

Sofie tror att GIS hanteras väldigt olika ute i Sverige på grund av att det kan tolkas öppet, 
och som konsekvens får eleverna olika ingångar för verktyget. När hon pratade med några 
kollegor senast märkte hon hur olika alla lärare hanterar GIS-momentet i geografikursen. Hon 
ser problem i att det är öppet för tolkning genom att eleverna skapar olika kunskaper beroende 
på läraren som undervisar, även om de läser samma kurs. Frågan om det hade varit bättre med 
tydligare riktlinjer säger hon: 

 
Jo, då hade vi ju tvingat ledningen att köpa programmen. Det hade ju varit ett instrument för oss att kunna 
agera för då ser man, som att ha en ny kurs i matematiken och behöver en ny bok för att den gamla inte 
tar upp allt. Så på det sättet skulle det ju kunna vara en drivkraft eller ett instrument för att kunna 
genomföra saker, om man nu då vill. För nu vet jag att alla geografilärare inte tycker det är kul, de tycker 
bara det är jobbigt. 

 
Sofie ser alltså en möjlighet att skapa resurser för geografiämnet om det i ämnesplanen står att 
de måste använda ett specifikt program. Om hon fick välja skulle alla skolor ha ett skapligt 
GIS-program, men hon förstår att inte alla känner sig lika bekväma med ett program som Arc-
GIS. 

Henrik anser att innehållet som ska tas upp i geografi 1 har blivit alldeles för mycket 
eftersom så få i Sverige nu för tiden läser geografi 2. Han tror att Skolverket valt att lägga in 
delar som GIS i geografi 1, som kanske hade varit i den andra kursen som konsekvens. Därför 
blir det […] svårt att gå igenom allt bra, du ska göra fältstudier, observationer, exkursioner, 
GIS, och annat i kursen vilket leder till att det blir flera små moment istället för att kunna 
lägga ner mer kvalitet på färre delar. Det hade varit bättre att minska den lite, för att fokusera. 
Nu läser alla bara kurs ett och därför har man försökt fylla i det mer i geografi ett. Det är för 
mycket i ämnesplanen.  

Filippa har jämfört geografins ämnesplan med andra skolämnen och känner att det blir 
alldeles för spretigt i den geografiska. I andra ämnen kan man titta på det centrala innehållet 
och relatera det lättare med kunskapskraven. Det leder till att på nationell nivå får man en 
ojämn kvalitet på geografikurserna. Hon anser dock inte att tydligare riktlinjer skulle hjälpa. 
Hon förklarar det som att Skolverket har ett förtroende för lärarna. De utgår från att jag kan 
GIS. Det gör henne då glad att kunna tolka det mer fritt. Problemet är dock att de inte har tid 
på skolorna att arbeta med de olika momenten som GIS i lugn och ro, tiden för 
implementeringen, inte att Skolverket är otydligt. Sofie vill hellre ha diskussion i 
ämnesgrupper om hur man ska gå tillväga för att implementera GIS, men där uppstår det 
problem eftersom det ofta inte är många geografilärare på samma skola. 
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4.4 Intervju med Lena Molin 
Intervjun med Lena Molin utfördes annorlunda i avseende att andra frågor ställdes och 
relaterad forskning diskuterades. Syftet med att intervjua Molin möjliggjorde ett ytterligare 
perspektiv på GIS i gymnasieskolan och hur hon tänkte när ämnesplanen för geografi skrevs. 

Lena Molin är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier på Uppsala universitet. Hon har en bakgrund som lärare i historia, 
samhällskunskap och geografi. När hon arbetade på Örebro universitet startade hon en GIS-
kurs, men det var svårt att få tillgång till datorer som klarade av GIS-programmen, verktyget 
var även svårt och de som blev lärare i geografi kände att de inte kunde använda programmet i 
undervisning. Under slutet av 1990-talet erbjöd hon även ett tillfälle för intresserade 
gymnasielärare i Uppsala att lära sig GIS, men även de hade svårt att förstå hur det kunde 
appliceras i undervisning, det var även stor brist på datorer med prestanda att klara av GIS-
program ute i skolorna. Hon såg däremot möjligheter med GIS, även om det fanns barriärer 
för att lärare skulle kunna arbeta med det i skolorna. Hon har därför kontinuerligt varit aktiv 
med att försöka arbeta in GIS i geografiämnet. Efter att ha sett de barriärer som uppstått för 
lärare under åren har hon format uppfattningen att lärare inte riktigt behöver arbeta med de 
avancerade programmen: 

 
Ja, visst. Och då menar jag såhär, jag är lite mer pragmatisk, att man kanske inte ska köra, om man inte är 
väldigt tekniskt intresserad och kunnig och så vidare, kanske man ska försöka hitta något enklare program 
för lärarstudenter. Därför att det är inte vår huvudsakliga sysselsättning att lära elever GIS, utan vi vill ju 
ha det här som ett verktyg, ett intressant verktyg för elever att arbeta med skolan och, det här med data 
och digitalisering. Det passar så väl in där. Men, de här [avancerade] GIS-programmen är för svåra. 

 
Hon konstaterar återigen senare i samtalet att det är jättesvårt, även om några lärare är bra på 
GIS så känner övervägande delen utav lärarna att de inte kan använda verktyget i 
undervisningen till dess fulla potential. Hon säger att GIS-programmen som används under 
lärarutbildningen är för svåra, man måste börja på en annan nivå helt enkelt. Istället finns 
det mycket bättre anpassade verktyg som kan appliceras för undervisningssyfte, till exempel 
Google Earth. Lena tolkar GIS som ett fantastiskt och kraftfullt verktyg om man arbetar på 
Lantmäteriet eller som planerare i kommunen. Men i skolan ser hon inte användbarheten av 
de avancerade programmen utan man måste förenkla det för eleverna. Många lärare har 
nämligen svårt att hantera GIS själva. 

Molin skrev kursplanen för geografi 1 själv, men hon hade en del restriktioner när det 
kom till formulering av kursplanen. I formuleringen poängterade hon att man ville lyfta fram 
lärarens ansvar; […] Skolverket ville peka med hela handen mot läraren, det är 
undervisningen som ska utveckla det här. Skolverket pekar på att lärarna ska fortbilda och 
utbilda sig eftersom kunskapsnivåerna sjunker i undervisningen. Idag känner hon att de satsar 
mycket forskning i hur man kan förbättra undervisningen. När jag frågar om hon ångrar något 
i formuleringen av GIS, känner hon att det endast skulle vara kursplanen Geografiska 
informationssystem, 100 poäng, eftersom den blev för detaljerad. Men hon valde att formulera 
centrala innehållet i geografi 1 mer öppen för tolkning eftersom hon upplever att det ser 
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väldigt olika ut på skolorna. Dels med lärarnas utbildning och intresse inom det här området. 
Men dels också vilka möjligheter de har, med datorer och program, det är ju jätteolika.  

Hon har även skrivit dokumentet Alla kommentarer. Sättet hon beskrivit GIS i 
dokumentet anser hon är styrkan med det, att man kan, utifrån en karta som man kopplat 
samman med information, visualisera resultatet. Hon tänker att det är mest lärorikt att lära sig 
med hjälp av GIS, istället för om GIS, men det har ofta inträffat att lärare som studerar 
geografi på universitet har fått lära sig om GIS, och inte hur man kan använda verktyget i 
undervisningen. På grund av att de endast arbetat med avancerade program i utbildningen, 
tolkar många att de behöver lära ut dessa program för gymnasieeleverna. Lena poängterar 
dock att: Det är utbildningen [för lärarna] som man ska ändra på. 

Sammanfattningsvis menar Molin att GIS är ett viktigt verktyg för geografiämnet. 
Problemet är dock att lärarstudenter utbildar sig om de avancerade programmen, vilket 
drabbar deras pedagogiska kunskaper att implementera det för gymnasieeleverna när de är 
färdigutbildade. Därför har hon formulerat delarna som involverar GIS i ämnes- och 
kunskapsplanen för gymnasiet så att den inte låser in sig på de avancerade programmen i syfte 
att lärare ska kunna använda de varierande program i undervisningen som passar dem bäst, 
och som hjälpmedel för att lära sig geografi. Hon känner att formuleringen av ämnesplanen 
inte är källan till att lärare har svårt för GIS, utan det beror på tillvägagångssättet som 
lärarstudenter undervisas i GIS, och behöver därför kompletteras eller förändras. 

 
5.  ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Undersökningen visar att det finns både lärare som undervisar om GIS och med GIS i studien. 
Medan den förstnämnda fokuserar på tekniska frågor, behandlar den andra hur GIS kan 
appliceras för att lära sig geografi och för geografisk problemlösning (Rød et al, 2010, s. 22). 
De lärare som undervisar sina elever i genom att förklara dess funktion, hur systemet är 
uppbyggt och vad man kan göra med verktyget, fokuserar på de tekniska frågorna, och 
därmed lär sig eleverna om GIS. 

Utifrån det insamlade materialet via intervjuer med lärare går det att påstå att alla lärare 
lär eleverna om GIS till en viss grad. De undervisar verktygets funktion, struktur och teknik. 
Det är vad de gör efteråt eller kombinerat med introduktionen som avgör om de sedan låter 
eleverna lära sig med GIS. Men för att kunna lära sig med GIS, att använda programmet för 
att lära sig geografisk information behövs kunskaper för att hantera verktyget till en viss grad. 
Bengt som låter eleverna arbeta med Quantum-GIS behöver förstå hur det fungerar innan, och 
därför har han skapat en kortare introduktion om programmet så eleverna lär sig programmets 
grunder.  

Røds studie menar att det kan bli rörigt med raster- och vektorlager, men ser ändå inga 
stora problem i att lärare behöver lära sig om dessa filformat, […] pupils do not need to learn 
about the difference between raster GIS and vector GIS as long as they are able to learn with 
it. (Rød et al, 2010, s. 27). Det ligger en viss sanning i vad de säger, men det beror även på 
vilket program du använder. Vid användandet av ett mer avancerat program går det att stöta 
på vektor och raster, och då behöver läraren kunna skilja dem åt för att eleverna ska använda 



 24 

rätt lager, men om som används arbetar med simpla program stöter man inte på samma 
problem. Philip som gör en enklare uppgift med eleverna där de själva ritar ut egna områden 
som klassificeras, behöver endast en penna. Dessa uppgifter kräver ingen lära om GIS i sig, 
utan eleverna förstår vad de gör när de börjar rita. Man kan därför anta att beroende på vilket 
sätt du arbetar med GIS, behöver eleverna lära sig om GIS innan de kan gå över till en 
undervisning med GIS. 

Att lära sig med GIS innebär hur det kan appliceras för att lära sig geografi och för 
geografisk problemlösning. De lärare som formar lektioner så eleverna lär sig med GIS är 
främst Philip och Bengt, men andra har undervisat med GIS tidigare eller planerar att göra 
det. Som jag tidigare argumenterade så lär de även eleverna om GIS, men det är endast en 
introduktion för att förstå hur de ska arbeta därefter. Anledningen till att deras elever lär sig 
om GIS har med att de skapar en uppgift där de ska undersöka ett fenomen i geografin. 
Exempelvis kartlägga trafikflöde kring ett område i en stad, och utifrån informationen 
diskutera olika frågor. De använder sig av GIS för att samla information och redovisa det i 
kartform. Således appliceras verktyget för att kunna besvara geografiska frågor, de lär sig 
geografi med hjälp av verktyget. Varför dessa lärare har applicerat inlärningsmetoden kan 
relateras till Kerskis resultat att den pedagogiska faktorn är en viktig influens vid 
implementering av GIS. Han säger dock att den enskilde läraren är en större faktor till att GIS 
implementeras i undervisningen, inte institutionen (Kerski, 2003, s. 135). Det ligger en viss 
sanning i det, då lärarna inte implementerat GIS på samma sätt, utan individen har bestämt 
hur de gör mer än institutionen, och i detta fall, styrdokumenten. 

I denna studie har redan GIS implementerats i geografins styrdokument i Sverige, vilket 
gör det svårt att se hur mycket styrdokumenten påverkar lärarnas implementering. Man kan se 
att fyra lärare undervisar grunderna i GIS relativt lika, vilket tyder på att institutionen 
påverkar mycket, till exempel att det inte finns nog med tid för GIS så de fördelar momentet 
kort. Kim poängterar att läraren i geografi har lite utrymme att välja ämne och innehåll (Kim 
& Lee, 2012, s. 240). Man kan dock fortfarande se hur individen påverkar sättet GIS 
implementeras eftersom några lärare som ställde upp i undersökningen inte följa samma 
mönster. De valde att lägga ner extra tid på GIS, på ett annat moments bekostnad. Som jag 
argumenterat om tidigare anser jag att tolkningen är öppen, och därmed ger läraren frihet att 
påverka undervisningen på individuell nivå. Det stämmer delvis, men institutionen är 
fortfarande en viktig faktor i hur GIS implementeras. 

Det går att se barriärer som påverkar hur lärare undervisar GIS i skolan. Demirci 
konstaterade att tekniken och lärares utbildning var ett problem (Demirci, 2008, s. 175f), 
vilket man även kan se i Sverige. Några lärare som utbildade sig innan GIS blev populärt har 
inte samma möjlighet att arbeta med det eftersom de inte kan det lika bra. De som fick 
utbildning senare tenderar att använda kunskaperna i deras undervisning. De som inte fått stor 
utbildning i GIS tenderar att lära sig om verktyget nog för att uppfylla styrdokumentens mål. 
De ser följaktligen potentialen i verktyget, men känner att det krävs för lång tid att lära sig 
mer. Istället fokuserar de på annat de är bra på, till exempel Nils, som gör fältstudier inriktat 
till naturgeografi istället. Denna barriär konstaterade även (Lam et al, 2009, s. 69), att endast 
37 % av de som hade utbildning i GIS kände sig inte förbereda nog att implementera 
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verktyget i undervisningen, och att det kan skapa hinder om Skolverket tillskriver GIS i 
ämnesplanen. 

För att besvara lärares attityd till GIS analyseras deras inställning av det till 
geografiämnet. Det finns två faktorer som kan avgöra deras attityd: 1. Det är viktigt för 
undervisning och lärande, och 2. Det är viktigt för geografi. 

Lärarna har överlag en positiv attityd till GIS. Anledningen har med att de anser 
verktyget är effektivt för att lära eleverna geografi. De ser att det är intresseväckande för 
eleverna, vilket ökar deras engagemang till att lära sig geografi. Med hjälp av GIS underlättar 
undervisningen av ett moment för geografi jämfört med en mer traditionell undervisning. 
Kerski, som påstår att användningen av GIS förändrar sättet att undervisa på i klassrummet, 
samt dess metoder relateras närmare till ämnesplanen än de traditionella 
undervisningsmetoderna (Kerski, 2003, s. 135), kan man även se i denna studie. En del av 
geografiämnets syfte är att eleverna ska ha Kunskaper om geografiska processer och 
geografins begrepp, teorier och modeller (skolverket.se, ämnesplanen för geografi, ämnets 
syfte). Philip menar att teoretisk anknytning och processlärning är viktigt, något som relateras 
till styrdokumenten. Verktyget ger läraren möjlighet att undervisa om geografiska processer 
och andra styrdokumentsrelaterade kunskaper. Hur det förändrar sättet att undervisa i 
klassrummet är svårt att besvara, men deras intresse för ämnet med hjälp av GIS kan vara en 
bidragande faktor. Generellt över de intervjuade lärarna ser de GIS som ett viktigt instrument 
för att lära sig någonting. Det är dock viktigt att poängtera varför resultatet i studien har så 
pass positiv inställning till GIS. Lärarna som ställde upp för intervju arbetar med GIS till en 
viss grad och därmed känner sig trygga att prata om det. Det går att spekulera att lärare som 
inte har en positiv inställning till GIS väljer att avböja inbjudan för intervju, eftersom de 
möjligen inte arbetar med GIS och därför har dåligt samvete.  

GIS betydelse för ämnet geografi varierade dock. Filippa ansåg att det var en sådan liten 
del inom geografi, att man kan koncentrera sig på andra viktiga delar minst lika mycket. 
Bengt diskuterade och poängterade för sina elever att det är ett oerhört viktigt verktyg för 
deras framtida yrken hellre än att det var viktigt för geografin. Henrik såg verktyget är viktigt 
för ämnet, men poängterade mer att det kan ha stor potential för andra ämnen. GIS betydelse 
för geografi varierar därför en del. Förutom Sofie, Philip och Nils, nämnde de andra inte 
explicit att GIS har var viktigt för geografi, men de ser en potential för andra fördelaktiga 
användningsområden i skolan och för framtiden. Anledningen till att några lärare ser GIS som 
potential för lärande, men mindre betydelse för just geografin kan ha med geografin som 
tvärvetenskapligt ämne att göra. Ämnet tenderar att beröra flera ämnen i skolan som 
samhällsvetenskap, religion och naturvetenskap. På grund av det kan lärare se att GIS även 
kan behandla andra ämnesfrågor. Men geografin relateras till GIS i relation till kartgeografi 
och som Demirci poängterar, att förstå sig på spatial geografi bättre (Demirci, 2008, s. 176). 
Dock kan man argumentera för att lärares engagemang för att implementera GIS i 
undervisningen inte kräver att man tycker GIS är viktigt för geografi. Efter att ha sett Bengts 
engagemang och undervisning om GIS, som poängterade mycket andra användningsområden 
för verktyget motstrider detta. 
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De lärare som tycker GIS är viktigt för geografi som ämne poängterade att det skapar ett 
mervärde för geografi, ett verktyg som kan besvara geografiska frågor, och att det är att 
spatialt verktyg som är bra för geografins tvärvetenskap. Sofie menar att GIS har en funktion i 
samhällsbyggnadsperspektivet men även individuellt, såsom att lära känna landskapet och hur 
allt är byggt, hur allt hänger samman och har ett värde. Dessa delar relateras till 
geografiämnet eftersom det är så tvärvetenskapligt. Det visar på att några lärare tycker GIS är 
viktigt för geografi och att deras attityd riktas mot att engagera sig i att implementera 
verktyget i deras undervisning. Men det är inte deras tolkning av GIS eller attityd till 
implementeringen som skapar barriärer till att göra det. Istället handlar det om tidsbrist och 
typen av utbildning de fått som bidrar till hur de använder GIS. 

Som Molin beskriver det behöver lärarstudenter komma ifrån de mer avancerade 
programmen och utbilda sig i mer undervisningsanpassade program som lärare kan använda 
med gymnasieleverna. Om lärarstudenter endast får kontakt med avancerade program som 
Arc-GIS tar de med sig kunskaper om det, och får därmed problem i att lära eleverna GIS när 
det programmet är för dyrt att köpa in på skolorna. Det problemet har uppstått för Sofie, som 
känner att hon vill använda Arc-GIS med hennes elever, och även om hon försöker få det 
inköpt finns det otillräckligt med resurser på skolan. Några lärare poängterar att en 
läraranpassad kurs i GIS skulle öka användandet i undervisningen, eftersom de nu har svårt att 
hitta sätt att implementera verktyget. Utifrån Schulmans teori om lärarens olika kunskaper ser 
man utifrån intervjuerna en brist på pedagogisk innehållskunskap i GIS hos lärarna. Läraren 
måste ha alternativa former av representation, där vissa kommer från forskning och andra 
kommer i grunden från lärdom i praktiken. De ska även förstå vad som gör någonting lätt eller 
svårt att lära ut (Schulman 1986, s. 9f). Lärarna har kunskap om programmet och kan hantera 
det individuellt utifrån den utbildning de läst. Men de flesta saknar kunskapen att lära ut GIS 
pedagogiskt till deras elever eftersom de inte fått en läraranpassad utbildning för det. Som 
konsekvens brister engagemanget att individuellt söka sätt att lära eleverna geografiska frågor 
med hjälp av GIS. 

Slutligen kan man konstatera att lärarnas inställning till GIS är relativt positiv och att det 
är ett verktyg som bidrar till elevers kunskapsutveckling för geografi, men har även potential i 
andra ämnen. Det viktigaste GIS har att bidra med instrumentets kapacitet att metodiskt 
simplifiera frågor så eleverna kan lära sig och förstå olika fenomen som processer eller 
spatialt tänkande. Deras initiativ att implementera verktyget pedagogiskt är dock svårt för de 
flesta lärare eftersom de saknar kunskapen att applicera en pedagogisk metod för verktyget i 
undervisningen. 

Molin beskrev i intervjun att Skolverket ville ge mer ansvar till läraren i styrdokumenten, 
och det anser jag att de har lyckats med. Ingen respondent argumenterade mot att kursplanen 
var öppen för tolkning, men de hade åsikter kring det. De flesta tyckte att GIS skulle gynnas 
av att skrivas med klarare riktlinjer i avseende att eleverna i Sverige skulle få en jämnare 
kunskap och att lärare och skolor skulle tvingas använda mer avancerade program. Att 
eleverna skulle få en jämställd kunskap var intressanta åsikter lärarna uttryckte, men att lärare 
och skolor tvingas använda mer avancerade GIS-program var enligt Molin inte vad de hade i 
åtanke när de skrev kursplanen. Istället argumenterade Fridfeldt och Molin att det inte behövs 
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dyr utrustning eller avancerad programvara för att lärare ska kunna undervisa i GIS idag 
(Fridfeldt & Molin, 2010, s. 122). Varför vill några lärare då få in de avancerade GIS-
programmen i skolan? De som argumenterade för det var Bengt och Sofie, som tidigare 
utbildat sig i Arc-GIS. Sofie tyckte att programmet behövde integreras i skolan, och med 
strikta styrdokument skulle det skapas resurser för att få det inköpt. Bengt kände att man kan 
arbeta med varierade program, men det ultimata är de program som har större utbud av 
verktyg, till exempel Quantum-GIS. Han kände att lärare undviker GIS på grund av den 
öppna tolkningen av kursplanen. En faktor till att de föredrar de avancerade verktygen kan 
bero på deras egen utbildning i GIS. Utbildningen består endast av Arc-GIS, och ignorerar 
alternativa program. Bengt använde dock program som Google Earth i sin undervisning, som 
pekar på att han inte saknar pedagogisk innehållskunskap, men utbildningen i Arc-GIS kan ha 
påverkat hans attityd till det. 

Philip och Nils hade den mest positiva inställningen till att GIS i kursplanen var öppen 
för tolkning. De kände att det skapar möjligheter för lärare att undervisa om andra saker än 
bara GIS. Relaterat till Kerskis slutsats om vad GIS kan göra för undervisningen med inte 
borde vara’How can we get GIS into the curriculum?’ but ’How can GIS help meet curricular 
goals?’ (Kerski, 2003, s. 135), har Skolverket lyckats skriva in verktyget som han 
rekommenderade. Även Baker argumenterade att lära elever geografi med GIS relateras bättre 
till USA:s styrdokument (Baker, 2005, s. 46). Några lärare tenderar att tolka Sveriges 
kursplan likadant, och där med undervisar eleverna med GIS som resultat. 

Problemet kring att lärare klassificerar GIS med avancerade program istället för att 
utnyttja enkla resurser tenderar att förefalla mot lärarutbildningen i GIS. Kinniburgh 
argumenterade för att lärare saknar strategier för att implementera GIS för eleverna så de lär 
sig att utnyttja verktyget till sin fulla potential (Kinniburgh, 2008, s. 17), och det stämmer 
även överens i denna studie. Både Lena Molin och Filippa uttryckte åsikter kring att 
utbildningen i GIS bör anpassas med att de lär sig att hantera verktyget till pedagogisk fördel. 
Lärarstudenter bör få en utbildning inriktad mer mot att lära sig med GIS, annars riskerar de 
att lära sig för mycket om GIS och därmed går ut i arbetslivet med ett magert förråd av 
pedagogisk innehållskunskap i GIS. 

 
6. SLUTSATS 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur geografilärare använder GIS i undervisningen 
på gymnasiet i Sverige, samt undersöka hur lärare tolkar GIS och deras inställning kring hur 
det beskrivs i geografiämnets styrdokument för gymnasiet. 

Det framkommer att samtliga lärare i studien har fått någon typ av utbildning i GIS, men 
utbildningens variation påverkar sättet lärarna integrerar det i undervisningen. De som 
utbildat sig i GIS under 2000-talet tenderar att lägga mer lektionstid åt GIS än de andra 
lärarna. Resterande lärare som utbildade sig tidigare har haft problem med att implementera 
och anpassa verktyget i ämnet. Istället tenderar de att ge eleverna möjlighet att lära sig 
grunderna i GIS, och sedan lägger ner tid åt andra geografiska metoder som gynnar elevernas 
kunskapsutveckling för geografi. Eleverna lär sig därmed om GIS istället för med GIS 
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eftersom de flesta går igenom för eleverna om vad GIS är i kartmomentet, och oftast slutar 
där. Samtliga lärare ville dock arbeta med GIS för att besvara geografiska frågor. Men många 
känner att det är brist på tid och planering för att realisera upplägget. 

På teknisk grund tolkar lärarna GIS relativt lika. Men de klassificerar de olika 
programmen annorlunda, och vissa känner sig osäkra till vilken nivå Skolverket vill att 
lärarna ska använda det i skolorna. Deras attityd till vad GIS bidrar för lärande är positiv i 
avseende att det är ett intressant och effektivt sätt att lära eleverna olika fenomen. Lärarna ser 
stor potential i vad verktyget kan göra för elevernas kunskapsutveckling inom flera områden i 
skolan. Några poängterade mest de geografiska aspekterna verktyget bidrar med, men 
majoriteten diskuterade hellre hur det inom andra ämnen även kan hjälpa eleverna att besvara 
komplicerade frågeställningar. Dock uppstår det besvär att förverkliga verktygets potential för 
eleverna på grund av tidsbrist, resurser och pedagogisk innehållskunskap. 

Sättet Skolverket har formulerat GIS i kursplanen för geografi 1 tolkas ibland öppet av 
lärare vilket ger dem möjlighet att till viss mån bestämma hur det integreras i undervisningen. 
Medan två lärare ser möjligheter i dess öppna tolkning, har majoriteten av respondenterna en 
annorlunda syn på det. En mer detaljerat beskrivning och tydligare riktlinjer för GIS skulle 
öka kravet på mer avancerade program och elevernas GIS-kunskaper i Sverige skulle inte 
riskera att variera så mycket. Dessa åsikter ställer dock höga krav på läraren, och tittar man 
hur majoriteten i studien hanterar GIS i idag behöver lärare en mer pedagogisk inriktad 
utbildning om hur verktyget kan appliceras i skolan. Även om lärare utbildar sig i de 
avancerade programmen, uppstår det fortfarande barriärer när de ska undervisa med det. 
Därför är det nödvändigt att lärarna har en större frihet i att forma GIS-undervisningen utifrån 
deras egen kunskap. Lärare skulle dock gynnas oerhört mycket med en 
undervisningsanpassad GIS-utbildning eftersom barriärerna centreras kring hur de ska 
implementera verktyget. Lärare i Sverige behöver utbilda och fortbilda sig i hur man ska 
använda GIS för att eleverna ska kunna utnyttja det för att undersöka vetenskapliga frågor och 
ta beslut om geografiska fenomen. 
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7.3 Intervjuer 
Bengt: Lärare i historia, geografi och samhällskunskap. 
 
Filippa: Lärare geografi och speciallärare. 
 
Henrik: Lärare i samhällskunskap, historia och geografi. 
 
Philip: Lärare i matematik, geografi och datorkunskap. 
 
Nils: Lärare i naturkunskap, geografi, biologi och kemi. 
 
Sofie: Lärare i biologi, naturkunskap och geografi. 
 
Lena Molin: Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier på Uppsala universitet. 
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Intervjufrågor: Lärare                                                       BILAGA 1 

Bakgrund 
− Hur länge har du arbetat som lärare? 
− Vilka ämnen undervisar du i? 
− Har du arbetat på olika skolor? Arbetar på olika stadier? 
− När utbildade du dig till lärare? 
− Har du någon utbildning i GIS? 

Geografi 
− Hur ofta undervisar du i ämnet? Vilka kurser? 
− Hur ser du på betydelsen av ämnet för elevernas framtid? 
− Delmoment kartografi: Hur brukar du arbeta med kartor med eleverna? 
− Hur mycket tid går åt på delmomentet? 

GIS 
− Använder du GIS i undervisningen? 
− Vad tycker du om att använda GIS i undervisning? 
− Anser du GIS bidrar något för elever lärande? 
− Hur använder du GIS i undervisningen? 
− Vilka elektroniska tillgångar har du/skolan för att arbeta med GIS? 
− Utnyttjar du det? Varför/varför inte? 
− Vilka resurser utnyttjar du? 

Ämnesplanen 
− Vad tycker du om att Skolverket implementerade GIS i ämnesplanen? 
− Arbetade du med GIS innan de nya styrdokumenten (2011)? 
− Ser du något problem kring definitionen runtom vad de ska lära sig med GIS? (centralt 

innehåll, ämnets syfte, kunskapskrav) 
Eleverna 

− Har du sett något mönster i hur elevernas förkunskaper i geografi påverkar deras 
inlärningsförmåga för GIS? 

− Vad tror du eleverna lär sig av GIS? 
− Vad tror du eleverna kan lära sig av GIS? 
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Intervjufrågor: Lena Molin                                                       BILAGA 2 

Bakgrund 
− Hur ser din utbildning ut? 
− Om lärare: Vilka ämnen undervisade du i? 
− Använde du GIS i undervisningen? 
− Har du någon utbildning i GIS? 

GIS 
− När fann du intresse för GIS? 
− Vad är GIS för dig? Hur tolkar du det? 
− Vad anser du att GIS bidrar till geografiämnet? 
− Geografiska informationssystem, 100 poäng. Hur delaktig var du där? 

Ämnesplanen 
− Hur delaktig var du i skrivandet av ämnesplanen? 
− Vilka riktlinjer hade du när du skulle skriva ämnesplanen? Vad styrde Skolverket (i 

val av ord och formuleringar).  
− Finns det något annat sätt du hade velat formulera det, gällande GIS? 
− Jag upplever att centrala innehållet av GIS som väldigt öppen för en bred tolkning, 

även kunskapskraven. Vad det planerat? Varför? 
− Har du hört talas om att lära sig med GIS och att lära sig om GIS? 
− I så fall: Vad anser du passar bäst till undervisning i skolan. Finns det någon tanke i 

dessa sätt att lära med GIS i ämnesplanen? 
− Hur upplever du att lärare tolkar definitionen GIS i ämnesplanen? 
− Får du mycket frågor om definitionen? 

 
 

 


