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Sammanfattning 

GIS är inte längre en ny teknologi utan har funnits i snart fem decennier. Trots det 
har GIS inte hittat sin plats i den svenska gymnasieskolan, jämfört med t.ex. webb-
design och andra datorteknikkurser som har funnits under en kortare tid. På den 
tekniska gymnasieutbildningen på Polhemsskolan i Gävle har GIS-utbildning 
bedrivits sedan 1999.  
 
De slutsatser som framkommer i rapporten är att en teknisk GIS-utbildning inte 
enbart är för elever på tekniska gymnasieutbildningar utan även för elever på andra 
gymnasieprogram eftersom de har samma förutsättningar att lära sig verktyget. Det 
konstateras även att det genom åren har funnits både nationella och internationella 
problem med att införa GIS-undervisning i gymnasieskolan. I rapporten finns förslag 
på hur problemen kan lösas. På Polhemsskolan i Gävle har det dock inte inneburit 
några större problem, mycket p.g.a. det stora stöd som har funnits tillgängligt.  
 
I rapportens slutdel finns även en uppföljning av vad som har hänt under de tolv år 
som har gått sedan GIS-utbildningen på Polhemsskolan i Gävle började.  
 
Nyckelord: GIS, kursutveckling, gymnasieutbildning, Polhemsskolan, Gävle 
 
 
 
 

Abstract 

GIS is no longer a new technology since it has existed for almost five decades. 
Despite this, GIS has not found its place in the Swedish secondary school education, 
compared with i.e. Web design and other computer skill courses that have existed for 
a shorter time. At the technical secondary school education at Polhemsskolan, 
Gävle, GIS education has been taking place since 1999.  
 
This study shows that a technical GIS education is not only for pupils at the technical 
education but also other pupils have the same possibilities to learn this tool. 
Furthermore there is a national and international problem to introduce GIS in the 
secondary school. There are propositions in this study on how to solve this problem. 
The introduction was not a major problem at Polhemsskolan in Gävle, because of the 
large support that has been available.  
 
The end of this study includes a twelve year follow-up since the GIS education at 
Polhemsskolan in Gävle started.   
 
Key words: GIS, course development, secondary school education, Polhemsskolan, 
Gävle 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I det moderna informationssamhället ställs människan ofta inför stora mängder av 
information som ska hanteras. Dagens utvecklade datorteknik har medfört att det 
finns olika typer av informationssystem, t.ex. tekniska, ekonomiska, administrativa 
och geografiska, som kan behandla denna information.  
 
Geografiska informationssystem (GIS) används av så gott som alla människor i 
samhället, inte bara av vuxenvärlden utan även av skolungdomar, även om de flesta 
inte är medvetna om det. GIS är alltså en del av det moderna samhället och precis 
som med andra datorkurser på gymnasienivå, t.ex. CAD och andra datorteknik-
kurser, behövs det på gymnasienivå även en utbildning i hur man hanterar geografisk 
information.  
 
Ett anslag angående att ta fram en GIS-kurs för gymnasieskolan fanns på anslags-
tavlor på Högskolan i Gävle under 1998. Kontaktperson var t.f. förvaltnings- och 
utvecklingschef Jan-Erik Liljergren på Utbildning & Arbete (UAG), Gävle kommun. 
Därför togs kontakt med Jan-Erik Liljergren som hänvisade vidare till biträdande 
rektor Jan Stattin, Polhemsskolan, Gävle, varefter detta projekt påbörjades.  
 
Enligt 1994 Års Läroplan för de Frivilliga Skolformerna, Lpf 94, (Utbildnings-
departementet, 1994) står det i kapitlet 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga 
skolformerna, sid. 8, att en av skolans huvuduppgifter är att: 
 

”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt.” 

 
I samma kapitel står: 
 

”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationalisering och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.” 

 
GIS har här en naturlig plats för att detta mål ska uppnås. 
 
I programstrukturen för Naturvetenskapsprogrammet i GY2000 (Skolverket, 2001a) 
finns det en nationell inriktning mot Miljövetenskap. Som en av punkterna i 
Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program, 
Naturvetenskapsprogrammet (Skolverket, 2000), finns:  
 

”Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, 
begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om informations-
teknikens möjligheter och problem.”  

 
GIS har även här en naturlig plats för att detta mål ska uppnås. 
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I ett utdrag från ett intern-pm Lantmäteriverket, idéskiss (Sjögren, utan årtal) står: 
 

”3. Miljömedveten Ny generation - MiljöGIS för skolan. 
I Gävle kommuns IT-strategi finns skolan framlyft som ett prioriterat område. 
Geografisk informationsteknik och miljöinformation skapar möjlighet för Gävles 
skolungdomar att vara med och bygga upp den uthålliga staden med 
omgivningar. Projektidén syftar till att brett i Gävles skolor utveckla och 
implementera GIS i undervisningen. Skolungdomarna ska involveras i projektet 
genom att de med hjälp av digitala kameror och annan teknik är med i data-
insamling, bearbetning och analys av de miljöfaktorer som mest påverkar t.ex. 
skolans närområden. En enkel GIS-applikation för Gävles skolor skulle kunna 
utvecklas, som t.ex. kan användas för studier av de skolskogar som redan finns.  
 
Nyttoeffekter: Gävle kommun säkerställer ett stort intresse och kunnande inom 
GIS/IT-området, vilket är ett av de områden där Gävle har en nisch samt ett 
ökat miljömedvetande hos alla skolungdomar i Gävle.” 

 

1.2 Syfte och mål 
Det generella syftet med detta examensarbete är att visa hur man kan öka elevers 
kunskaper om GIS. Det specifika målet är att utveckla en lokal GIS-kurs på 
gymnasienivå med ett visst innehåll och få svar på några viktiga frågeställningar som 
är av värde när en GIS-kurs utvecklas. Målet uppfylls genom att svara på följande 
frågor: 

1. vilka studier har redan gjorts? 
2. vilka eventuella förkunskaper har eleverna? 
3. vilken typ av datorer har den aktuella skolan? 
4. vilken typ av programvara kan man använda i undervisningen? 
5. vilken typ av GIS-utbildning vill den aktuella skolan ha? 
6. vilken nivå ska GIS-kursen ha? 
7. vilken typ av data, både lokalt och inte lokalt, till GIS-kursen finns att tillgå? 
8. vem kan undervisa i en GIS-kurs? 

 

1.3 Avgränsning 
GIS är ett verktyg som kan användas inom så gott som vilket ämne som helst i 
gymnasieskolan. I denna rapport hanteras implementeringen av GIS genom in-
förandet av en specifik GIS-kurs och inte genom att GIS ingår som moment i andra 
kurser. Hur det sistnämnda kan lösas ingår inte i detta examensarbete utan är något 
för ämnesansvariga inom de aktuella ämnena att avgöra tillsammans med den 
kommande GIS-läraren.  
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2 Tidigare studier 

I detta kapitel nämns rapporter av central betydelse som det inte har gått att hitta, 
därav en del sekundära källhänvisningar.  
 

2.1 Tre decenniers GIS-undervisning  
Tate och Unwin (2009) redogör för tre decenniers GIS-undervisning, från 80- till och 
med 00-talet, på akademisk nivå. 
 

 80-tal: Workstation GIS. Även om IBMs persondator kom ut på marknaden 
1981 var de inte tillräckligt kraftfulla för att hantera ett GIS-standardprogram. 
Det krävdes de allra bästa arbetsstationerna för att kunna köra programmet. 

 

 90-tal: GIS on the Desktop. Persondatorn får sitta stora genombrott i början av 
decenniet. I och med operativsystemet Windows 95 blev det lättare att lära sig 
hur man arbetar med GIS och förstå vilka möjligheter det erbjöd (Melero, 
2009). Datorerna är nu tillräckligt kraftfulla för att kunna köra GIS-standard-
programvaror på. GIS blev nu en användbar teknik för många, efter att ha varit 
för svårt och kostsamt decenniet innan, vilket ledde till att GIS inte enbart 
undervisades inom geografiämnet (Sui, 1995). Under detta årtionde blev 
också skillnaden i GIS-undervisningen tydligare (Sui, 1995). 

 

 00-tal: GIS is Everywhere and Nowhere. Vid millennieskiftet började dator-
användandet bli mer och mer världsomspännande och Internet mer och mer 
kommersialiserat eftersom allt fler produkter och tjänster fanns tillgängligt 
online. Inom GIS-utbildningsområdet har det medfört att tekniken har börjat 
användas inom flera ämnesområden, vilket har medfört att skolor nu utbildar 
GIS på många olika sätt. I Web 2.0 (Cormode & Krishnamurthy, 2008), 
dagens gör-det-själv-teknik på Internet, finns VGI-applikationer (Volunteered 
Geographic Information) som t.ex. Wikimapia, Open Street Map, Google Earth 
m.m., vilket gör så gott som alla internetanvändare till ”GIS Light”-användare.  

 

2.2 Utbildning med GIS och utbildning om GIS 
Sui (1995) redogör för fyra grundläggande skillnader i tänkesättet kring GIS-
undervisning:  
 

 Tänkesätt 1: GIS är en disciplin inom geografiämnet (Geography As the Home 
Discipline of GIS Technology). I samarbetet mellan Geografi och GIS har GIS 
varit ett fruktbart forskningsverktyg men när det kommer till utbildningsområdet 
har GIS en oklar hemvist. För att legitimera GIS i högre utbildningar argument-
erar Morrison (1991) för att GIS måste hitta en egen akademisk hemvist. Inom 
detta tänkesätt argumenteras det att Geografi är den enda akademiska hem-
visten för GIS. GIS stödjer en ny typ av Geografi: den automatiserade geo-
grafin. Dobson (1991, refererad av Sui, 1995) menar att GIS är för geografer 
vad fysik är för ingenjörer. Detta tänkesätt förespråkar en kombination av 
laborationen och föreläsningar i GIS-undervisningen. 
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 Tänkesätt 2: GIS som en samling av marknadsföringsbara kunskaper (GIS As 
a Collection of Marketable Skills). GIS är en teknologi som efterfrågas av den 
privata sektorn och statliga myndigheter. Taylor (1990, refererad av Sui, 1995) 
menar att den s.k. automatiserade geografin (Tänkesätt 1) koncentrerar sig för 
mycket på faktainsamling och för därför oundvikligt fram en ny empirism, vilket 
är farligt för geografin som en egen disciplin. Detta andra tänkesätt före-
språkar att GIS-undervisningen sker i samband med kurser i statistik, fjärr-
analys och kartografi.  

 

 Tänkesätt 3: GIS som ett tekniskt verktyg för vetenskapen (GIS As an 
Enabling Technology for Science). GIS är mer än en samling av tekniska 
kunskaper. GIS är själv inte slutmålet utan ett verktyg för att nå högre slutmål, 
för att hitta rumsliga mönster bland geografiska fenomen. Detta tredje tänke-
sätt förespråkar praktiska laborationer i GIS-undervisningen men kursinne-
hållet tenderar att vara applikationsorienterat för specifika områden med en 
målsättning för vetenskapliga frågeställningar. 

 

 Tänkesätt 4: GIS som en egen disciplin (GIS As a New Discipline). Goodchild 
(1992, refererad av Sui, 1995) menar att GIS-teknologin har medfört att en ny 
disciplin skapats, Geographic Information Science (GIScience). GIScience är 
den akademiska teorin bakom utvecklingen och användningen av GIS-
applikationer. Detta fjärde tänkesätt förespråkar föreläsningar och seminarier i 
stället för laborationer. 

 
Sui (1995) anser, med dessa fyra tänkesätt som underlag, att GIS-undervisning bör 
ses utifrån två aspekter: 

 utbildning med GIS 

 utbildning om GIS 
 
Utbildning med GIS bör fokusera på applikationerna och det faktiska innehållet 
medan utbildning om GIS bör fokusera på tekniken och handhavandet av ett GIS-
program.  
 

2.3 Utbildning med GIS parallellt med utbildning om GIS 
Chen (1997) menar att projektorienterad undervisning, utbildning med GIS (Sui, 
1995), parallellt med grundläggande praktisk undervisning, utbildning om GIS (Sui, 
1995), ger bäst resultat. Enligt Chen (1997) bör ett GIS-projekt innehålla några eller 
alla av nedanstående delar: 

 projektplanering 

 insamling av data och skapande av databas 

 analys av data 

 presentation och dokumentation 
 
Denna projektorienterade typ av undervisning kräver tid och elevengagemang, att 
eleven är van att arbeta med kartor samt att eleverna har tillgång till omfattande 
handledning. Syftet med den projektorienterade GIS-undervisningen är att träna fram 
elevers kritiska tänkande och problemlösningskunskaper.  
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2.4 Arbetet med anpassning av kursplaner i GIS/GIT enligt Bolognaprocessen 
Bolognaprocessen är ett samarbete mellan 29 europeiska länder om utbildningen på 
akademisk nivå som ska syfta till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas 
konkurrenskraft som utbildningsområde (Regeringskansliet, 2007). Det ska exempel-
vis kunna gå att studera en treårig kandidatutbildning på ett ställe, bygga på med en 
magisterexamen på ett annat ställe och en doktorsavhandling på ett tredje ställe. För 
att bli tillräckligt skicklig kan en student komma att behöva studera vid mer än ett ut-
bildningsställe. Det ställer krav på högskolor och universitet att presentera kursplaner 
med tydligt kursmål och kursinnehåll men även att placera kurserna på lämpliga 
nivåer (Brandt, Karlsson & Ollert-Hallqvist, 2006). 
 
En undersökning (Brandt et al., 2006) av vilka GIT-kurser, som ges på svenska hög-
skolor och universitet, gjordes för att kunna beskriva den nuvarande situationen i 
Sverige över GIT-relaterade kurser. Undersökningen gav även en överblick över 
behovet av en nivåanpassning av kurser och om så var fallet, beskriva problemen 
och ge möjliga lösningar. Resultatet av undersökningen visade på att många 
svenska universitet och högskolor behövde uppdatera och revidera sina kursplaner 
samt nivåanpassa sina kurser (Brandt et al., 2006).  
 
GIS-utbildning på europeiska högskolor och universitet, men även andra, bör på 
grundläggande nivå ha minst 50 % samma baskunskapsinnehåll om det ska vara 
möjligt att få en naturlig progression där det är möjligt att smärtfritt byta lärosäte efter 
avklarad grundkurs (Brandt & Arnberg, 2007). Resterande 50 % kan respektive läro-
säte själv bestämma beroende på dess utbildningsprofil, t.ex. inom arkeologi, lant-
mäteri eller ekonomi. 
 
I Sverige påbörjades implementeringsarbetet med Bolognaprocessen 2007. Student-
er ska kunna byta utbildningsställe och arbetsgivare ska kunna känna till GIS-
utbildningens baskunskapsinnehåll. Detta gäller även gentemot ickeeuropeiska hög-
skolor och universitet samt arbetsgivare. Kan tänkesättet med den akademiska GIS-
utbildningen enligt Bolognaprocessen även vara applicerbart för den gymnasiala?  
 

2.5 GIS i den svenska gymnasieskolan 
Wellving (2007) berättade på ESRIs europeiska användarkonferens i Stockholm 
2007 om en undersökning av GIS i den svenska gymnasieskolan. Det finns ungefär 
40000 gymnasielever per år på de teoretiska gymnasieprogrammen. Av dem skulle 
flera tusen ha kunnat välja den nationella kursen Geografiska informationssystem 
som kom i och med GY2000, men i praktiken har bara några hundra elever gjort det 
valet varje år. Detta har enligt Wellving (2007) varit en besvikelse, både för honom 
och Skolverket. 
 
Av 800 gymnasieskolor är det bara 15-20 stycken som erbjuder den nationella GIS-
kursen. En förklaring till det skulle vara att kursen måste ha minst femton elever för 
att vara ekonomiskt försvarbar. I en intervju med GIS-lärare i Sverige (Wellving, 
2007) framkom det att dessa är geografi- eller tekniklärare, med ett större engage-
mang för GIS än vad andra lärare har och att man har skaffat sig kompetensen på 
egen hand. Efter intervjun kom Wellving (2007) fram till att anledningen till att så få 
svenska gymnasieelever lär sig GIS varje år inte beror på ett lågt intresse från 
eleverna utan på en kombination av lärarkompetensen, elevernas kännedom om GIS 
och stödet från skolledare.   
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I sin slutsats kommer Wellving (2007) fram till att nyckelfrågan är att öka antalet GIS-
kunniga lärare. Det måste finnas minst en på varje skola men idealet vore om det 
finns flera GIS-kunniga lärare så att eleverna bl.a. kan använda verktyget i andra 
ämnen. Wellving anser till sist att den nationella GIS-kursen ska tas bort och att GIS 
ska införas i andra kursen, t.ex. Geografi B. Han anser att geografilärare är bäst 
lämpade att undervisa i GIS.  
 

2.6 GIS i den europeiska skolan 
Hur ser det ut med GIS-kunniga lärare i andra europeiska länder? För en kort 
sammanfattning, se Tabell 1. I Tyskland har de flesta lärare bara en vag idé om vad 
GIS är och få lärare har kommit i kontakt med GIS (De Lange, 2006). Den tyska 
geografilärarutbildningen erbjuder inte GIS-kurser utan lärarstudenterna måste på 
egna initiativ skaffa sig utbildningen (Schleicher & Lawrence, 2005). I Storbritannien 
använder bara en liten del av lärarna GIS i undervisningen. Det är inte heller troligt 
att lärarna, som redan har tillräckligt med arbetsuppgifter på sina jobb, är villiga att ta 
till sig en för dem helt ny teknik (Fargher, 2006). Även om GIS inte längre är en ny 
teknik utan har funnits i snart fem decennier, jämfört med t.ex. webbdesign som har 
funnits i ungefär två decennier, har GIS p.g.a. sin komplexitet haft svårare att nå ut till 
gymnasienivån. Fargher (2007) menar också att det blir mer och mer tydligt att om 
man ska kunna utnyttja den fulla potential av digital teknologi som GIS i skolan är 
behövs det ett mer effektivt samarbete mellan näringsliv och skola. 
 
I och med skolreformen K06 i Norge 2006 ska gymnasieelever kunna använda 
digitala kartor och GIS. Brist på engagemang och tid hos lärare anges vara två av 
hindren för att implementera GIS i skolan. Efter en fortbildning svarade geografilärare 
att de vill ha någon enkel lösning som de kan använda på en tvåtimmarslektion utan 
förberedelser (Rød & Larsen, 2009). Rød & Larsen (2009) menar också att utbildning 
bör läggas på en nivå som lärarna, inte eleverna, skulle kunna klara av. Bartha 
(2009), från Ungern, påstår att elever med korrekt handledning lätt kan lära sig 
grunderna med GIS, d.v.s. att samla in information, organisera och presentera den 
samt använda informationen till att fatta beslut.  
 
Enligt en europeisk lärarenkät (European Commission, 2006) uppger 35 % att lärar-
kollegiet har bristande datorkunskaper och utan grundläggande datorkunskaper blir 
en implementering av GIS mycket svårare att genomföra. Ett problem med att fort-
bilda geografilärare eller andra lärare, som inte undervisar inom datorteknik eller IT, 
är att utbildningen troligtvis blir för kort och specifik och att de fortbildade lärarna en-
bart kan de övningar som de utförde under fortbildningen, inte mer. På bara ett par år 
kan nya programvaror, men även hårdvara och terminologi, medföra att fortbildade 
lärares kunskaper snabbt blir för gamla (Mishra & Koehler, 2006). GIS innebär också 
en större utmaning för lärare än tidigare tekniska innovationer (Schleicher & 
Lawrence, 2005).  
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Tabell 1. Sammanfattning av studierna över GIS i den europeiska skolan.  

Tyskland  De flesta lärare har bara en vag idé om vad GIS är och få 
har kommit i kontakt med GIS.  

 Lärarutbildningen erbjuder inte GIS, skaffat sig kompetens 
på egen hand. 

Storbirittanien  Liten del av lärarna använder GIS i undervisningen.  

 Lärare som har fullt upp är inte villiga att ta till sig en för 
dem ny teknik. 

Norge  Lärare vill ha en enkel lösning som kan användas på en 
tvåtimmarslektion.  

 Utbildningen bör läggas på en nivå som lärarna klarar av, 
inte eleverna. 

Ungern  Elever med korrekt handledning lätt kan lära sig grunderna 
med GIS. 
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3 Material och metod 

3.1 Intervju  
Innan arbetet med att utveckla en GIS-kurs påbörjades behövdes det undersökas 
vad Polhemsskolan i Gävle ville ha för typ av kurs. Detta gjordes genom att personal 
intervjuades. Intervjun var ostrukturerad och öppen och skedde i slutet av 1998 med 
biträdande rektor Jan Stattin och teknologilärare Kjell Jernström. De inledande 
frågorna löd: 

 Vilken typ av GIS-kurs vill Polhemsskolan ha? 

 Vilken typ av datorer har Polhemsskolan? 
 
En diskussion kring frågorna inleddes.  
 

3.2 Materialanskaffning 
Åsa Lundin på ESRI Swedens kontor i Falun kontaktades angående eventuell gratis-
version av GIS-program. ESRI Sweden tillhandahöll en trettiodagars demoversion av 
ArcView på engelska samt MapObjects (övningsdata) på CD-format. ArcExplorer, 
som är en gratisprogramvara, laddades ned från Internet. Installering och test av 
programmen gjordes på en av datorerna på Högskolan i Gävle för att kontrollera vilka 
verktyg och funktioner som kunde användas i utbildningen. Under testkursen an-
vändes under den första laborationen gratisversionen av ArcExplorer och under de 
övriga laborationerna demoversionen av ArcView.  
 

3.3 Utformning av kursplan 
En kurs inom gymnasieskolan måste ha en kursplan som styrdokument för under-
visningen. I arbetet med att utforma en kursplan behöver ett antal frågeställningar 
besvaras.  

 Vilket namn ska kursen ha?  

 Vad ska kursen ha för förkunskapskrav?  

 Vilka mål ska kursen uppfylla?  

 Vilka betygskriterier ska kursen ha? 
 

3.4 Utformning av laborationer 
Laborationshandledningar till de två första lektionstillfällena, som var introduktioner 
till ArcExplorer och ArcView, utformades. Varje introduktionslaboration inledde med 
en programöversikt och presentation över de vanligaste funktionerna och verktygen.  
 
Syftet med introduktionslaborationerna är att eleverna ska få prova på de vanligaste 
funktionerna och verktygen i ett GIS-program. Först får eleverna arbeta med titt-
skåpsprogrammet ArcExplorer, som har ett mindre antal funktioner och verktyg, för 
att sen ta med sig den kunskapen till standardprogrammet ArcView, som har fler 
funktioner och verktyg. En grund till ett kommande radonmoment påbörjades efter 
mötet med inblandad personal på Polhemsskolan. Med tanke på att radonmomentet 
skulle innefatta flera efterföljande laborationer fick de resterande handledningarna 
tillkomma allt eftersom varje lektion var genomförd. 
 
Avdelningen för Geografisk Information, Bygg & Miljö, Gävle kommun kontaktades 
om ett studiebesök efter de två introduktionslaborationerna. Personalen på av-
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delningen bidrog även med geografiska data över Gävle, som skulle användas som 
bakgrundskartor i radonmomentet, samt data över radonmätningar i Gävle kommun. 
Indelningen av Gävles postnummerområden erhölls från Posten i Gävles tre ut-
delningskontor.  
 

3.5 Testgrupp 
Polhemsskolan är den största av tre gymnasieskolor i Gävle med c:a 2000 elever 
och över 200 anställda. Skolan har, förutom den teoretiskt tekniska utbildningen, 
mestadels yrkesförberedande utbildningar.  
 
Deltagare i en testkurs var sex elever från Naturvetenskapliga programmets bygg-
inriktning åk. 3 (NVBy3), läsåret 98/99, Polhemsskolan i Gävle, som utlånades från 
deras ordinarie ämne Teknologi. En kort förevisning av datasetet Country, som 
används i GIS-laboration 2: Introduktion till ArcView (Bilaga L2) visades upp för alla 
elever i NVBy3 och de som blev intresserade fick anmäla sig till teknologiläraren Kjell 
Jernström. 
 
Kursen med testgruppen genomfördes under tiden 12 februari - 28 maj 1999. Varje 
lektionstillfälle var på tre timmar. Laborationshandledningarna som återfinns som 
bilagor i denna rapport är de som användes under vårterminen 2002.  
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4 Resultat 

4.1 Intervju med personal på Polhemsskolan 
Som ett resultat av intervjun beslutades det att en lokal kurs i GIS ska finnas som en 
valbar kurs på Naturvetenskapsprogrammet, samt i ett senare skede även på det 
nystartade Teknikprogrammet. Eftersom eleverna på Teknikprogrammet ska arbeta 
med olika projekt under sin studietid resonerades det kring att ett projekt skulle 
kunna vara att arbeta med radondata från kommunen. I övrigt gavs det fria händer till 
hur kursen skulle utformas. 
 
Med tanke på den tekniska GIS-utbildning som författaren av denna rapport har är 
utbildning om GIS fullt möjligt att genomföra. Tillsammans med andra ämneslärare 
kan en fortsättning, utbildning med GIS, planeras vid ett senare tillfälle. Tillgången till 
datorutrustning på Polhemsskolan sträcker sig till persondatorer (PC) vilket medförde 
att ArcView ansågs vara ett bra val av programvara. 
 
En kurs i GIS för gymnasieskolan ska inte vara lika avancerad som de som redan 
finns på akademisk nivå. Det är viktigt att utbildningen läggs på en för gymnasie-
elever anpassad nivå med mer praktiskt arbete än teori. Vad som också ingår i 
uttrycket ”akademisk nivå” är arbetssätten för elever på en gymnasieskola jämfört 
med studenter på ett universitet eller en högskola. En eventuell fortsättningskurs kan 
däremot vara mer teoretisk blandat med fortsatt praktisk fördjupning. 
 
Enligt Handbok för MätningsKungörelsen (Lantmäteriet, 1994) definieras GIS på 
följande sätt:  
 

”Ett GIS är ett datorbaserat informationssystem med funktioner för inmatning, 
bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. I ett 
operationellt GIS ingår en eller flera databaser.” 

 
Med fokus på just ”inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av 
geografiska data” kan gymnasieeleverna lära sig hela arbetsprocessen med att 
arbeta med geografisk information från rådata till en färdig karta. Först måste de 
dock bekanta sig med programvaran ArcView. Rådatat kan behöva behandlas i ett 
annat program än ArcView, t.ex. MS Excel, för att senare kunna analyseras till-
sammans med geografiska data. 
 
Som en fortsatt utveckling av GIS-undervisningen kan skräddarsydda övningar tas 
fram i andra ämnen som t.ex. Geografi, Samhällskunskap, Naturvetenskap och Miljö-
kunskap. Fortbildning av lärare i de berörda ämnena kommer att behövas för att 
underlätta användandet av GIS i andra ämnen.  
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4.2 Kursplan 
Namnet på kursen är GIS. Kursplanen presenteras som Bilaga K1.  

4.2.1 Förkunskapskrav 

Som förkunskapskrav anges Datorkunskap. I den kursen ingår kalkylhantering, ord-
behandling, bildpresentationer, ergonomi, datorns uppbyggnad samt personuppgifts-
lagen. Vana att arbeta med datorer samt grunderna i operativsystemet Windows är 
ett förkunskapskrav till GIS-kursen, eftersom elever med lite datorvana ofta får 
problem med de allra enklaste momenten, som t.ex. att skapa en mapp på sitt eget 
konto eller att spara filer.  

4.2.2 Kursmål 

Målet med kursen är att eleverna ska få grundläggande kunskaper om användning 
av geografisk information, förmåga att med programvara kunna analysera och 
presentera geografiska data, samt få en inblick hur GIS fungerar i större organisa-
tioner. 
 
Enligt kursplanen ska kursen ha som mål att: 

1. ge grundläggande kännedom om användning av datorstödda geografiska 
informationssystem 

2. utveckla förmågan att med datorstöd bearbeta, analysera och presentera 
geografiska data 

3. ge en helhetssyn hur geografiska informationssystem fungerar i större 
organisationer 

 
Eleverna ska även efter genomgången kurs: 

4. ha en allmän inblick i hur data kan presenteras som teman på karta 
5. med stöd av programvara kunna genomföra en kartografisk presentation av 

geografiska data 
 
Hur kursmålen uppnås redovisas i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Uppnående av kursmålen (L=Laboration).  

 
L1 L2 

Studie-
besök 

L3 L4-5 L6 L7 L8 Prov 

Mål 1 x x x  x x x x x 

Mål 2  x  x x x x x  

Mål 3   x       

Mål 4 x x      x  

Mål 5    x x x x x  
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4.2.3 Betygskriterier 

Eftersom GIS-kursen är mestadels praktisk får de praktiska momenten vara det 
dominerande i betygskriterierna. För de olika betygsstegen gäller:  
 
Betyg G (Godkänd) 

 genomföra samtliga laborationer 

 lämna in en presentation av ett projekt 

 minst betyg G på provet 
Betyg VG (Väl Godkänd) 

 genomföra samtliga laborationer 

 lämna in en presentation av ett projekt 

 självständigt lösa enklare problem som uppkommer under laboration 

 minst betyg G på provet 
Betyg MVG (Mycket Väl Godkänd) 

 genomföra samtliga laborationer 

 lämna in en väl utförd och genomtänkt presentation av ett projekt 

 självständigt lösa problem som uppkommer under laboration 

 minst betyg VG på provet 
 

4.3 Lektionerna 
Lektionerna genomförs genom att eleverna arbetar med en serie GIS-laborationer. 
Eleverna börjar med två introduktionslaborationer, först i ett tittskåpsprogram och 
sedan i ett standardprogram, och avslutas med ett radonmoment.  

4.3.1 GIS-laboration 1: Introduktion till GIS, och ArcExplorer 

Som inledning till GIS-laboration 1 (Bilaga L1) finns en teoridel som eleverna även 
ska läsa på till det teoretiska provet och ha som referens under de kommande 
laborationerna. Det praktiska momentet i laborationen börjar med en beskrivning om 
hur ArcExplorer är uppbyggt för att sedan fortsätta med att eleverna får bekanta sig 
med detta enklare tittskåpsprogram. Data till laborationen laddas ner från Internet 
och uppgiften är att orientera sig i programmet samt skapa en tydlig karta av de data 
som laddats ned. Till laborationen hör också frågor som eleverna ska svara på för att 
ge en kontroll av att de har utfört uppgifterna korrekt. 

4.3.2 GIS-laboration 2: Introduktion till ArcView 

Data till GIS-laboration 2 (Bilaga L2) är hämtat från ESRIs CD-skiva MapObjects, 
Evaluation Edition. Efter en beskrivning om hur ArcView är uppbyggt ska eleverna ta 
fram en karta över handelsbalansen samt handel i procent av BNP i världens länder. 
Till hjälp finns färdiga urvalskriterier som ska urskilja datamängden till de tio olika 
kategorier som ska finnas med på kartan. Syftet med momentets upprepning är att 
ge en färdighet att med logiska uttryck kunna urskilja data. Även i denna laboration 
ska eleverna svara på frågor som en kontroll på korrekt utfört arbete. Laborationen 
avslutas med att eleverna ska göra en layout som ska visas upp för läraren för 
godkännande. 
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4.3.3 Studiebesök på Avdelningen för Geografisk Information, Bygg & Miljö, Gävle kommun 

Syftet med studiebesöket är att eleverna, efter de inledande GIS-laborationerna, ska 
få en helhetssyn om hur ett operationellt GIS fungerar i verkligheten. Studiebesökets 
innehåll är planerat av personalen från avdelningen för Geografisk Information, Bygg 
& Miljö, Gävle kommun. En föreläsning om hur Gävle kommuns geografiska 
informationssystem är uppbyggt efterföljt av en rundvandring på avdelningen där 
personal visar vad de arbetar med. 

4.3.4 GIS-laboration 3: Radonlaboration I, Microsoft Excel 

GIS är inte enbart att arbeta med GIS-program. Om man har rådata måste det ibland 
bearbetas i ett annat program, t.ex. MS Excel. Syftet med radonmomentet är att 
eleverna ska få arbeta med mätdata, som det såg ut när det levererades från Bygg & 
Miljö, och hela arbetsprocessen till det att radondatat kan analyseras och slutligen 
presenteras i ArcView. 
 
Laborationen (Bilaga L3) inleds med en faktadel om radon hämtat ur informations-
häftet ”Åtgärder mot radon i bostäder”, utgiven av Statens råd för byggnadsforskning 
1995. Bakgrundskunskaper om radon är väsentligt för att momentet ska kännas 
meningsfullt för eleverna.  
 
Uppdelningen av mätdatat och arbetet i grupp är nödvändigt eftersom det innehåller 
c:a 3750 mätningar. Att varje elev ska jobba med alla mätningarna var för sig känns 
inte meningsfullt. De sex eleverna i testgruppen tilldelades ungefär 625 mätningar 
var. Mätdatat gås igenom och ett medelvärde för varje väg inom postadressområde 
Gävle beräknas, övriga adresser togs bort. Vägarna tilldelas också sina respektive 
postnummerbeteckningar. Korrekta postnummerområden erhåller eleverna från en 
postnummerfil i Excel-format som Posten Sveriges kundtjänst tillhandahållit. 
 
I Excel-datat finns en hel del fel gjorda i bl.a. stavningen av vägnamn som måste 
korrigeras. Eleverna får då förståelse för att det är viktigt att data vid insamling skrivs 
på ett enhetligt och korrekt sätt. Eleverna får också förståelse att deras egen nog-
grannhet påverkar alla i gruppen eftersom eleverna senare i kursen kommer att få ett 
sammanställt resultat av denna laboration att jobba vidare individuellt med. Det 
färdiga resultatet sammanställs efter laborationen av läraren och är det material som 
eleverna individuellt ska fortsätta arbeta med i fortsättningen av radonmomentet. 

4.3.5 GIS-laboration 4: Radonlaboration II, ArcView 

Det laborationsmaterial som behövdes över Gävles postnummerområden fick på 
förhand skärmdigitaliseras i ArcView från de handritade kartorna som erhölls från 
Postens tre områdeskontor i Gävle kommun innan det delgavs eleverna. Den Excel-
fil som användes i den första radonlaborationen var i den här laborationen alltför 
tidskrävande att använda och det, av postpersonal handritade, material över Gävles 
postnummerområden var lättare att följa. Det viktiga är inte att ha de exakta gräns-
erna över postnummerområdena, utan vilka gatuadresser som tillhör respektive 
postnummerområde. Att låta eleverna själv få göra skärmdigitaliseringen var först 
tanken, men när laborationen konstruerades upptäcktes det hur tidskrävande det 
momentet är trots de handritade kartorna som tillhandahållits. 
 
Momentet i denna laboration (Bilaga L4-5) är att skapa nya polygon-, linje-, och 
punktteman av de områden, vägar och byggnader som är av intresse med tanke på 
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radonhalten. Som bakgrundskarta används, förutom de på förhand skärm-
digitaliserade postnummerområdena, kartlager i ArcView-format över bebyggelse, 
vägar, industrier och vattendrag från Avdelningen för Geografisk Information, Bygg & 
Miljö, Gävle kommun. 

4.3.6 GIS-laboration 5: Radonlaboration III, ArcView 

Eftersom momentet med att skapa teman är tidskrävande avsattes ytterligare ett 
lektionstillfälle (Bilaga L4-5). Det är lätt att det kan uppstå fel och en noggrann 
kontroll av brytpunkternas placering efter sammanbindningarna av polygonerna 
behövs. Eleverna får i denna laboration själv skärmdigitalisera de linjer och punkter 
som behövs till respektive tema. 

4.3.7 GIS-laboration 6: Radonlaboration IV, Microsoft Excel 

Syftet med att denna laboration (Bilaga L6) i MS Excel är placerad efter två 
laborationer i ArcView är att eleverna ska få en uppfattning om hur mätdatat ska 
användas i ArcView samt att få ett avbrott i arbetet med mätdatat i MS Excel. 
 
Efter lektionen sammanställs elevernas Excel-resultat som sedan ska delas in i de 
polygon-, linje- och punktteman som eleverna tidigare skapat i ArcView. Genom att 
flytta över data från sammanställningen till nya filer och spara dem i databasformatet 
DBF dBASE III kan eleverna börja använda mätdatat i ArcView. 

4.3.8 GIS-laboration 7: Radonlaboration V, ArcView 

Det färdigbearbetade mätdatat ska nu importeras till ArcView för fortsatt bearbetning 
och analys (Bilaga L7). Databasfilerna som skapats i MS Excel ska kopplas samman 
med respektive tema. Det sker genom att eleverna i de tidigare laborationerna har 
tilldelat teman och mätdata exakt samma beteckningar i MS Excel och ArcView. Ett 
problem som kan uppstå är om de gemensamma fälten i attribut- och källtabellerna 
har olika datatyper. Databasfiler skapade i MS Excel gör automatiskt om fälten i data-
typen sträng, även om de formaterats som nummer. Eleverna måste tilldela sina 
teman och mätdata antingen enbart datatypen nummer eller sträng. 

4.3.9 GIS-laboration 8: Radonlaboration VI, ArcView 

De teman och mätdata som sammankopplats ska analyseras och presenteras i två 
olika layouter (Bilaga L8), en layout för de områden som skapades under GIS-
laboration 4-5 och en annan för de vägar och eventuella byggnader som också 
skapades under laborationen. För områden ska värden över 200 Bq/m3 redovisas 
(Figur 1) och för enskilda vägar och eventuella byggnader ska värden över 400 
Bq/m3 redovisas (Figur 2). Eftersom en teckenförklaring i ArcView automatiskt 
skapas av olika teman som finns i kartvyn, väljs istället att en förklarande text skrivs 
som ska förklara kartan bättre. I kartan över byggnader och vägar ska även ett dia-
gram över vägarna tas fram för att åskådligöra mätdatat tydligare. 
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Figur 1. Ett elevresultat över områden, läsåret 01/02.  
 

 
Figur 2. Samma elevs resultat över vägar, läsåret 01/02. 
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4.3.10 Prov 

Provet (Bilaga P1 och Bilaga P2) bestod av åtta frågor, alla hämtade ur laborations-
instruktionerna. Frågorna 1-5 var teorifrågor från den inledande texten i GIS-
laboration 1 och frågorna 6-8 var praktiska frågor om ArcView hämtade från övriga 
laborationshandledningar. Fråga 8 var även en kontroll på om eleverna kunde redo-
visa de olika delarna i radonmomentet. 
 
Respektive elevs resultat på provet redovisas genom en slumpmässig nummer-
indelning. Elever med udda numrering är kvinnor och elever med jämn numrering är 
män (Tabell 3). Efter provet fanns det möjlighet för eleverna att färdigställa sina 
inlämningsuppgifter av radonmomentet.  
 
Tabell 3. Resultat Prov i GIS. Maxpoäng angiven inom parantes. 

Resultat. Elev 1 k Elev 2 m Elev 3 k Elev 4 m Elev 5 k Elev 6 m Medel 

Fråga 1 (3) 3 2 1,5 1 0 2 1,58 

Fråga 2 (1) 1 1 1 1 1 1 1,00 

Fråga 3 (2) 1 0 2 0 2 1,5 1,08 

Fråga 4 (4) 3 1 4 1 3,5 4 2,75 

Fråga 5 (3) 3 1 3 0 3 3 2,17 

Fråga 6 (3) 1 3 0 3 0 3 1,67 

Fråga 7 (3) 2 2 3 1 1,5 1 1,75 

Fråga 8 (11) 8 6 5 7 7,5 9,5 7,17 

Summa (30) 22 16 19,5 14 18,5 25 19,17 

Betyg G+ G- G (IG) G VG  

 

4.4 Betygssättning 
Betygsättningen för provet var för Godkänd (G) minst 15 poäng (d.v.s. 50 %), för Väl 
Godkänd (VG) minst 22,5 poäng (75 %) samt för Mycket Väl Godkänd (MVG) minst 
27 poäng (90 %). För radonmoment av kursen sattes betyg för hur självständigt 
eleverna hade klarat av laborationerna samt en bedömning av radonpresentationen. 
 
Slutbetyget för kursen var 50 % av provet samt 50 % av radonmomentet. Eleverna 
fick i samråd med teknologiläraren Kjell Jernström välja om de ville ha ett separat 
betyg i GIS eller få det inräknat i betyget i hans teknologikurs. Betygen i Tabell 4 
visar enbart det betyg eleverna fick i GIS-kursen. 
 
Tabell 4. Betygssättning GIS-kursen. 

Betyg, GIS Elev 1 k Elev 2 m Elev 3 k Elev 4 m Elev 5 k Elev 6 m Medel 

Prov G+ G- G (IG) G VG G 

Laborationer VG VG+ VG VG+ VG VG+ VG/VG+ 

Slutbetyg VG VG VG G VG VG VG 
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5. Diskussion 

5.1 Litteraturstudier 
De fyra grundläggande tänkesätten som Sui (1995) redogör för gäller för hela GIS-
utbildningsområdet. En del av tänkesätten passar in på gymnasienivå, eftersom antal 
kurser och kurstid är begränsat, men en del tänkesätt passar bara in på akademisk 
nivå.  
 
Det första tänkesättet innebär att GIS kan vara ett eget forskningsområde, men en 
disciplin inom geografiämnet när det kommer till högre akademiska utbildningar. 
Detta tänkesätt passar också in om man på gymnasienivå läser GIS inom geografi-
ämnet. GIS är dock ett datortekniskt verktyg som kan användas inom så gott som 
vilka ämnesområden som helst inom gymnasieskolan och måste därför inte under-
ordnas Geografi. 
 
Det andra tänkesättet, GIS-undervisning i samband med kurser i statistik, fjärranalys 
och kartografi, är lämpligt för GIS-utbildningar på akademisk nivå. På gymnasienivå 
finns inte de andra disciplinerna som egna kurser. 
 
Det tredje tänkesättet, där GIS är ett verktyg för att uppnå ett högre mål, är både på 
gymnasienivå och akademisk nivå. Tänkesättet påminner om GIS-kursen, som 
enbart har inriktat sig på praktiska laborationer, utbildning om GIS, för att eleverna 
ska lära sig GIS-verktyget. Eleverna ska sen kunna använda verktyget inom andra 
studier för att just nå ett högre mål med sina arbeten. Senare kan eleverna ägna sig 
åt teoretiska GIS-studier. En enkel jämförelse kan göras med att lära sig att cykla. 
Först lär man sig att hantera tekniken att ta sig fram med en cykel (”utbildning om att 
cykla”) för att sen börja titta på hur och i vilket material en cykel är uppbyggd 
(”utbildning med cyklar”). 
 
Det fjärde tänkesättet är på en teoretiskt akademisk nivå. Tänkesättet passar inte in i 
gymnasieskolans nivå eftersom det är för teoretiskt avancerat. 
 
Sui (1995) kommer i sin argumentation fram till de två aspekterna utbilda med GIS 
eller utbilda om GIS, vilket är mer intressant ur gymnasiesynpunkt. Båda aspekterna 
fungerar att använda beroende på vilket målet och syftet är med undervisningen. 
Schleicher och Lawrence (2005) menar att det är stort gap mellan att utbilda om GIS 
och att utbilda med GIS. 
 
Chen (1997) argumenterar att en kombination av båda aspekterna, med och om (Sui, 
1995), är den bästa och för att få bästa möjliga resultat bör man arbeta med projekt-
planering, insamling av data och skapande av databas, analys av data samt 
presentation och dokumentation. En argumentation som överensstämmer med 
Lantmäteriets (1994) definition av ett GIS.  
 
Förutom att projektformen enligt Chen (1997) kräver tid och elevengagemang, kräver 
det att eleverna har förkunskaper i ett GIS-program. Har man inte tillräckligt med tid 
för båda aspekterna får man naturligtvis prioritera därefter. I en kort teknisk kurs, 50 
p., i gymnasieskolan, där eleverna har så gott som inga förkunskaper och målet är att 
öka elevernas kunskaper om GIS, kan det vara bäst att resonera att man ökar 
elevernas kunskaper om GIS genom att låta dem göra ett antal GIS-laborationer i ett 
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GIS-program, utbildning om GIS, för att väcka intresset för antingen programvaran 
eller för vad man kan lära sig mer inom ämnesområdet. Har man mer kurstid, eller i 
en eventuell fortsättningskurs, kan man även börja undervisa eleverna med GIS. 
 
Om fortbildning av andra ämneslärare sker kan utbildning med GIS påbörjas på 
Polhemsskolan. Då kan även ”ett ökat miljömedvetande hos alla skolungdomar i 
Gävle” (Sjögren, utan årtal) kunna uppnås. En eventuell fortsättningskurs kan om-
fatta utbildning med GIS. Utbildning med GIS kan även ske om man ska använda 
GIS i mindre omfattning, under enstaka lektioner i andra kurser och utan att eleverna 
har gått en grundläggande teknisk GIS-kurs, genom att man använder sig av titt-
skåpsprogram där funktioner och verktyg är få och man kan inte heller påverka 
innehållet. 
 
Att GIS skulle undervisas på gymnasienivå var helt otänkbart under 80-talet eftersom 
det då var en svår och dyr teknik (Tate & Unwin, 2009). CAD-undervisning fanns på 
bl.a. Fyraårig Teknisk linje men den tekniken krävde inte arbetsstationer som GIS-
programmen gjorde utan det räckte med persondatorer. Innan operativsystemet 
Windows 95 hade det också varit svårare att utbilda gymnasielever i GIS. 
 
När GIS-kursen på Polhemsskolan skapades i slutet av 90-talet fanns en s.k. skol-
version av ESRIs ArcView GIS 3.1. Skolversionen, även kallad K12, Kindergarten to 
twelfth grade, kostade mindre än 10000 kr per skola och fick då installeras på hur 
många datorer som helst på skolan. En professionell version av samma programvara 
skulle ha kostat flera gånger mer, vilket hade kunnat begränsa tillgången till program-
varan för eleverna. 
 
Det har i och med Web 2.0 (Cormode & Krishnamurthy, 2008) blivit lättare för 
eleverna att kortfattat förstå vad GIS är redan i kursens början än det var i kring 
millennieskiftet. En del elever, även lärarkollegor och utomstående, har frågat om 
t.ex. Google Earth används i utbildningen men eftersom det är s.k. neogeografi 
(Turner, 2006), att nästan vem som helst numera ganska enkelt kan t.ex. skapa 
kartor på Internet, har det inom den tekniska utbildningen på Polhemsskolan inte 
varit aktuellt eftersom det inte lär ut GIS-tekniken. P.g.a. det ökande antalet VGI-
applikationer kommer det att behövas fler GIS-tekniskt utbildade eftersom fler 
användare kräver fler som utvecklar och underhåller applikationerna. Ett tekniskt 
gymnasieprogram med inriktningar inom samhällsbyggnad, men även IT, måste 
därför fortsätta att utbilda om GIS för att få upp intresse för tekniska akademiska 
utbildningar. 
 
I jämförelse med den svenska kursanpassningen av GIS-kurser på akademisk nivå 
(Brandt et al., 2006; Brandt & Arnberg, 2007) enligt Bolognaprocessen kan man 
fråga sig vad som skulle gälla om lokala kurser skulle finnas kvar i och med GY11-
reformen. Om en gymnasieelev, som i åk. 2 läst en kort lokal GIS-kurs på Polhems-
skolan i Gävle, flyttar till en annan ort som erbjuder den längre nationella GIS-kursen. 
Den nationella GIS-kursen är dubbelt så omfattande som den lokala GIS A-kursen på 
Polhemsskolan och det är också skillnad i kursplanerna. Ska eleven som byter skola 
tvingas läsa om hela den nationella GIS-kursen eller kan eleven tillgodoräkna sig 
kursmoment från den kortare lokala GIS-kursen? På akademisk nivå är detta inget 
större problem eftersom det sällan sker att studenter byter utbildningsställe men om 
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så är fallet, behöver den nya studenten göra extra arbetsuppgifter för att komma 
ikapp (Brandt et al., 2006). 
 
En gymnasielev som har fått slutbetyg i en lokal kurs kan ta med sig det betyget vid 
flytt till en annan ort. Lösningen blir att den mottagande skolans lärare får göra en 
bedömning och eventuellt kontakta den avlämnande skolan om eleven ska kunna 
tillgodoräkna sig vissa kursmoment. Antingen läser eleven om hela den nationella 
kursen eller så läser eleven någon annan kurs på 50 p., för att få en fullständig 
gymnasieutbildning på 2500 p. Lokala kurser är bara att föredra om en eller flera 
tänkta arbetsgivare på utbildningsorten har önskemål från gymnasieskolan, speciellt 
på praktiska utbildningsprogram. Den här situationen kan uppstå även för alla andra 
kurser för den flyttande eleven men eftersom det gäller nationella kärnämnes- och 
karaktärsämneskurser gäller samma kursplaner och s.k. överlämnanden kan lättare 
göras. 
 
Fortsatt diskussion kring Brandts och Arnbergs artikel ”A harmonized GIS course 
curriculum for Swedish universities” förs i kapitel 6.9 GIS på Vasaskolan, Gävle. 
 
Att inte så många gymnasieelever har läst den nationella GIS-kursen sedan år 2000 
(Wellving, 2007) är inte konstigt eftersom begreppet GIS för de flesta ungdomar, men 
även bland vuxna, är okänt. Gymnasieelever känner eventuellt till GPS eftersom det 
är en teknik som deras föräldrar kanske använder i sina bilar och båtar. Allmänheten 
blandar ofta ihop begreppen GIS och GPS (Broda & Baxter, 2002).”Jaha du menar 
GPS”, kan en GIS-utbildad person få till svar när denne berättar om GIS. Även om 
fler och fler använder GIS på Internet i och med Web 2.0 (Cormode & Krishnamurthy, 
2008) är det inte många som vet vad tekniken heter, utan anser att den är självklar i 
och med interaktiviteten på Internet. Att sedan inte många lärare eller skolledare på 
landets gymnasieskolor heller känner till GIS har medfört att eleverna har valt andra 
ämnen. 
 
Problemet med införandet av den nationella GIS-kursen i den svenska gymnasie-
skolan beror nog inte i första hand på att det inte är ekonomiskt försvarbart att ha 
mindre än femton elever i en kurs. Det beror snarare på brist på kompetenta GIS-
lärare och att den nationella kursen har varit valbar. Hade den nationella GIS-kursen 
varit obligatorisk på en samhällsbyggnadsinriktning hade skolledare varit tvungna att 
skaffa GIS-kunniga lärare. Det kan jämföras med den tidigare fyraåriga tekniska 
gymnasieutbildningen, T4, men även den tekniska inriktningen på Naturvetenskaps-
programmet, NVT, under 1990-talet, då det fanns teknologilärare som, åtminstone på 
Polhemsskolan i Gävle, var högskole- eller civilingenjörer i grunden. 
 
Wellving (2007) menar att eftersom den nationella GIS-kursen tillhör ämnesområdet 
Geografi förväntas också geografilärarna vara de som undervisar. Siegmund et al. 
(2007) kom fram till att i Tyskland har en stor del av geografilärarna inte kommit i 
kontakt med GIS och av svaren i en lärarenkät (European Commission, 2006) har 35 
% av de svarande uppgett att lärarkollegiet har bristande datorkunskaper. Det är 
därför inte självklart att geografilärare ska vara de som ska ansvara för GIS-
undervisningen, i alla fall inte för den tekniska undervisningen om GIS, bara för att 
ordet ”geografiska” ingår i begreppet GIS. 
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Rød & Larsen (2009) föreslår att utbildningen bör vara med GIS och anpassas efter 
vad lärarna, inte eleverna, skulle kunna klara av. Detta kan vara en lösning som 
fungerar genom att intresset för GIS och fortsatta studier bland eleverna ändå kan 
skapas och syftet måste inte vara att eleverna till fullo ska kunna hantera GIS-
programmet utan att de skaffar sig kunskaper om vad GIS är för något (Brandt et al., 
2006). På tekniska utbildningar bör eleverna även få utbildning om GIS eftersom det 
tekniska intresset också måste väckas. Bartha (2009) anser att utbildningen bör 
läggas på en nivå som man vet att eleverna kan klara av. Skolan ska inte vara en 
utbildningsinstitution som anpassas efter lärarnas kompetens utan snarare ett ställe 
där eleverna ska få den bästa möjliga och aktuella utbildningen. När den lokala GIS-
utbildningen började på Polhemsskolan 1999 fanns det äldre geografilärare som 
försvarade sig med att fråga vad det var för fel med vanliga kartböcker.  
 

5.2 Elevernas och lärarens förutsättningar 
GIS-kursen har tagits fram med de förutsättningar som fanns, d.v.s. utan någon 
budget och fullständig programvara. Eftersom varje elev behövde handledning under 
lektionerna var antalet elever för testgruppen lagom hanterlig. En lärardator kopplad 
till en TV-skärm fanns i datasalen och var ett bra redskap att ha genomgångar på 
och att förevisa moment som gruppen fick problem med. 
 
Under laborationerna diskuterades elevernas datorvana. Männen i testgruppen hade 
en större datorvana än kvinnorna vilket också märktes under laborationerna eftersom 
kvinnorna oftare behövde hjälp med t.ex. enklare filhantering. Enligt testgrupps-
eleverna kom männens större datorvana från deras fritidsintressen. Testgruppen 
började gymnasiet höstterminen 1996 och de fick då en utbildning i operativsystemet 
Windows och Microsoft Office-programmen. Testkursen gick under vårterminen 1999 
och eleverna behövde med lärarens hjälp repetera grunderna i Windows och Office-
programmen. 
 
I slutet av kursen fick de sex eleverna i testgruppen ett frågeformulär i syfte att ge 
läraren och kursen konstruktiv kritik. Av de sex kursdeltagarna lämnade bara en av 
dem in ett svar, vilket ger en missvisande bild om hur de uppfattade kursen. I denne 
enskilde elevs kritik framkom detaljer som berörde kursens och lärarens förut-
sättningar, som ändå ska tas i beaktning. Det viktiga i elevens kritik var utifrån 
dennes egna erfarenheter av datorer, som styrker att gymnasieelever behöver mera 
vana att arbeta med datorer samt bättre kunna grunderna i operativsystemet 
Windows.  
 

5.3 Kursplan 
Själva språket i en kursplan kan uppfattas som byråkratiskt och behöver förklaras för 
eleverna. Själva kursnamnet GIS kan givetvis diskuteras. Eftersom kursen är inriktat 
på det tekniska kunnandet i ett GIS-program kunde kursen också ha fått namnet GIT, 
Geografisk Informationsteknik, men eftersom benämningen GIS är mer känd för 
allmänheten fick det bli det kursnamnet. 

5.3.1 Förkunskapskrav 

Eftersom GIS-kursen kräver förkunskaper inom grundläggande datoranvändning, 
som t.ex. filhantering, och MS Excel bör Datorkunskap anges som förkunskapskrav. 
Alla elever på alla gymnasieprogram utom det Naturvetenskapliga och det Samhälls-
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vetenskapliga programmet har i sina studieplaner Datorkunskap som kärnämnes-
kurs. Eleverna på dessa två gymnasieprogram läser inte Datorkunskap eftersom de 
redan anses vara tillräckligt duktiga på datorer vilket är ett konstigt resonemang utav 
Skolverket. På de två gymnasieprogrammen är skolarbeten av teoretisk natur fler till 
antalet vilket motbevisar resonemanget av att kunskapsbehovet i ordbehandlings-, 
kalkylhanterings- och presentationsprogram. 

5.3.2 Kursmål 

Enligt kursplanen ska kursen ha som mål att: 
 

”ge grundläggande kännedom om användning av datorstödda geografiska 
informationssystem” 

 
Detta uppnås genom att eleverna får träna sig i att hantera ett GIS-program, precis 
som de tränas i Office-programmen eller ett CAD-program, för att de efter kursen ska 
kunna använda GIS som ett verktyg. Enligt Wellving (2007) borde man, om man lär 
sig ovanstående nämnda programvaror, även kunna lära sig ett GIS-program, det 
huvudsakliga verktyget för att hantera alla slag av rumslig information. 
 

”utveckla förmågan att med datorstöd bearbeta, analysera och presentera 
geografiska data” 

 
Detta uppnås genom att eleverna får lära sig arbetsprocessen i ett GIS-program. Att 
bara prova på olika moment i en arbetsprocess ger inte lika mycket som att prova på 
hela arbetsprocessen från insamling av data till presentation av en färdig karta. 
 

”ge en helhetssyn hur geografiska informationssystem fungerar i större 
organisationer” 

 
Detta uppnås genom att eleverna deltar i ett studiebesök. Studiebesöket är viktigt för 
att eleverna ska få uppleva att det skiljer sig mycket mellan att jobba med geo-
grafiska data på ett eget datorkonto och hur företag eller offentlig sektor jobbar med 
geografiska data. 
 

”ha en allmän inblick i hur data kan presenteras som teman på karta” 
 
och 
 

”med stöd av programvara kunna genomföra en kartografisk presentation av 
geografiska data” 

 
Detta uppnås genom att eleverna i slutet av GIS-kursen tränas i att skapa 
presentationer över resultatet. 
 
Syftet med denna GIS-kurs är att visa hur man kan öka elevers kunskaper om GIS 
genom att de tränas i ett GIS-program, inte att eleverna till fullo ska kunna hantera 
GIS-programmet (Brandt et al., 2006). Eleverna ska begreppsmässigt förstå vad GIS 
är och förhoppningsvis ska det skapa ett intresse för att använda kunskaperna under 
de fortsatta gymnasiestudierna men också för att fortsätta på en akademisk nivå. 
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5.3.3 Betygskriterier 

För att bli godkänd ska varje elev ha genomfört varje laboration, lämnat in en god-
känd presentation över radonmomentet och skrivit minst godkänt på det skriftliga 
provet, vilket är en rimlig lägstanivå. Under de praktiska laborationerna har eleverna 
självklart rätt till handledning. Hur eleverna själva försöker lösa enklare problem som 
uppstår under laborationerna är ett sätt att skilja på G-elever och VG-elever. Att hela 
tiden räcka upp handen direkt för att få hjälp utan att försöka själv ska inte kunna ge 
mer än G på det praktiska momentet. P.g.a. kursens dominerande praktiska inslag 
räcker det för VG-nivån att eleverna har skrivit G på det teoretiska provet. För att 
skilja på VG-elever och MVG-elever ska de för det högre betyget kunna arbeta mer 
självständigt. Laborationshandledningarna är skrivna så att man ska kunna arbeta 
själva med dem. De elever som har gjort bra ifrån sig på den avslutande radondelen, 
med en klar och tydlig layout, ska också premieras. 
 
Självklart kommer det att finnas elever som uppfyller kriterierna för olika udda 
kombinationer av betygssteg. Med tanke på hur betygskriterierna är skrivna kommer 
en elev, som t.ex. skriver MVG på det teoretiska provet men genomför den praktiska 
delen på G-nivå, kunna ge problem i betygssättningen. Vad ska den eleven få för 
betyg? Det praktiska momentet vägs ju in mer än teoretiska provet. I ett sådant fall 
får man gå in i detaljer på det teoretiska provet samt det praktiska momentet som ger 
eleven s.k. ”plus eller minus i kanten”. Fler utslagsgivande kursmoment behöver 
skapas, t.ex. att man tar fram ett praktiskt prov.  
 

5.4 Lektionerna 
Den tid, tio tillfällen á tre timmar, som innan kursen avsattes för GIS-kursen räckte för 
testgruppen. Eftersom lektionerna var förlagda på fredagar gick en del veckor bort 
p.g.a. vårterminens många lovdagar, vilket fick testgruppseleverna att ibland glömma 
bort vad de gjort vid tidigare lektioner. Enligt Schleicher och Lawrence (2005) händer 
det även att GIS-studenter på akademisk nivå har glömt tidigare moment när nya ska 
påbörjas. Att ha ett tre timmar långt pass i stället för två korta pass på en och en halv 
timme varje vecka är att föredra eftersom eleverna kommer igång med sitt labo-
rationsarbete och sen kan fortsätta arbeta i stället för att lektionen snart ska ta slut. 
 
Ett läsår är på 35 veckor, vilket ger c:a 17 veckor per termin. Om den kursen vid 
nästa tillfälle schemaläggs 2,5-3 timmar per vecka ger det c:a 42,5-50 timmars kurs-
tid. Nya kursmoment kan då skapas som ger eleverna mer GIS-kunskaper. 
 
Laborationshandledningarna till lektionerna togs fram måndag till torsdag under 
perioden 12 februari till 28 maj 1999. Vid ett tillfälle misslyckades en av radon-
laborationerna p.g.a. att syftet med laborationen inte lyckats förmedlas till eleverna. 
Eleverna var medvetna om att detta kunde ske. Därför skrevs den laborations-
handledningen om och eleverna gjorde om den igen en vecka senare med ett bra 
resultat. 
 
Eftersom eleverna under kursens gång jobbar med GIS-laborationerna på sina 
personliga datorkonton får de ingen inblick hur man kan jobba med GIS i en större 
organisation. Studiebesöket planerades in efter de inledande laborationerna för att 
eleverna först skulle ha fått en bredare inblick om vad GIS är. Hade studiebesöket 
placerats först i kursen hade det troligtvis varit svårare för eleverna att förstå inne-
hållet av besöket på Bygg & Miljö.  
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GIS-laboration 7 går fort att göra och borde kanske ha slagits samman med den 
efterkommande laborationen. Har eleverna gjort fel i något tidigare moment fanns det 
dock tid här för att gå tillbaka till någon tidigare laborationshandledning och korrigera 
eventuella fel. 
 
Elevernas slutgiltiga radonkarta efter GIS-laboration 8 över områdena (Figur 1) visar 
var i Gävle förekomsten av radon är störst. Kartan är baserad på c:a 3750 mätningar 
vilket är lite missvisande eftersom det bor c:a 70000 människor i tätorten Gävle, 
dessutom är det inte matematiskt korrekt att beräkna medelvärden av medelvärden. 
Som en utveckling av radonlaborationerna kan man därför lägga in moment med 
befolkningsdata över Gävle för att se hur många invånare samt vilka åldersklasser 
som berörs av radonhalterna. 
 
I slutet av kursen hade eleverna, p.g.a. sjukdomsfrånvaro m.m., kommit olika långt 
och alla befann sig inte längre på samma laboration. För en del blev då Lektion 7 och 
8 s.k. uppsamlingsheat. 
 
Att eleverna, som nämns i början av rapporten, skulle vara med vid insamlingen av 
radondatat var ett orealistiskt mål eftersom det kräver längre tid för kursen och ett 
mindre område att arbeta med. Detta löstes i stället med hjälp av Torsten Sörell på 
förvaltningen Bygg & Miljö i Gävle som tillhandahöll radonmätningsdata. I något 
senare projekt på t.ex. Teknikprogrammet kan insamling av data vara aktuellt, alter-
nativt i en eventuell fortsättningskurs. Om eleverna själva inte ska samla in data är 
tillgång till lokala data via andra kommunala förvaltningar viktigt för att eleverna ska 
kunna känna igen miljöerna under laborationerna.  
 

5.5 Prov 
Provets fråga 8: ”Du ska göra en analys av radonhalten i postadressområde Gävle. 
Beskriv så utförligt som möjligt hur du skulle gå till väga. Vilket material behöver du? 
För att kunna få maxpoäng krävs även att svaret är klart och tydligt formulerat. 11 p.”, 
var baserad på det avslutande radonmomentet i kursen och gav ett godkänt utslag 
med medelpoängen 7,17 p. (c:a 65 %). Frågor av den här typen fungerar bra som en 
kvittens på att eleverna har förstått vad de har gjort under lektionerna samt betonar 
vikten av närvaro på lektionerna. Att inte ha jobbat med laborationerna utan enbart 
läsa sig till svaret på en sådan fråga ska inte kunna ge samma resultat. 
 
Samma prov användes under vårterminen 2000, då kursen gick två gånger med 13 
respektive 7 elever från klasserna NVT3a och NVT3b, läsåret 99/00. Medelpoängen 
på provet för den första gruppen med 13 elever var 21,21 poäng, vilket var bra efter-
som varje elev fick, jämfört med testgruppen, mindre handledningstid p.g.a. det 
högre elevantalet. Medelpoängen för den sista frågan, som gick ut på att beskriva 
radonmomentet, var dock lägre, 6,58 poäng. För grupperna under vårterminen 2000, 
var arbetsinsatsen i radonmomentet mer blandad, från G till MVG. De elevernas 
arbetsinsats återspeglades även på det teoretiska provet.  
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5.6 Gruppstorlek 
Testgruppen bestod av sex elever vilket var en lagom stor grupp att testa GIS-
laborationerna på. När kursen vid kommande tillfällen ska gå igen kan antalet elever 
öka eftersom läraren har fått mer erfarenhet av både undervisning och innehållet i 
kursen. 
 
Med tanke på att elevernas behov av handledning under lektionerna p.g.a. eventuellt 
bristande datorvana, bör grupperna inte vara större än tolv till sexton elever. Större 
antal gör att varje elev får mindre handledning, något som kan få elever att tappa 
studiemotivationen vilket medför att deras resultat troligtvis blir sämre.  
 

5.7 Vem kan undervisa i denna GIS-kurs? 
Den som ska undervisa i kursen behöver ha fördjupade kunskaper inom GIS, men 
även goda kunskaper i geodesi, fotogrammetri och kartografi, samt även goda 
grundkunskaper i hur datorer och operativsystem fungerar. 
 
Även om GIS-teknologin har blivit mer och mer tillgänglig och användarvänlig ansåg 
Marble (1997) tidigt att det kan leda till en falsk övertygelse att man, med bara en 
minimal ansträngning, kan hantera GIS. En jämförelse kan göras med att använda 
statistikprogram utan att kunna mycket om statistik (Marble, 1997). Även om en 
geografilärare har träffat på GIS under sin lärarutbildning är det inte säkert att det 
räcker för de eventuella tekniska problem som kan uppstå under kursens gång så 
som dagens lärarprogram är uppbyggda.  
 
Till och med vid olika läsår dyker olika problem upp. Ett utförande i GIS-programmet 
som inte fungerade det ena läsåret kan fungera nästa läsår och tvärtom. Enligt 
Mishra och Koehler (2006) ändras programvaror, men även hårdvara och termin-
ologi, på bara några år vilket medför att fortbildade lärares kunskaper snabbt blir för 
gamla. Kan man som undervisande lärare inte lösa de problem som uppstår måste 
man veta hur man i stället ska kunna kringgå dem. 
 
Under fortbildningen av lärare som skedde läsåret 06/07 var det de två datalärarna 
som bäst visade förståelse för hur verktyget GIS kan användas. Om det ska fort-
bildas lärare ska det kanske därför helst satsa på datalärare, som undervisar i t.ex. 
Databashantering, och inte geografilärare eller liknande. Det går att undervisa i GIS-
kursen utan att själv ha läst Geografi på t.ex. gymnasienivå. En datalärare har den 
viktiga erfarenhet från att undervisa i olika datorprogram och vet oftast hur olika 
problem i t.ex. operativsystemet eller på personliga konton kan lösas eller kringgås. 
Undantag finns naturligtvis för geografilärare med mycket goda datorkunskaper eller 
stort GIS-intresse. Av alla nuvarande geografilärare är det gissningsvis fem till tio 
procent, som har både intresset, det tekniska kunnandet samt engagemanget för GIS 
för att kunna hålla en teknisk GIS-kurs. Problemet med tillräckliga GIS-kunskaper 
kvarstår ändå, om än i mindre omfattning, om datalärare fortbildas trots deras större 
datorkunskaper. Datalärare saknar troligtvis fortfarande kunskaper i t.ex. geodesi, 
fotogrammetri och kartografi.  
 
En nackdel med att bara ha en GIS-kunnig lärare på en skola är de problem som kan 
uppstå om den enda läraren blir långtidssjukskriven eller tar ut föräldraledighet. Hur 
löser skolledare en sådan längre lärarfrånvaro?   
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6 Uppföljning av och reflektioner kring GIS-kursen tolv år senare 

Tolv år har gått sen kursen med testgruppen genomfördes och denna del av rapport-
en hamnar utanför den tänkta avgränsningen i rapportens inledande del. Det fortsatta 
arbetet med GIS-utbildningen som har bedrivits på Polhemsskolan har ändå sin 
givna del i denna rapport. 
 
Det är 408 stycken samhällsbyggnadselever, varav 276 män och 132 kvinnor, som 
har läst den lokala GIS-kursen under läsåren 01/02 till 10/11 på Teknikprogrammet, 
Polhemsskolan i Gävle. Författaren av denna rapport blev också den som anställdes 
för att undervisa. GIS-kursen kommer i och med gymnasiereformen GY2011 att er-
sättas av den nationella kursen Geografiska informationsssystem, GEOGEO0, 100 p 
(Skolverket, 2011a). Lokala kurser kommer inte längre att vara tillåtna i gymnasie-
skolan. 
 
Sedan kursen med testgruppen genomfördes under vårterminen 1999 har det fr.o.m. 
läsåret 00/01 och starten av det nya Teknikprogrammet, som ersatte den tekniska 
inriktningen på Naturvetenskapsprogrammet, medfört att GIS-kursen kom att ingå 
som obligatorisk kurs i det nya tekniska programmets samhällsbyggnadsinriktning. 
För att alla elever i inriktningen skulle kunna läsa GIS-kursen placerades den i åk. 2. 
 
Läsåret 01/02 lästes GIS-kursen av både NVT3- och TE2-elever. Naturvetenskaps-
programmet flyttades från Polhemsskolan till Vasaskolan i och med gymnasie-
reformen GY2000.  
 

6.1 Samarbete 
Något samarbete med andra kurser på Teknikprogrammet kom aldrig till stånd. Efter 
en fortbildning av lärare under läsåret 06/07 tillkom läsåret efter ett GIS-projekt, som 
på Teknikprogrammet sker vid sidan om kurserna, där det insamlade datat bestod av 
enkäter gjorda bland elever i den kommunala grundskolans åk. 5. Läsåret 09/10 till-
kom ett till GIS-projekt, med handdatorer och GIS-programmet ArcPad. De lärare 
som har varit med i GIS-projekten var med i fortbildningskursen 06/07.  
 

6.2 Programvara 
Fr.o.m. läsåret 02/03 har ArcGIS 8 och fr.o.m. 06/07 har ArcGIS 9 använts i under-
visningen. Bygg & Miljö och IT-avdelningen, Gävle kommun tillhandahöll kostnadsfritt 
fr.o.m. läsåret 02/03 den s.k. cX-kartan, en karta över Gävleborgs län samt Älvkarle-
by kommun, via den för gymnasieskolan filtrerade karttjänsten http://gis.gavle.se/. 
Eleverna från de första undervisningsgrupperna hade uttryckt att de GIS-laborationer 
där de har arbetat med lokala GIS-data var bäst eftersom de oftast känner till 
områdena. 
 
I och med användandet av karttjänsten http://gis.gavle.se/ beslutades det att Pol-
hemsskolan skulle ligga i fas med övriga kommunala förvaltningar vad det gäller 
programvara och programversioner. Sedan 2010 används ArcGIS 9.3.1 SP2 med 
svenskt språktillägg. ArcGIS 10 kommer att börja användas i samband med övriga 
förvaltningars övergång.  
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6.3 Undervisningen 
De första åren fick eleverna själva läsa sig fram i laborationshandledningarna. Efter 
en ombyggnation av datorsalarna har gruppstorlekarna som mest varit 24 elever, 
jämfört med gruppstorleken 16 elever när kursen utvecklades. Att eleverna själva fick 
läsa vad de skulle göra gick bra så länge som gruppstorleken var 12-16 elever men 
när gruppstorleken ökade till upp till 24 elever behövdes det göras en förändring. 
Som lärare för upp till 24 elever gick mycket tid åt till att springa runt och hjälpa elev-
er som kört fast. För att inte tappa bort någon eventuell blyg elev så gick läraren runt 
i klassrummet, med- eller motsols. Elever som inte räckte upp handen tillfrågades 
ändå om de behövde någon hjälp. Detta fungerade också som en kontroll att elev-
erna inte höll på med något annat vid datorerna. Eleverna tyckte dock i utvärderingar 
att det tog för lång tid innan de kunde få någon handledning och som lärare kändes 
grupperna med 24 elever för stressigt. 
 
En förändring i och med de större grupperna blev till slut att laborationerna leddes 
från en projektorskärm. Läraren berättade vad som skulle göras, varför och visade 
sen på projektorskärmen. Det var nu färre elever som fastnade vid olika moment 
under laborationerna och lektionerna gick smidigare. De elever som ville fick själva 
läsa i laborationshandledningarna och jobba på i en egen takt, oftast snabbare än 
övriga klassens. En liten nackdel för dessa elever var att de gjorde lite fler fel. Att 
eleverna själva kan välja på vilket sätt de vill genomföra GIS-laborationerna gynnar 
deras eventuella auditiva lärstil, lära sig genom att lyssna, eller visuella lärstil, lära sig 
genom att se (Boström, 2004). Den taktila lärstilen, ”hands-on-learning”, gäller för 
hela GIS-kursen.  
 
Fördelen för de elever som följde med läraren på projektorskärmen var att så gott 
som alla elever kom fram till färdiga laborationsresultat. Nackdelen var att en del 
elever bara gjorde som läraren gjorde och reflekterade inte över varför det gjordes, 
även om motivering gavs. Moment som hade utförts i en tidigare laboration kom 
eleverna mer sällan ihåg än när eleverna själva fick läsa sig fram i laborationshand-
ledningarna, ett problem som fler påpekar finns inom GIS-utbildningsområdet 
(Schleicher & Lawrence, 2005). Från läsåret 09/10 gavs läraren möjlighet att återgå 
till mindre gruppstorlekar eftersom samhällsbyggnadsklassen delades in i två under-
visningsgrupper om tolv till sexton elever. 
 
Web 2.0 (Cormode & Krishnamurthy, 2008) som kom i mitten av 00-talet medförde 
att fler och fler människor använder GIS utan att veta om det eller känna till be-
greppet. Det är ganska vanligt att man när man försöker förklara vad GIS är får till 
svar att man menar GPS, som har fått stort kommersiellt genomslag. På den första 
GIS-lektionen får eleverna berättat för sig om olika GIS-exempel på Internet, t.ex. 
väderprognoser från SMHI, vägbeskrivningar på Eniro eller Hitta, närmaste Expert-
butik, var Hemglass-bilen är samt geografisk information både med och utan karta på 
fastighetsmäklarföretagens hemsidor. De olika CSI-serierna på TV tillsammans med 
andra exempel används också.  
 

6.4 Praktiskt prov 
Att bedöma eleverna på lektionerna blev svårare då gruppstorleken ökade till upp till 
24 st. elever. Fr.o.m. läsåret 05/06 infördes därför ett praktiskt prov. Elevernas 
laborationsresultat inverkade i och med detta mindre i slutbetyget och det fick i stället 
vara en avgörande faktor om det stod och vägde mellan två betygssteg. För det 
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högsta slutbetyget MVG krävdes att alla GIS-laborationer var väl utförda och god-
kända. 
 
Under det praktiska provet får eleverna ta med sig alla laborationshandledningar. De 
får även göra stödanteckningar. De får inte ha kontakt med någon annan person för-
utom läraren. Provtiden är fyra timmar och består av en enda stor uppgift och ska 
leda till en färdig layout. Klarar eleverna inte något moment kan de begära hand-
ledning mot att de blir av med delar eller hela poängen för just det momentet. En del 
förberedelser behöver eleverna göra innan provet, t.ex. att göra en förteckning över i 
vilka laborationshandledningar och på vilka sidor olika moment tas upp. De flesta 
förberedda elever som genomför hela provet klarar minst godkänt.  
 

6.5 Nuvarande kursplanering 
Laborationshandledningarna har ändrats en hel del på dessa tolv år. Efter hand har 
det upptäckts att vissa moment fungerar mindre bra eller att man kan göra dem på 
annorlunda sätt. Andra moment har uppfattats som för enformiga och har därför 
kortats ner i tid. Antalet radonmätningar har ökat till c:a 13000 men radonmomentet 
har ändå kunnat kortas ner rejält för att i nya laborationer ge plats åt andra moment, 
men även tack vare att programvaran har blivit bättre. 
 
Kursplaneringen läsåret 10/11: 

 GIS-laboration 1: Introduktion till ArcReader 

 GIS-laboration 2: Introduktion till ArcMap, Gävle kommuns karttjänst och 
ArcGIS Online 

 GIS-laboration 3: Skapa och redigera geografiska data 

 GIS-laboration 4: Urval 1 - baserat på geografiskt läge 

 GIS-laboration 5: Urval 2 - baserat på attribut 

 Teoretiskt prov 

 GIS-laboration 6a: Radon (MS Excel) 

 GIS-laboration 6b: Radon (ArcMap) 

 Studiebesök på Bygg & Miljö 

 Praktiskt prov 

 GIS-laboration 7: Georeferens 1 

 Inlämningsuppgift 1: Georeferens 2 
 
GIS-laboration 3, Skapa och redigera geografiska data, är en delvis omarbetad 
version av en GIS-laboration som tillhandahållits av Anders Brandt, Högskolan i 
Gävle. Den laborationen är en av de viktigaste i kursen eftersom eleverna ska lära 
sig att hantera polygoner, linjer och punkter. GIS-laboration 4, Urval 1: baserat på 
geografiskt läge, är en omarbetad version av en GIS-laboration som tillhandahållits 
av ESRI. GIS-laboration 5, Urval 2: baserat på attribut, är samma som testkursens 
GIS-laboration 2 där eleverna ska ta fram en karta över handelsbalansen samt 
handel i procent i världens länder. 
 
De första laborationerna, efter introduktionslaborationerna, tar drygt två timmar att 
göra. Radonmomentet tar i sin nuvarande form nästan fem timmar att göra. Ett elev-
exempel av radonmoment visas i Figur 3. Den avslutande georeferenslaborationen 
kom till läsåret 10/11. 
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Figur 3. Ett elevresultat över GIS-laboration 6b – Radon (ArcMap), läsåret 10/11. 
 

6.6 GIS B 
Under läsåret 01/02 gav Skolledningen uppdraget till författaren av denna rapport att 
ta fram en fortsättningskurs. Fria händer gavs vad det gällde kursupplägg. Under ett 
möte med Pia Ollert-Hallqvist och Annica Lindmark, Högskolan i Gävle, bestämdes 
det att ett fjärranalysmoment skulle ingå i den nya kursen. I momentet skulle det först 
ingå en föreläsning följt av en fjärranalyslaboration i högskolans lokaler. Att förlägga 
en del kursmoment till Högskolan i Gävle har varit bra för att eleverna ska få känna 
på nästa utbildningsnivå efter gymnasiet. Den första lokala kursen fick därmed i fort-
sättningen heta GIS A, i stället för GIS. 
 
GIS A, som är utbildning om GIS, tränar eleverna på tekniken i ett GIS-program. 
Elever, som p.g.a. blockval i åk. 3 på Teknikprogrammet, där Matematik DE och 
Fysik B ingår, läser bara GIS A. Dessa elever skaffar sig en behörighet för ingenjörs-
studier, t.ex. på en teknisk akademisk utbildning inom geomatik. GIS B, som är mer 
projektorienterad än GIS A, läser de elever som i åk. 3 inte läser blockvalskurserna 
med Matematik DE och Fysik B. De eleverna kan tränas i problemlösning (jmf. Chen, 
1997), och även till viss del i kritiskt tänkande, som de även behöver i eventuellt 
kommande akademiska utbildningar. 
 
Läsåret 02/03 var det premiär för breddningskursen GIS B. Beteckningen B betyder 
oftast att det är en kurs på en högre nivå än A. Eftersom grundinställningen hela 
tiden har varit att GIS-utbildningen på Polhemsskolan inte ska vara för lik högskolans 
nivå, vad som nu är högskolans nivå eftersom det på olika akademiska utbildnings-
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ställen skiljer mycket mellan nivåerna (Brandt et al., 2006), blev det ett mer breddat 
innehåll inom geomatikområdet. Breddningskurser inom gymnasieskolan brukar 
genom sina kursplaner tillåta att läraren själv kan välja mellan olika breddnings-
områden.  
 
Kursen borde kanske ha kallats för t.ex. Geomatik i stället för GIS B men samtidigt 
har den handlat om intilliggande discipliner som eleverna också behöver känna till 
som GIS-kunnig. De första eleverna som kunde välja Teknikprogrammets samhälls-
byggnadsinriktning var de första som läste den nya kursen. Gruppen bestod av sex 
elever, precis som i testgruppen läsåret 99/00. 
 
En av eleverna kom i slutet av GIS A-kursen, läsåret 01/02, med önskemålet att de 
själva skulle få samla in data och presentera det. Det önskemålet blev en inledande 
inlämningsuppgift i GIS B-kursen på c:a tio till tretton timmar med namnet Egna Data 
och fungerade som en bra repetition av vad eleverna hade lärt sig i GIS A. I denna 
inlämningsuppgift har det även ingått att eleverna ska dokumentera arbetet i en kort 
skriftlig rapport. Eleverna har efter inlämningsuppgiften själva uttryckt att de nu bättre 
förstår hur man arbetar i ett GIS-program. Det eleverna lärde sig i GIS A hade även 
fått mogna i elevernas medvetande under sommarlovet mellan åk. 2 och 3. En kort 
repetition av GIS-programmet behövdes i början av GIS B innan eleverna började 
med inlämningsuppgiften. Egna Data och de andra kursmomenten har, beroende på 
när momenten på Högskolan i Gävle har kunnat planeras in, varit placerade olika 
under olika läsår. 
 
GIS B-kursen innehåller två teoretiska prov. En kursbok skriven för gymnasieskolan, 
Geografiska InformationsSystem (Wellving 2001) användes samma läsår som 
kursen startade. Den och laborationshandledningarna från de olika kursmomenten 
ingår i det som eleverna ska kunna till de två proven. 
 
I kursen ingår även ett kartografimoment, inriktat mot kartografihistoria. Eleverna får 
efter en föreläsning individuellt med enbart papper, penna, linjal och sina egna kun-
skaper om Sveriges geografi som hjälpmedel, rita en sverigekarta baserat på restider 
mellan olika städer, för att efterlikna t.ex. en medeltida munks förutsättningar. I hel-
grupp får de sen med papper och färgkritor göra en enkel sverigekarta med fokus på 
europavägarna och i ungefär samma mått, 7 x 0,35 m, som den antika romerska 
kartan Tabula Peutingeriana (Nüssli, 2007). Efter några år infördes, tillsammans med 
Lotta Dahlberg, Högskolan i Gävle, även ett mätningsteknikmoment i kursen. 
 
Eftersom svenska gymnasieelever har kunnat välja bland mer eller mindre svårare 
kurser har det medfört att många elever valt kurser där de tror att det är lättare att få 
högre betyg (Wellving, 2007). I en del fall kan en del elever naturligtvis ha valt fel då 
t.ex. en fortsättningskurs inte automatiskt är svårare än den första kursen i ett ämne. 
Exempelvis har en del GIS A-elever under åren valt bort GIS B p.g.a. de tyckt att det 
har varit för svårt. I stället har man gjort valt blocket med mer matematik och fysik. 
För en del elever har det visat sig vara ett negativt val då de fått problem med att 
klara matematik- och fysikkurserna. 
 
Kursen har, i och med att eleverna har fått prova på de till GIS närintilliggande 
disciplinerna, med tiden blivit något av en prova-på-kurs för utbildningarna på ämnes-
avdelningen Samhällsbyggnad, Högskolan i Gävle. Läsåren 08/09, 09/10 och 10/11 



 

30 
 

har sex, elva respektive tio f.d. teknikprogramselever börjat studera på Geomatik- 
eller Lantmäteriprogrammet på Högskolan i Gävle. Johanna Sundqvist och Sofia 
Mattsson, f.d. samhällsbyggnadselever på Teknikprogrammet och geomatik-
studerande på Högskolan i Gävle under åren 2008 till 2011, har vid samtal berättat 
att de troligtvis inte undersökt möjligheten att studera på Högskolan i Gävle om de 
inte hade varit där i samband med kursmomenten i GIS B. Kursen har på så sätt 
även blivit något av en rekryteringskurs för Högskolan i Gävle men även för liknande 
utbildningar i Sverige, där finns dock ingen uppföljning av f.d. teknikprogramselever. 
Teknikprogrammets samarbete med utbildningarna på Högskolan i Gävle, uppmärk-
sammades i både Gefle Dagblad och Arbetarbladet i april 2010 (Hejdenberg, 2010; 
Höglund, 2010). 
 
Internets, men även mobiltelefonins utveckling, ledde till diskussioner med lärar-
kollegorna inom Teknikprogrammets IT-inriktning att de eleverna också skulle läsa 
GIS A och sen GIS B med ett IT-innehåll. Högskolan i Gävle startade höstterminen 
2011 en IT/GIS-utbildning vilket skulle vara en ”naturlig” fortsättning för teknik-
programselever som läst GIS inom IT-inriktningen. I och med GY07-reformens av-
skaffande av lokala kurser förverkligades dock aldrig denna variant av GIS B. Det 
ansågs inte heller var någon idé att efter GY07-reformens avskaffande att återuppta 
idén, eftersom det var troligt att även den kommande gymnasiereformen också skulle 
avskaffa de lokala kurserna. 
 
Även denna lokala kurs kommer i och med gymnasiereformen GY2011 att ersättas 
av den nationella kursen Geografiska informationssystem, GEOGEO0, 100 p. 
(Skolverket, 2011a), eftersom lokala kurser inte längre kommer att vara tillåtna i 
gymnasieskolan.  
 

6.7 Mer teori i GIS A 
Fr.o.m. läsåret 05/06 vävdes mer teori in i GIS A. Samma kursbok, Geografiska 
InformationsSystem (Wellving, 2001), som först bara använts i GIS B, ersatte den 
första typen av teoriprov (Bilaga P1) som hade använts sedan testkursen 1999. Att 
använda delar av det som togs upp i GIS B i GIS A var för att jämna ut den teoretiska 
skillnaden mellan kurserna. Som kursbok fungerar Geografiska InformationsSystem 
(Wellving, 2001) bra. Boken är skriven efter den nationella GIS-kursens kursplan och 
är lättläst tillsammans med många bilder och exempel på GIS. En annan svensk-
språkig kursbok, Geografiska informationsbehandling (Eklundh, 1999), är för 
avancerad och svårläst för gymnasielever, t.o.m. i det inledande introduktionskapitlet. 
Den boken passar bäst på akademisk nivå. 
 
Förutom grunderna i GIS används de avsnitt i boken som handlar om ungefär det 
som eleverna får lära sig under GIS A-laborationerna, t.ex. buffertzoner från GIS-
laboration 4, Urval 1: baserat på geografiskt läge. Eleverna skapar visserligen inte 
någon egen buffertzon i den laborationen men de använder sig av en. GIS A-kursens 
teoretiska svårighetsgrad har därmed också ökat, samtidigt som procentgränserna 
på den första typen av teoriprovet (Bilaga P1) var högre de första åren. Från 50 %, 
75 % och 90 % % för de tre betygsstegen G, VG och MVG har betygsgränserna på 
det teoretiska provet nu hamnat på c:a 35-40 %, c:a 55-60 % och c:a 75-80 %. 
Dessa lägre nivåer har fungerat bra eftersom det har visat sig år efter år att det oftast 
är där klustren över elevernas provresultat hamnar. 
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För att ge ett exempel på resonemanget kring betygssättningen på den nya typen av 
teoriprov från läsåret 05/06 redovisas här det teoretiska provet i GIS A läsåret 06/07. 
Under detta läsår var det 57 stycken elever, fördelade på 3 klasser, som läste GIS A-
kursen. Betygsgränserna redovisas i Tabell 5 och elevernas provresultat vid det 
ordinarie provtillfället visas i Figur 4. Tio stycken elever närvarade inte vid det 
ordinarie provtillfället.  
 
Tabell 5. Betygsgränser på det teoretiska provet i GIS A läsåret 06/07.  

Betyg Poängintervall Procentintervall Antal elever 

IG 0-12,5 < 36 12 

G 13-18,5 36-52,6 8 

VG 19-26,5 52,7-74,9 21 

MVG 27-36 ≥ 75 6 

 

 
Figur 4. Resultat teoretiskt prov i GIS A läsåret 06/07. 
 

Preliminära betygsgränser har använts på den nya typen av teoretiskt prov sedan det 
infördes läsåret 05/06, eftersom en analys av elevernas resultatkluster först be-
hövdes göras. De definitiva betygsgränserna har dock aldrig höjts efter något prov 
utan enbart sänkts om det har behövts p.g.a. resultatklustren. 
 
Betyg G, d.v.s. det gröna klustret, i spannet 13,0 p. - 18,5 p. (36,0 - 52,6 %) är tydligt. 
Hade den lägre gränsen för VG på det aktuella provet varit 20 p. (55,6 %), hade det 
”skalat” av de tre blå staplarna till vänster och gjort klustren mindre tydliga. Gränsen 
för MVG, det svarta klustret, i spannet 27,0 p. - 36,0 p. (≥ 75,0 %) är utspritt. Vid 
provtillfället var den preliminära gränsen för MVG 75 % och förblev alltså oförändrat. 
Hade de fem bästa resultaten i det blå VG-klustret i stället erhållit betyget MVG hade 
den gränsen varit 69,4 %, vilket är för lågt för det högsta betyget. Omvänt om de fyra 
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sämsta svarta MVG-resultaten erhållit betyget VG hade den gränsen varit 79,2 % - 
86,1 %, beroende på var mellan 28,5 p. och 31,0 p. gränsen sätts, vilket i det högre 
gränsvärdet är för högt för att inte få betyget MVG. Eftersom 79,2 % är inom det 
tidigare nämnda spannet 75 - 80 % för MVG skulle de två eleverna som skrev 27 p. 
(75,0 %) kunnat få VG men eftersom de definitiva betygsgränserna aldrig har höjts 
efter något prov var det aldrig aktuellt. Vid fastställandet av slutbetyget i kursen 
spelar det inte någon större roll om någon elev har fått ”starkt” VG eller ”svagt” MVG 
eftersom det andra praktiska provet också vägs in. 
 
Någon rekommendation för procentgränser på ett prov finns inte från Skolverket 
eftersom de kunskaper elever visar ska relateras till mål och betygskriterier, inte till 
provpoäng. I kortare kurser kan det enligt Skolverket givetvis finnas olika svårigheter 
i den praktiska tillämpningen och det gäller för de som känner till de lokala för-
hållandena att finna kompromisslösningar (Skolverket, 2011b). På det teoretiska 
provet har frågor ställts som undervisande lärare anser är det viktigaste i den 
teoretiska delen av kursen. Att ha s.k. G-, VG- och MVG-frågor har inte provats 
eftersom elever med dåligt självförtroende kanske inte väljer att svara på vissa 
frågor. 
 
En s.k. livlinefråga infördes läsåret 09/10: ”Fick du fel frågor på det här provet? På 
den här frågan kan du konstruera och svara på egna provfrågor.” Denna extrafråga 
ger eleverna möjligheten att få rättvisare provresultat eftersom de nu får chansen att 
visa mer kunskap än vad som efterfrågades på provet. Det avslöjar också de elever 
som inte kan mer än vad de har svarat på de ordinarie frågorna. Eventuell poäng på 
livlinefrågan delas bara ut till elever som vid provtillfället ligger vid IG/G-gränsen samt 
elever som vid den slutliga betygssättningen i slutet av kursen ligger vid G/VG- eller 
VG/MVG-gränsen. Det mesta som har delats ut på livlinan är 1,5 p., vilket är cirka 4 
% av provets maxpoäng. Livlinan används endast på detta första prov i GIS A efter-
som den ska komma som en överraskning för eleverna. 
 
Uppstår det ändå problem används elevens laborationsresultat som avgörande 
faktor. Kravet att eleverna ska ha genomfört alla GIS-laborationer slopades efter 
införandet av mer teori i kursen, med undantag för det högsta betyget MVG. I och 
med införandet av det praktiska provet samma läsår behövde eleverna ändå genom-
föra alla GIS-laborationer för bästa möjliga resultat.  
 

6.8 Nationell GIS-kurs i GY2000 
I programstrukturen för Teknikprogrammet i GY2000 (Skolverket, 2001b) nämns en 
nationell GIS-kurs, 50 p., som en valbar kurs tillsammans med CAD-teknik, Hållbart 
Samhällsbyggande, Miljöanpassad Arkitektur och Miljöteknik. Arbetet med att ta fram 
den lokala GIS-kursen för Polhemsskolan startade innan Skolverket publicerade pro-
gramstrukturen för Teknikprogrammet. Det som den lokala GIS-kursen inte hade 
täckt i kursplanen för den nationella GIS-kursen användes vid skapandet av GIS B. 
Eftersom de lokala GIS-kurserna på Polhemsskolan har varit på 50 p. vardera har 
eleverna fått dubbelt så mycket GIS-undervisning än elever som har läst den nation-
ella GIS-kursen i den svenska gymnasieskolan.  
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6.9 GIS på Vasaskolan, Gävle 
Parallellt med GIS-utbildningen på Polhemsskolan har Vasaskolan sedan 2003, 
mestadels på egen hand, arbetat med att få med GIS i undervisningen. Tillsammans 
med Carin Liljergren, lärare i Historia och Samhällskunskap, har det diskuterats att 
elever på Vasaskolans teoretiska program också skulle läsa den lokala GIS A-
kursen. GIS B skulle sedan kunna ha olika studieutgångar genom att kursen inne-
hållsanpassas efter elevernas studieinriktning. Idén med olika studieutgångar på-
minner om det Brandt och Arnberg (2007) skriver om att kursinnehållet till 50 % ska 
vara samma baskunskaper oavsett utbildningsställe och resterande 50 % får styras 
av utbildningsprofilen. Idén med olika studieutgångar genomfördes aldrig p.g.a. för-
slaget om avskaffandet av lokala kurser i GY07-reformen. 
 
Under läsåret 09/10, efter påtryckning från förvaltningschefen på Utbildning & Arbete 
(UAG), fick eleverna på Vasa International School, med samhällsvetenskaplig och 
naturvetenskaplig profil, möjligheten att läsa GIS inom kursen Geografi A. Eleverna 
har fått arbeta med samma GIS-laborationer som samhällsbyggnadseleverna på 
Teknikprogrammet, Polhemsskolan men i en komprimerad form. Att eleverna på 
Vasaskolan skulle tycka att kursens tekniska svårighetsgrad skulle vara för hög, som 
en del personal uttryckt sig, visade sig inte stämma eftersom eleverna klarade av 
GIS-laborationerna minst lika bra som teknikprogramseleverna på Polhemsskolan. 
Det är ingen större skillnad på det tekniska kunnandet och datorvanan bland elever 
på olika teoretiska gymnasieprogram. Wellving (2007) menar att GIS borde läsas av 
elever på alla teoretiska gymnasieprogram eftersom det bl.a. främjar problembaserat 
lärande. Många av dagens gymnasieelever använder datorer till att internetsurfa, 
spela spel och umgås via sociala medier. Att arbeta med en dator är dock för de 
flesta elever en omställning från att se datorn som en nöjesmaskin till att i stället se 
den som ett arbetsredskap. 
 
Gruppstorlekarna på Vasaskolan har varit 20-30 elever. Lärarna Carin Liljergren och 
Jan Zetterqvist, som var med under fortbildningen av lärare läsåret 06/07, assist-
erade under lektionerna det första läsåret. Samarbetet fortsatte under läsåret 10/11 
för eleverna på den samhällsvetenskapliga inriktningen, med lärarassistans från 
Carin Liljergren även det läsåret. Varje elev får ett omdöme på kursmomentet som 
vägs in i betyget för geografikursen, där GIS ingår som ett av kursmomenten. Efter-
som eleverna inte får något kursbetyg i GIS får de i stället ett intyg från Vasaskolan 
tillsammans med avgångsbetyget i åk. 3. 
 
Förutom den komprimerade versionen av Polhemsskolans GIS-kurs arbetar Vasa-
skolans samhällsvetenskapselever i slutet av kursmomentet även med en mer sam-
hällsvetenskapligt anpassad GIS-laboration, framtagen av Carin och Pär Liljergren 
och omarbetad av författaren av denna rapport. Laborationen går ut på att analysera 
färdiga data över de amerikanska presidentvalen 1996, 2000 och 2004. Laborationen 
ger en inblick i och förståelse för hur ett politiskt valsystem fungerar i en av världens 
stormakter. Eftersom laborationen fokuserar på innehållet i kartan är det under-
visning om GIS. Det stora gap som Schleicher och Lawrence (2005) pekar på mellan 
att utbilda om GIS och att utbilda med GIS täcks här av att en tekniskt utbildad GIS-
lärare arbetar tillsammans med en lärare, som fått viss fortbildning i GIS, inom ett 
annat ämnesområde, som tanken är med laborationen med presidentvalen i USA. 
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Under läsåret 10/11 har en naturvetenskapselev och en samhällsvetenskapselev 
arbetat tillsammans i kursen Projektarbete, 100 p. Båda eleverna ingick i de klasser 
som läste GIS under läsåret 09/10. Deras projekt handlade om att med hjälp av GIS 
inventera närheten till lekplatser i stadsdelen Sätra, Gävle. Handledning gavs av 
lärare på Polhemsskolan och Vasaskolan, samt även från personal på Bygg & Miljö, 
Gävle kommun. De två eleverna redovisade sitt projektarbete 29 mars 2011 under 
konferensen GIT 2011, Jönköping.  
 
Det finns en kortare version av radonmomentet där eleverna ska söka efter fakta om 
vad samhället gör för risken med radon jämfört med riskerna i trafiken. Riskerna 
dödar ungefär lika många människor i Sverige varje år. Frågorna har tagits fram till-
sammans med Torsten Sörell, Bygg & Miljö. 

 Hur många lungcancerfall per år bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten orsakas 
av radon i bostäder? 

 Hur stor del av de som drabbas är rökare? 

 Vad är gränsvärdena för radon i inomhusluft (bostäder och arbetsplatser)? 

 Vilket eventuellt nytt gränsvärde för radon diskuterades det om internationellt 
under hösten 2009? 

 Hur många dör av radon respektive i trafiken i Sverige per år? 

 Hur mycket pengar satsar samhället på att minska dödsfallen av radon 
respektive i trafiken? 

 "Greppbara risker föredras framför svårbegripliga”, skrev riskforskaren Starr 
(1969), t.ex. trafikrisker kontra radon. Hur mycket tror du att media påverkar 
satsningen på att bekämpa dödsfallen i trafiken respektive radon? 

 
Denna radonlaborationsversion avslutas med att eleverna ska ta fram en karta över 
radonmätningar över nordöstra Andersberg, Gävle. Denna laboration har än så länge 
bara testats på ett fåtal naturvetenskaps- och samhällsvetenskapslever på Vasa-
skolan, som blivit snabbt klar med de ordinarie GIS-laborationerna. Eleverna arbetar 
direkt med radonmätningarna i ArcMap utan att i MS Excel beräkna medelvärden för 
vägar.  
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6.10 GIS i GY2011 
Redan 2007 var det tänkt att det skulle genomföras en ny reform, kallad GY07, i 
gymnasieskolan. Reformen stoppades av den nya regeringen strax efter riksdags-
valet hösten 2006. Redan då skulle lokala kurser inte längre vara tillåtna, något som 
även kommer att gälla i och med GY2011. I de första utkasten av kursplaner fanns 
GIS inte med som en egen nationell kurs men begreppet nämndes i de första ut-
kasten till ämnesplaner i Geografi. I senare utkast försvann begreppet GIS från Geo-
grafi med följande motivering via e-post den 14 september 2006 från Peter Östman, 
universitetslektor, Stockholms Universitet, som deltog i reformarbetet med bl.a. Geo-
grafi: 
 

”Hej ! 
 
Jag har via Skolverket fått del av din skrivelse med avseende på GIS i den re-
formerade gymnasieskolan. 
 
Självklart hör GIS till ämnet Geografi, och är där en mycket viktig metodik. GIS 
har därför inte på något sätt "försvunnit". Däremot har instruktionerna för skriv-
andet av kursplanetexterna varit sådana att dessa ska vara generella och inte 
innehålla enskilda begrepp. Vad gäller GIS, kartografi, flygbildtolkning etc. inne-
fattas dessa i "geografiska metoder". Det finns därför all anledning att även 
framöver ge eleverna kunskaper inom detta område. 
 
Vad gäller den nuvarande GIS-kursen på 50 poäng har det inte bedömts 
realistiskt att utöka den till 100 poäng (ingen kurs får längre ha mindre än 100 
poäng, med undantag av kärnämneskurser). Samtidigt har Geografi 2 (nu-
varande B) utökats från 50 till 100 poäng och detta ger goda möjligheter att 
lokalt ge en stark betoning på GIS-kunskaper inom geografiundervisningen.” 

 
Motiveringen att GIS skulle innefattas i begreppet ”geografiska metoder” är inte 
acceptabel i dagens IT-samhälle eftersom det ger vissa geografilärare möjligheten att 
välja att inte ta med GIS i kursen. GIS borde i stället ha nämnts som i GY2000-
kursplanen för Geografi A: 
 

”Eleven skall kunna samla in, bedöma, bearbeta och presentera geografisk 
information från kartor, databaser, flyg- och satellitbilder, genom mätningar och 
iakttagelser i fält, i laboratorier och på exkursioner samt ha kunskaper om 
geografiska informationssystem (GIS).” 

 
Fyra år senare, i och med GY2011-reformen, hade Skolverket tänkt om helt och i 
stället utökat den nationella GIS-kursen från 50 till 100 p. Skolverket har också helt 
övergett idén med generella kursplanetexter utan innehåll av enskilda begrepp och i 
stället infört ett obligatoriskt centralt innehåll i varje kurs. 
 
I GY2011 kommer de två lokala GIS-kurserna på Polhemsskolan att ersättas av en 
nationell GIS-kurs, som programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet och 
Teknikprogrammet. Det centrala innehållet i kursen Geografiska informationssystem 
presenteras i Bilaga S1. GIS finns även med som en av tolv punkter i det centrala 
innehållet i teknikprogramskursen Hållbart samhällsbyggande: ”Användning av geo-
grafiska informationssystem (GIS) i planeringsprocessen”.   
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Den nationella GIS-kursen kommer på Teknikprogrammet, Polhemsskolan, att vara 
placerad i åk. 3 för elever som inte ska läsa Matematik 4-5 och Fysik 2, vilket medför 
att det är i åk. 2 i kursen Hållbart samhällsbyggande som alla elever på inriktningen 
Samhällsbyggande och miljö kommer att få träffa på GIS. När det gäller personal för 
kursen Hållbart samhällsbyggande räcker det med en lärare med fortbildning inom 
GIS för att kunna hålla kursmomentet. Däremot behövs fortfarande en GIS-tekniskt 
kunnig person för de eventuella problem som fortfarande kan uppstå, både under 
lektionerna men även före och efter. 
 
Att ersätta de lokala GIS-kurserna med en nationell GIS-kurs, med centralt innehåll, 
är att föredra eftersom alla elever som läser GIS på gymnasiet kommer att göra det 
med samma kursmål och betygskriterier. Det överrensstämmer också med arbetet 
med gemensamma kursplaner på akademisk nivå enligt Bolognaprocessen (Brandt 
& Arnberg, 2007). 
 
Kurser inom det individuella valet är på 100 p. per termin. Den nya nationella kursen 
borde vara lika självklar som andra datorteknikskurser är för elever oavsett vilket 
gymnasieprogram som man går. Kursen Datorkunskap försvinner olyckligtvis från 
gymnasieskolan i och med GY2011. Kursmomenten ordbehandling, kalkylhantering 
och presentationsteknik är utspridda på de gymnasiegemensamma kurserna vilket är 
oroväckande. Gymnasielevers kunskaper inom Office-programmen kan komma att 
skilja från skola till skola eftersom det nu är andra ämneslärare än datalärare som 
ska sörja för elevernas datorkunskaper. På en del gymnasieskolor kan det bli så att 
det fortsättningsvis också är datalärare som har dessa moment. 
 
Den nya betygsskalan i GY2011 kommer att vara A, B, C, D, E och F, vilket nästan 
överensstämmer med European Credit Transfer System (ECTS), det europeiska 
systemet för överföring av studiemeriter. Skillnaden är att Fx, underkänt med möjlig-
het att komplettera, inte kommer att finnas med i den nya gymnasieskolan, utan där 
kommer F att betyda icke godkänt. Saknas det bedömningsunderlag för en elevs 
kunskaper kommer det fortfarande att anges med ett streck (-). Den nya betygs-
skalan är också en anpassning till Bolognaprocessen (Brandt & Arnberg, 2007).  
 

6.11 Lärarlegitimation 
Lärarlegitimationen innebär att enbart legitimerade lärare får tillsvidareanställas och 
enbart legitimerade lärare får sätta betyg fr.o.m. 2015 (Regeringskansliet, 2010; 
Skolverket, 2011c). Att kunna locka till sig GIS-kunnig personal, från arbetslivet eller 
geomatikutbildningar, för att undervisa i den nya nationella GIS-kursen kräver att de 
nu även skaffar sig gymnasielärarkompetens. En examen som gymnasielärare, även 
kallad tvåämneslärare, kräver minst 300 högskolepoäng (hp), där 90 hp är inom 
Alllmänt utbildningsområde (AUO) och ytterligare 90 hp inom ett andraämne. AUO är 
det som är gemensamt för alla lärare, oavsett var i skolsystemet man tänker sig att 
arbeta.  
 
Frågan är hur många det finns som kan tänka sig att efter en treårig geomatikutbild-
ning påbörja en till utbildning, totalt motsvarande en civilingenjörsexamens utbild-
ningslängd, för ett erhålla gymnasielärarkompetens med vetskap att lönen inte 
kommer att vara högre. Enligt 705 referenser den 29 augusti 2011 på hemsidan 
Lönestatistik.se är medellönen för en gymnasielärare 26315 kr, medelålder: 38,7 år, 
erfarenhet: 7,6 år (Lönestatistik.se, 2011a). Medellönen för en civilingenjör är 34322 



 

37 
 

kr, medelålder: 32,5 år, erfarenhet: 6,1 år, baserat på 952 referenser 
(Lönestatistik.se, 2011b). 
 
Att kunna rekrytera GIS-kunnig personal, för att undervisa i GIS inom gymnasie-
skolan, blir i och med införandet av lärarlegitimationen svårare. Om inte lärar-
legitimationen införs 2015 skulle ett alternativ kunna vara att man inom gymnasie-
skolan överlåter GIS-undervisning, helt eller delvis, till ett universitet eller en hög-
skola. Det förslaget förutsätter att det är tillåtet för personal på ett universitet eller en 
högskola att undervisa och sätta betyg på gymnasienivå. 
 
En annan lösning för att lösa problemet med bristen på GIS-kunniga lärare hade varit 
att man skapar en organisation inom geomatikbranschen i Sverige som kunde jobba 
aktivt mot landets gymnasieskolor, genom t.ex. en s.k. community på Internet. Som 
Fargher (2007) nämner behöver även näringslivet ingå i ett samarbete med GIS-
utbildningen i skolan. Wellving (2007) föreslår en arbetsgrupp med deltagare från 
skolmyndigheter, gymnasielärare, erfarna GIS-lärare och professorer på akademisk 
nivå. En styrgrupp och flera operationella arbetsgrupper runt omkring i landet hade 
kunnat vara en lösning. Det eventuella problemet med en långtidssjukskriven eller 
föräldraledig GIS-lärare kan man kanske också lättare kunna hantera. En fråge-
ställning som också måste ställas är hur många behöriga datalärare, som eventuellt 
kan fortbildas inom GIS, kommer det att finnas efter införandet av lärarlegitimationen.  
 

6.12 Måluppfyllelse 
Enligt de tidigare studier som gjorts om GIS-utbildning kan man konstatera att det går 
att genomföra på många olika sätt. GIS är ett komplext område och det går varken 
att säga att det går att göra på rätt eller fel sätt. Ett fåtal elever har känt till GIS innan 
de har läst kursen. Enligt eleverna själva har de kunnat göra det p.g.a. att någon 
släkting eller vän arbetar med GIS eller liknande. Slumpmässiga samtal under de tolv 
åren med f.d. GIS-elever som har fortsatt att studera inom samhällsbyggnadsom-
rådet på akademisk nivå har gett att de har haft det lätt för de introducerande GIS-
kurserna, även om det i en del fall har gått några år efter att de gick i gymnasiet. 
 
En elev på Vasaskolan, som läste den komprimerade varianten av GIS A läsåret 
09/10, skrev i en anonym kursutvärdering:  
 

”Det märks att ni vill att vi ska lära oss vilket gör oss engagerade.” 
 
Det behövs naturligtvis engagemang av alla lärare i vilket ämne som helst. GIS är 
dock ett helt nytt ämne för eleverna och de har så gott som inga förkunskaper. GIS är 
också den första tekniska kurs som eleverna på samhällsbyggnadsinriktningen på 
Teknikprogrammet träffar på. Det behövs en eldsjäls engagemang, bra pedagogiskt 
upplägg och tekniskt kunnande för att få eleverna att tycka att ämnet är intressant 
och förhoppningsvis roligt. 
 
I varje undervisningsgrupp är det bara ett fåtal elever som efteråt kommer att arbeta 
direkt med GIS i sina kommande yrken. Ett annat fåtal kommer troligtvis att arbeta i 
närhet med någon GIS-kunnig och därför ha god nytta av att ha läst GIS. De flesta 
kommer att ha användning av att ha läst GIS om de väljer en yrkeskarriär inom sam-
hällsbyggnads- eller miljöområdet eftersom det där nästan inte går att undvika denna 
teknik. Att gymnasieelever får träffa på GIS är en viktig del i Marbles pyramid ”An 
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Outcome Oriented Model of GIS Education” (Marble, 1997), även om utbildningen på 
gymnasienivå sker ”under pyramiden”, d.v.s. på gymnasienivå, eftersom det kan öka 
intresset för GIS och då också antalet som ansöker till liknande utbildningar på hög-
skolor och universitet, vilket kan öka antalet GIS-kompetenta inom alla delar av 
Marbles pyramid.  
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7 Slutsatser 

Det finns i gymnasieskolan två genomförbara sätt att undervisa i GIS. Det ena sättet 
är att eleverna lär sig ett GIS-program, utbildning om GIS (Sui, 1995), för att senare 
kunna använda programmet som ett verktyg i andra kurser. Det andra sättet är att 
eleverna studerar kartor med olika teman i antingen tittskåps- eller standardprogram, 
utbildning med GIS (Sui, 1995). 
 
Kursen GIS, som senare döptes om till GIS A, är en teknisk utbildning, d.v.s. under-
visning om GIS, där eleverna ska lära sig grunderna i en GIS-programvara samt 
processen från rådata till en färdig karta. En inblick i hur GIS kan fungera i en större 
organisation ingår även. För praktiska laborationer är långa lektionspass att föredra, 
teoretiska genomgångar kan ha kortare pass alternativt följas av praktiskt arbete. 
Den teori som finns i kursboken Geografiska InformationsSystem (Wellving, 2001) är 
tillräcklig för gymnasiet. Teori på en mer avancerad nivå kan verka avskräckande för 
gymnasieelever. Kursboken kommer att behöva ersättas med en ny i och med den 
nya kursplanen för GIS i GY2011. 
 
Eftersom det inte är någon skillnad i elevers förmåga att lära sig GIS på de olika 
gymnasieprogrammen är GIS inte enbart för elever på tekniska utbildningar. En GIS-
kurs är även fullt tänkbar inom det individuella valet. För att kunna ha en liknande 
kurs på någon annan gymnasieskola bör en akademisk utbildad person inom 
geomatikområdet anställas. Det här gäller även för den nya nationella GIS-kursen i 
GY2011. Det tekniska kunnandet i den här typen av kurser borde ha fått varit 
överordnat den pedagogiska kunskapen. Hur detta ska ske i och med införandet av 
lärarlegitimationer kommer inte att vara problemfritt, om inte undantag införs att 
personer med andra akademiska utbildningar än en gymnasielärares också ska 
kunna tillsvidareanställas. 
 
Någon slags övergripande organisation på nationell nivå kan behövas för att erbjuda 
stöd till gymnasieskolor i Sverige som redan har GIS-utbildning eller vill införa GIS i 
utbildningen, t.ex. via en GIS i gymnasieskolan-community på Internet. Om det skulle 
vara genomförbart av praktiska och ekonomiska skäl ligger utanför avgränsningen för 
detta examensarbete men är definitivt något att fundera vidare på. 
 
Goda kontakter med kommunala tekniska förvaltningar, eller liknande, är nödvändigt 
för att eventuellt kunna få tillgång till kartdata att använda de gånger elever ska jobba 
lokalt. I längden kan det även skapa kontakter för eleverna för t.ex. sommarjobb. 
 
I Hållbart samhällsbyggande, obligatorisk kurs på Teknikprogrammets nationella 
inriktning Samhällsbyggande och miljö i och med GY2011, som bl.a. kommer att ha 
GIS som centralt innehåll, kan en pedagogiskt utbildad lärare med kortare utbildning i 
GIS ha kursen eftersom innehållet i kursmomentet kan anpassas efter den lärarens 
kunskap och förmåga. De tekniska problem som även här kan dyka upp kräver 
fortfarande en GIS-tekniskt kunnig person. 
 
Syftet med att visa hur man kan öka elevers kunskaper om GIS har påvisats på flera 
ställen i denna rapport. De av författaren utvecklade lokala GIS-kurserna har uppnått 
sitt mål vilket var att införa GIS i gymnasieskolan, något som man på Polhemsskolan 
i Gävle var bland de första gymnasieskolorna i Sverige att göra.  
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BILAGA K1 
KURSPLAN GIS - GIS501 
Ämne:  GIS, Geografiska Informationssystem 
Kurs:  GIS 
Kurskod:  GIS501 
Poäng:  50 
Förkunskapskrav: Datorkunskap 
 
MÅL 
Kursen skall ge grundläggande kännedom om användning av datorstödda 
geografiska informationssystem.   
 
Kursen skall utveckla förmågan att med datorstöd analysera och presentera 
geografiska data.  
 
Kursen skall ge en helhetssyn hur geografiska informationssystem fungerar i större 
organisationer.  
 
EFTER GENOMGÅNGEN KURS SKALL ELEVEN 
ha en allmän inblick i hur data kan presenteras som teman på karta.  
 
med stöd av programvara kunna genomföra en presentation av eget analyserat 
material.  
 
BETYGSKRITERIER 
Godkänd 
Genomföra samtliga laborationer. 
Lämna in en presentation av ett projekt.  
Minst betyg G på prov.  
 
Väl Godkänd 
Genomföra samtliga laborationer. 
Lämna in en presentation av ett projekt.  
Självständigt lösa enklare problem som uppkommer under laboration.  
Minst betyg G på prov.  
 
Mycket Väl Godkänd 
Genomföra samtliga laborationer. 
Lämna in en väl utförd och genomtänkt presentation av ett projekt.  
Självständigt lösa problem som uppkommer under laboration.  
Minst betyg VG på prov.  
  



 

 

BILAGA L1 
GIS-LABORATION 1 
Introduktion till GIS och ArcExplorer 
 
Vad är GIS? 
Begreppet GIS, Geografiska informationssystem, har ingen entydig, allmänt 
accepterad definition. En vanlig definition är dock att det är ”ett datorbaserat 
informationssystem med funktioner för inmatning, bearbetning, lagring, analys och 
presentation av geografiska data” (Lantmäteriets Handbok Databaser).  
 
Det som skiljer ett GIS från ett vanligt informationssystem är att de data som 
hanteras i GIS är geografiska, och att programvaran kan användas för att hantera 
denna typ av data. Med begreppet geografiska data menas i korthet att denna typ av 
data innehåller någon form av lägesbeskrivning. Den som använder ett GIS kan 
använda lägesuppgifter för analyser av olika slag eller för att framställa kartor.  
 
Man kan också uttrycka det så att GIS är kartbaserade informationssystem. 
Gränssnittet, d.v.s. kontaktytan, mellan användare och system, består av en karta 
som visas på en bildskärm. Genom att peka och klicka på objekt på kartan kan man 
fp information om dem. Om man t.ex. pekar och klickar på ett hus på kartan kan man 
få uppgift om vem som äger huset. Man kan också beräkna ytor, avstånd m.m. De 
sökningar och analyser man utför med GIS resulterar oftast i nya kartor.  
 
Begreppet GIS används ibland som benämning av ett dataprogram som kan 
användas för hantering av geografiska data. Men ett GIS är ett informationssystem. 
Det innebär att det är en kombination av de fyra komponenterna: programvara, 
maskinvara, databaser och användare. Ett sådant system används vanligtvis som ett 
permanent stöd för en viss verksamhet, ofta för flera olika slags uppgifter, t.ex. 
insamling av data, analys och framställning av kartor.  
(Ovanstående text är hämtad ur kursboken Geografiska InformationsSystem, skriven 
av Anders Wellving) 
 
Andra benämningar på GIS som används är GIT (Geografisk InformationsTeknik) 
och Geoinformatik.  
 
Geografiska data kan underindelas i två huvudtyper, geometriska data och 
attributdata.  
 
Geometriska data (läge och form på objekt) är indelat i tre olika geometriska grupper;  

 
 LINJEDATA AREADATA  PUNKTDATA 
 
Linjedata: t.ex. transportvägar och vattendrag 
Areadata: t.ex. sjöar och postnummerområden 
Punktdata: t.ex. byggnader och industrier 
 



 

 

Attributdata är övriga data som beskriver objektens egenskaper som t.ex. ägare, 
längd, ålder, färg.  
 
Ni kommer under kursens gång få prova på två GIS-program, ArcExplorer och 
ArcView. Mer om ArcView vid nästa tillfälle. 
 
ARCEXPLORER 
ArcExplorer är ett enkelt GIS-program på internet som man kan ladda ner utan 
kostnad. Med ArcExplorer kan man arbeta med antingen egna data eller med 
internetdata och kartservrar.  

 
 
Pan and Zoom the Map: 

Zooma in på kartvyn. Zooma ut från kartvyn Flytta kartvyn i önskad riktning.  

Identify Tool: 
Lista attributen i ett valt tema. 

Query Builder: 
Urval från uttryckta frågeställningar. Svaren kan användas till att lista attributen, 
flytta, zooma eller visa resultaten, spara till fil och generera statistik. 

Maptips: 
Möjliggör att välja ett fält, vars data för varje tema sen visas när man för markören 
över skärmen. 



 

 

Legend (innehållsförteckning): 
Släcka eller tända teman i kartvyn genom avbockningsrutorna. Upphöjda teman är 
de som är aktiva. För att kunna använda vissa verktyg så måste det aktuella temat 
vara aktivt. 
 
DATASET CONCORD 
De data som vi ska jobba med inledningsvis är från Concord, New Hampshire, USA.  
 
Skapa en katalog på det egna kontot med namnet gis och i den en katalog som heter 
concord.  
 
Starta internet och gå till sidan 
http://www.esri.com/data/online/dynamap/sampledata.html 
Ladda ner concord.zip till katalogen gis.  
 
Zip-filen öppnar ni sedan i programmet WinZip och sparar ner den (extract) i den 
nyss skapade katalogen gis. Ni som är obekant med WinZip kan ta hjälp av 
handledaren.  
 
Öppna filen default.aep. 
Börja med att högerklicka på något tema i legenden. Det valda temat blir då aktivt. I 
den meny som kommer upp kan man välja att göra vad man vill med respektive 
tema. Prova de olika möjligheterna!  
OBS! Tar ni bort något tema, glöm då inte att ta in temat igen.  
 
Theme properties: 
Dubbelklickar man på ett tema kan man genom att byta namn, färg, form och storlek 
ändra temats egenskaper. Ställ in de egenskaper som ni tycker passar. Prova även 
att välja de olika klassificeringarna i Classification Options. Notera att legenden 
uppdateras för varje ändring ni gör. 
 
Single Symbol: 
Visar data som en färg eller symbol. 
 
Unique Values: 
Applicerar en färg till varje unikt värde i ett tema. 
 
Class Breaks: 
Klassificerar värdena för ett tema. 
 
Labels: 
Sätter ut namn, ID-nummer m.m. på de olika attributen i temat i kartvyn.  
 
  



 

 

Frågor: 
1. Concord har två stycken postnummerområden. Vilka? Sätt ut postnumren på 
kartan. 
Svar: _____________ 
         _____________ 
 
2. Med hjälp av Find Feature (kikarsymbolen), leta rätt på CARTER SCHOOL som är 
en byggnad (institution). Gå dit på kartan med hjälp av zoom-knappen. Gör samma 
sak med Query Builder. Klicka på NAME, lika med knappen och CARTER SCHOOL. 
Resultatet av klickningarna syns i rutan nedanför. Blir det fel är det bara att ta bort i 
rutan. Är det någon skillnad på resultatet? OBS! Använd versaler i sökandet. 
Svar: _____________ 
 
3. Det går en stor väg nära CARTER SCHOOL. Vilket attribut-ID (FeatureId) och 
namn (HWYNAME) har vägen? 
Svar: _____________ 
         _____________ 
 
4. Ungefär på vilket avstånd från skolan passerar vägen? View -> Display Scale Bar. 
Ta hjälp av View -> Scale Bar Properties och zoom-verktygen och uppskatta 
avståndet. 
Svar: _____________ 
 
Stäng kartvyn Concord. 
 
ONLINE-DATA 
På internet finns det data som man kan skräddarsy själv och ladda ner.  
 
Starta internet och gå till sidan http://www.esri.com/data/online/tiger/index.html. 
Använd handledarens e-mailadress tk95jsn@student.hig.se som registrerad 
användare. Välj sedan den stat i USA som ni vill ha data ifrån. På nästa sida ska ni 
bara välja vilket county i den valda staten ni vill ha data ifrån. Tryck sedan på Submit 
selection. Sedan ska ni välja vilka teman (datalayers) som ni vill ha från valt county. 
Välj inte alla teman men följande skall minst väljas (om de nu finns med i listan): 
 
Alternate Street Names 
County (1995 Boundaries) 
Line Features, Railroads 
Line Features, Streams 
Line Features, Streets 
Places (1995) 
Urban Areas 
Urban and Rural Outlines 
Water Bodies 
 
Klicka sedan på Generate File Now och sedan när filen är klar på Download Data 
Now. Skapa en katalog i katalogen gis som heter tiger och spara filen. Filen, som är 
en zip-fil, öppnar ni sedan i WinZip och sparar ner den (extract) i den nyss skapta 
katalogen tiger. Varje tema som ni valt finns nu som en egen zip-fil, gör samma sak 
med dem som med ”moderfilen”.  

http://www.esri.com/data/online/tiger/index.html


 

 

 
Filerna ska nu öppnas i ArcExplorer.  
 
Theme -> Add Theme 
 
Leta rätt på katalogen tiger och markera alla shape-filer (med ändelse *.shp). Tips: 
Markera den översta filen, håll in shift-tangenten och markera den nedersta filen. 
Klicka sedan på Add Theme och Close. De teman ni valt finns nu i legenden med 
slumpmässigt valda färger och med filnamnet. Som hjälp finns denna 
teckenförklaring till de teman som ni minst skulle välja, men observera att det kanske 
inte stämmer på alla teman.  
 
STN = Alternate Street Names 
CTY = County (1995 Boundaries) 
LNB = Line Features, Railroads 
LNH = Line Features, Streams 
STR = Line Features, Streets 
PLA = Places (1995) 
URB = Urban Areas 
UAR = Urban and Rural Oulines 
WBD = Water Bodies 
 
Byt namn och färg (även stil och storlek om det behövs) på alla teman i Theme 
properties. I Classification Options, prova och välj vilket sätt som bäst tydliggör 
respektive tema. De teman i legenden som är längst ned är de som hamnar underst i 
kartvyn. Flytta om alla teman så att kartvyn blir ”kartlik”.  
 
Frågor:  
5. Line Features, Streets och Alternate Street Names finns ibland inte med bland de 
teman som man har i kartvyn. Om så är fallet, vart har de tagit vägen?  
Svar: _____________________________________________________________ 
 
6. Fanns det några teman av de ni valt som ni ansåg vara överflödiga och i så fall 
varför? 
Svar: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  



 

 

BILAGA L2 
GIS-LABORATION 2 
Introduktion till ArcView 
ARCVIEW 
Observera att meny och verktyg har olika utseende beroende på var man jobbar i 
projektet. Spara alla laborationsinstruktioner till ArcView, de kan vara bra att ha för 
att gå kunna tillbaka till under de kommande laborationerna.  

 
Verktyg för kartvyn 
Mät:  

Mäta del- och totallängder. 
Etikett:  

Sätta ut namn på attributen. 
Text:  

Skriva egen text. 
Redigera teckenförklaring/legend: 

Redigera fyllning, pennstorlek, symbol, typsnitt och färg i legenden 
(innehållsförteckningen).  
Öppna tematabell: 

Öppna en tabell med valda attribut markerat i gult.  



 

 

Verktyg för tabeller 
Markera: 

Markera alla: Välja all data i tabellen. Markera inga: Ta bort eventuellt tidigare valt 
data. Byt urval: Invertera valt och ickevalt data 
Skapa diagram:  

Skapa diagram av valda data ur tabellen. 
 
Projekthanteraren 
Hanterar kartvyer, tabeller, diagram, layouter och skrifter. 
 
DATASET COUNTRY 
De data vi ska arbeta med i dag är över världens alla länder. I databasfilen finns data 
som t.ex. namn, huvudstad, area, storlek, population, handel- och energibalanser. 
Temafilen (även kallad shape-filen) visar alla världens länder som polygoner 
(areadata). Man kan även välja att ta med punktdata som t.ex. huvudstäder och berg 
samt linjedata som t.ex. floder och kustlinjer. Men för att kartvyn inte ska se grötig ut 
ska vi enbart använda oss av ländernas areadata. Data fås från G:\lab2\. Är inte G: 
ansluten så gör man det i Utforskaren: Verktyg -> Anslut nätverksenhet … -> Enhet: 
G -> Sökväg: \\pdc\gis$ 
 
Projekthanteraren -> Vyer -> Ny 
 
Kartvyn: Lägg till tema -> g:/lab2/country.shp 
 
Projekthanteraren -> Tabeller -> Lägg till -> g:/lab2/country.dbf  
 
Frågor: 
1. Med hjälp av Mät kan man mäta avstånd i kartvyn. Hur långt är Sverige? Längden 
anges i tiotals mil längst ned till vänster. 
Svar: _____________ 
 
2. I Sverige är vi kända för att uppnå hög ålder. I vilka länder uppnår både kvinnor 
(Life_exp_f) och män (Life_expct) högre åldrar? Klicka med Identifiera verktyget på 
Sverige för att ta reda på vilka data som gäller för Sverige. Tips: Använd Skapa fråga 
och där knappen ”and”. När urvalet är klart, klicka på Ny grupp. Stäng fönstret och 
klicka på Öppna tematabell.  
Svar: _____________ 
         _____________ 
         _____________ 
         _____________ 
  



 

 

3. I hur många länder uppnår antingen kvinnorna eller männen högre åldrar än i 
Sverige?  
Svar: _____________ 

Tips: Öppna tabellen (Öppna tematabell) och se resultatet i raden under verktygen 
för tabeller.  
Vilken skillnad blev det i uttryckandet i Skapa fråga? 
Svar: _____________ 
         ____________________________________________________________ 
 
HANDELSBALANS OCH HANDEL I PROCENT 
Denna uppgift går ut på att ta fram en karta över handelsbalansen samt handel i 
procent i världens länder. Läs igenom hela uppgiften innan ni börjar. 
 
Skapa en katalog som heter handel. Med hjälp av Skapa fråga urskiljer man de data 
som man vill arbeta med. I databasfilen är handelsbalansen [Trade_bal] indelade i 
sex (egentligen sju) olika kategorier och procent i handel [Pct_trade] indelade i sju 
(egentligen åtta), men för att inte det ska bli för många olika kombinationer så kan 
kategorierna indelas i följande:  

Kategori 0:  

Pct_trade "-99" samt "" Trade_bal "-99" samt ""  (ingen data finns tillgänglig) 

Kategori 1:  

Pct_trade 1-10 % samt 
11-20 % 

Trade_bal "Either Side by 10%" 

Kategori 2:  

Pct_trade 1-10 % samt 
11-20 % 

Trade_bal "Imports Exceed Exports by 10-50%" samt "Imports 
Exceed Exports by > 50%" 

Kategori 3:  

Pct_trade 1-10 % samt 
11-20 % 

Trade_bal "Exports Exceed Imports by 10-50%" samt "Exports 
Exceed Imports by > 50%" 

Kategori 4:  

Pct_trade 21-30 % 
samt 31-40 % 

Trade_bal "Either Side by 10%" 

Kategori 5:  

Pct_trade 21-30 % 
samt 31-40 % 

Trade_bal "Imports Exceed Exports by 10-50%" samt "Imports 
Exceed Exports by > 50%" 

Kategori 6:  

Pct_trade 21-30 % 
samt 31-40 % 

Trade_bal "Exports Exceed Imports by 10-50%" samt "Exports 
Exceed Imports by > 50%" 

Kategori 7:  

Pct_trade 41-50 % 
samt >50 % 

Trade_bal "Either Side by 10%" 

Kategori 8:  

Pct_trade 41-50 % 
samt >50 % 

Trade_bal "Imports Exceed Exports by 10-50%" samt "Imports 
Exceed Exports by > 50%" 

Kategori 9:  

Pct_trade 41-50 % 
samt >50 % 

Trade_bal "Exports Exceed Imports by 10-50%" samt "Exports 
Exceed Imports by > 50%" 



 

 

När man ska arbeta med kategoriurvalet i olika delmoment i Skapa fråga måste man 
ibland tänka till på hur uttrycket ska se ut. Hela kategorin ska uttryckas som ett enda 
uttryck. För att inte uttrycket ska bli felaktigt måste man lägga in parenteser manuellt 
i uttrycket (markerade som ”måsvingar”).  
 
{([a]=”1”) or ([a]=”2”)} and {([b]=”3”) or ([b]=”4”)} 
 
Fråga:  
4. Vad händer om man inte lägger till extra parenteser? 
Svar: ____________________________________________________________ 
         ____________________________________________________________ 
         ____________________________________________________________ 
 
Konvertering av kategorierna 
Konvertera urvalen till shape-filer som ska heta kat0.shp, kat1.shp o.s.v. 
 
Tema -> Konvertera till shape-fil 
 
Svara Ja på frågan om de nya shape-filerna ska adderas till vyn. Bocka av rutorna i 
legenden för att rita ut de nya kategorierna.  
 
Observera att kategoriurvalet och konverteringen görs för en kategori i taget och att 
”modertemat” country.shp måste vara aktivt. Kom också ihåg att spara i rätt katalog 
(handel). 
 
Kontroll 
Har ni gjort rätt i urvalet? Öppna alla tabeller och lägg ihop antalet länder. I 
country.dbf finns totalt 252 länder från början. Har ni inte fått den totalsiffran så är det 
fel någonstans.  
 
Fråga: 
5. Vad har det blivit för ”fel” om man det fattas ett land och man bara får totalt 251 
länder samt vilket land är det som fattas?  
Svar: ____________________________________________________________ 
         ____________________________________________________________ 
         ____________________________________________________________ 
 
Tips: Med hjälp av följande uttryck kan man i Skapa fråga få fram det saknade 
landet. Invertera urvalet (Byt urval) för att välja bort alla länder som platsade i någon 
av kategorierna. 
 
 ((( [Pct_trade] = "") or ([Pct_trade] = "-99")) and (([Trade_bal] = "") or ([Trade_bal] = 
"-99"))) or ((([Pct_trade] = "1-10%") or ([Pct_trade] = "11-20%")) and ([Trade_bal] = 
"Either Side by 10%")) or ((([Pct_trade] = "1-10%") or ([Pct_trade] = "11-20%")) and  
(([Trade_bal] = "Exports Exceed Imports by 10-50%") or ([Trade_bal] = "Exports 
Exceed Imports by greater than 50%"))) or ((([Pct_trade] = "1-10%") or ([Pct_trade] = 
"11-20%")) and (([Trade_bal] = "Imports Exceed Exports by 10-50%") or ([Trade_bal] 
= "Imports Exceed Exports by greater than 50%"))) or ((([Pct_trade] = "21-30%") or 
([Pct_trade] = "31-40%")) and ([Trade_bal] = "Either Side by 10%")) or ((([Pct_trade] 
= "21-30%") or ([Pct_trade] = "31-40%")) and (([Trade_bal] = "Exports Exceed 



 

 

Imports by 10-50%") or ([Trade_bal] = "Exports Exceed Imports by greater than 
50%"))) or ((([Pct_trade] = "21-30%") or ([Pct_trade] = "31-40%")) and (([Trade_bal] = 
"Imports Exceed Exports by 10-50%") or ([Trade_bal] = "Imports Exceed Exports by 
greater than 50%"))) or ((([Pct_trade] = "41-50%") or ([Pct_trade] = "Greater than 
50%")) and ([Trade_bal] = "Either Side by 10%")) or ((([Pct_trade] = "41-50%") or 
([Pct_trade] = "Greater than 50%")) and (([Trade_bal] = "Exports Exceed Imports by 
10-50%") or ([Trade_bal] = "Exports Exceed Imports by greater than 50%"))) or 
((([Pct_trade] = "41-50%") or ([Pct_trade] = "Greater than 50%")) and (([Trade_bal] = 
"Imports Exceed Exports by 10-50%") or ([Trade_bal] = "Imports Exceed Exports by 
greater than 50%" ))) 
 
OBS! Ni behöver inte skriva in hela uttrycket själva, det finns att hämta i filen 
g:\lab2\urval.txt.  
 
Färglägga vyn och textsätta legenden 
Nu ska legenden ordnas med färger för varje kategori så att man får en tydlig karta 
över handeln i världens länder. Detta görs genom att man dubbelklickar på varje 
tema. I Redigera teckenförklaring dubbelklickar man på färgen i Symbol så att en 
palett blir synlig där man kan välja fyllning, pennstorlek, symbol, typsnitt och färg. När 
man har gjort sitt val klickar man på Använd i Redigera teckenförklaring.  
 
Handledarens förslag till färger:  
Export större än import –> grönt (positiv färg) 
Import större än export –> rött (negativ färg) 
Jämt mellan import och export –> gult (neutral färg) 
Inga data –> transparent 
 
Eftersom samma färger används till flera kategorier kan man använda sig av olika 
mycket fyllning av färgerna. Ju lägre procent i handel ju mindre fyllning.  
 
Layout 
Det färdiga arbetet ska nu läggas in i en layout.  
 
Vy ->Layout 
 
Välj någon av de färdiga layoutmallarna i Mallhanteraren (t.ex. Portrait eller 
Landscape). Placera vyn, legenden, norrpilen, kartans namn så att kartan får ett 
snyggt utseende. En karta behöver en skala (och en norrpil) för att kunna kallas en 
karta. Lägg till en textruta med texten: Skala 1:200’000’000 
 
Lägg till en text som förklarar legenden/teckenförklaringen samt en förklaring om det 
”saknade” landet samt lägg även till ert eget namn längst ned till höger. Visa sedan 
ditt resultat för handledaren.  
  



 

 

BILAGA L3 
GIS-LABORATION 3 
Radonlaboration I (Microsoft Excel) 
 
RADON 
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. 
Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi 
andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet 
sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. 
Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som en sanitär olägenhet.  
 
Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är 
att mäta. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan 
ett antal åtgärder för att sänka den. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste 
orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre halter 
man utsätter sig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt 
stor. Man beräknar att mellan 300 och 1 500 personer årligen dör i lungcancer 
orsakad av radon.  
 
Radium finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Radon i hus kan 
komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.  
 
Radon utgör en sanitär olägenhet när radongashalten är högre än 400 Bq/m3. I 
fastigheter bör man dock sänka radongashalten till 200 Bq/m3 eller lägre.  
 
RÅDATA 
Dagens laboration kommer att utföras i Microsoft Excel. Miljökontoret har 
tillhandahållit mätdata av radon som har gjorts av olika personer vid olika tillfällen. 
Mätdatat har inte behandlats utan måste bearbetas för att kunna användas i 
ArcView. Vid de två nästkommande laborationstillfällena ska vi skapa nya teman i 
ArcView som mätdatat ska kopplas till, för att sedan återgå till att färdigställa 
mätdatat i Microsoft Excel .  
 
De mätdata av radon som vi ska arbeta med är inte hemliga utan allmänheten har 
rätt att ta del i dem, men eftersom de kan anses vara känsliga är det inte alla 
kommuner som lämnar ut data.  
 
Rådatafilen innehåller data från c:a 3750 mätningar i Gävle med omnejd. Att själv 
sitta och bearbeta den filen tar lång tid och därför ska vi i projektets inledning arbeta i 
grupp. Lämplig indelning av arbetet är: A-F, G-H, I-N, O-Sni, Snö-Söd, Sör-Ve och 
Vi-Ö. Döp filerna efter indelningen. Skulle någon bli färdig tidigare än de andra, hjälp 
de andra så kommer alla fram fortare i de nästkommande laborationerna.  
 
Viktigt: Läs igenom hela arbetsgången innan ni sätter igång. Är det något som är 
osäkert, fråga handledaren istället för att chansa. Det är viktigt att prepareringen görs 
på ett riktigt sätt för att inte slutresultatet ska bli felaktigt.  
 
  



 

 

Arbetsgång: 
1. För att se om vägarna ligger i postadressområde Gävle, skriv ut de aktuella 
sidorna i postnummerfilen. Alternativt ha båda tabellerna öppna och placera dem 
parallellt med varandra.  
2. Ta bort data som inte ligger i Gävle (höger musknapp -> Ta bort…) 
3. Lägg till en ny kolumn i datafilen: Antal mätningar.  
4. För att underlätta det kommande arbetet, lägg till en extrarad (höger musknapp     
->Infoga…) efter varje väg, namnge vägen med fet stil och storlek 12. Viktigt: 
Namnet på vägen måste ha exakt samma stavning som i postnummerfilen.  
5. Markera den nya radens medelvärdescell. Infoga funktion [fx], välj MEDEL i 
Funktionsnamn. Kontrollera att rätt celler är markerade. Har man infogat en ny tom 
rad (enligt punkt 4) väljs rätt celler automatiskt, men kontrollera ändå.  
6. Lägg in det totala antalet mätningar för vägen i den nya kolumnen Antal 
mätningar.  
7. Skulle någon väg som ni vet ligger i Gävle ej finnas med i postnummerfilen, ta inte 
bort mätdatat utan sök rätt på postnumret på annat håll. Tips: Handledaren är ”på 
annat håll”. 
8. Vissa vägar passerar flera postnummerområden. Dessa vägar ska delas upp i så 
många grupper som antalet postnummerområden. T.ex. BRYNÄSGATAN 802 85, 
BRYNÄSGATAN 802 88. 
9. Har samma adress mätdata från olika tillfällen, ta bort det som är äldre. Har 
samma adress fler mätdata från samma tillfälle, gör om det till en post och sätt in 
medelvärdet, men behåll antalet mätningar. Har samma adress fler mätdata och ett 
tillfälle okänt, ta bort det okända datumet.  
10. Kopiera alla kolumner, markera första och sista radnumret och håll in shift-
tangenten, och klistra in dem i ett annat blad. Editera dem genom att ta bort alla 
gamla data. Medelvärdesdata måste skrivas in för hand igen, inga decimaler behövs. 
Ställ er i cellen och skriv det tal som står så försvinner den gamla funktionen 
automatiskt.  
11. Lägg till en ny kolumn, Totalt, som ska vara produkten av medelvärdet och 
antalet mätningar. Använd Infoga funktion och välj Matem. och trigon. i 
Funktionskategori och PRODUKT i Funktionsnamn. Se till att första cellen under 
titeln Totalt är markerad. Dra sedan i det nedre högra hörnet i markeringen ända ner 
till den sista vägen i kolumnen. Nu är den totala radonhalten för respektive väg 
uträknad.  
12. Skapa en kolumn som heter Postnr. Skriv manuellt in postnumren (utan 
mellanslag) för respektive väg.  
13. Handledaren sammanställer sedan efter laborationen allas filer till en gemensam 
fil.  
 
Spara de filer ni arbetat med i en katalog med namnet radon under katalogen gis på 
ert eget konto. Om något fel dyker upp under projektets gång kan det vara bra att 
kunna gå tillbaka och korrigera felen.  
  



 

 

BILAGA L4-5 
GIS-LABORATION 4-5 
Radonlaboration II - III (ArcView) 
 
I denna laboration ska vi skapa nya teman som senare ska få åskådliggöra de 
radondata som vi påbörjade att bearbeta i förra laborationen och som ska 
färdigställas i Radonlaboration IV.  
 
SKAPA NYA POLYGONTEMAN 
Viktigt: Läs igenom hela momentet innan ni sätter igång.  
 
Lägg till vyerna (sökväg g:\lab4\*.shp):  
bebyggelse.shp, ims_vagmitt_alla_buff2.shp, postnr.shp, turist_industri.shp, 
turist_vatten.shp 
 
I vanliga fall skapar man ett nytt polygontema genom Vy -> Nytt Tema, och väljer 
polygon. Men vi ska använda oss av ett redan skapat polygontema, postnr.shp, med 
Gävles postnummerområden inritade.  
  
I de data som vi tidigare arbetat med i Radonlaboration I hade många 
postnummerområdena för lite mätningar. Vi ska därför kombinera 
postnummerområden enligt den av handledaren sammanställda förteckningen på 
sista sidan.  
 
Gör postnr.shp aktivt och klicka sedan på Öppna Tematabell.  
 
Tema -> Börja Redigera.  
 
Notera att texten i de grå fälten i databasfilen Attribut för Postnr.shp ändras från 
kursiv till rak stil och att avbockningsrutan i legenden får en streckad ram. På så sätt 
ser man om man är i redigeringsläge eller ej.  
 
Välj de polygoner som ska kombineras med Pekare (svart pil) och shift-tangenten.  
 
Redigera -> Kombinera objekt.  
 
För att kunna göra en kombinering måste man kartvyn vara aktiv. Zooma in området 
med Zooma till markerade innan ni gör kombineringen. Observera att det kommer att 
finnas flera NODATA områden när kombineringarna är klara.  
 
När man har gjort en kombinering försvinner de gamla polygonerna i databasfilen 
och en ny har bildats längst ned i tabellen. En ny polygon har även skapats i kartvyn.  
 
Som ni märker kommer det att finnas kvar brytpunkter (små fyrkanter) och 
småstumpar kvar av den gamla polygongränsen. Brytpunkterna tas bort med 
Brytpunktsredigeraren (transparent pil). Placera markören ovanpå brytpunkten. När 
markören blir ett hårkors, tryck på delete för att ta bort brytpunkten. De linjer som 



 

 

ligger mitt i polygonen tar man bort genom att dra en brytpunkt till polygongränsen 
och sedan kan man ta bort brytpunkten på andra sidan av linjen.  
 
Gör även en kontroll längs hela polygongränsen om det har skett några 
förskjutningar och rätta till dem med Brytpunktsredigeraren. Ta även bort onödiga 
brytpunkter, men se upp så att ni inte tar bort brytpunkter som ändrar polygonens 
form.  
 
Det här momentet kan vara krångligt, men ha tålamod och ta hjälp av handledaren 
vid behov.  
 
För att lättare urskilja polygongränserna kan man ändra linjetjockleken till exempelvis 
2.  
 
Editor för teckenförklaring -> Paletten Fyllning -> Kontur.  
 
Viktigt: De nya polygoner med mätdata som skapas måste ha exakt den beteckning 
som de har i förteckningen. De postnummerområden som inte ska sammanbindas 
ska behålla sitt nummer, men med tillägget P före, konverteringen mellan Excel och 
ArcView klarar inte av blandningen av datatyperna sträng och nummer. Tips: Gör 
beteckningen direkt efter varje sammanbindning.  
 
När alla nya polygoner har skapats ska redigeringen avslutas och sparas.  
 
Tema -> Sluta Redigera.  
 
SKAPA NYA LINJETEMAN 
Efter sammanställningen av rådatat från Radonlaboration I kan man se att det är 
flera vägar i Gävle som har medelvärden över 400 Bq/m3. I den inledande texten till 
den radonlaborationen kunde ni läsa att värden över 400 Bq/m3 anses vara en 
sanitär olägenhet. De vägar som har över 400 Bq/m3 ska ritas in i ett nytt linjetema. 
De aktuella vägarna finner man genom att sammanställa alla Excel-filer från 
Radonlaboration I.  
 
Det finns två vägar, Lapphällsvägen (805 91) och Bönavägen (805 95) som om man 
nöjde sig med att visa dem i postnummerområden skulle ge en missvisande bild. 
Dessa ska åskådliggöras som linjer även de i ett nytt tema; vag_ovr.shp. 
Radonvärdena för de två vägarna är mindre än 200 Bq/m3.  
 
Handledarens förslag till färgsättning: 
Övriga vägar (LIN 1-2) -> Svart (neutral färg) 
+400 Bq/m3 (LIN-A) -> Röd (varnande färg) 
 
Skapa två nya linjevyer, vag_+400.shp samt vag_ovr.shp 
 
Vy -> Nytt Tema -> Linje. 
 
Välj Rita linje från ritknappen längst ned till höger bland verktygsknapparna och rita in 
vägarna. Var vägarna ligger kan ni se på handledarens kartor. Tips: Flytta om i 
legenden och använd ims_vagmitt_alla_buff2.shp i kartvyn som underlag. För att 



 

 

urskilja vägarna från polygonerna, välj exempelvis en dubbelstreckad linje i Editor för 
teckenförklaring.  
 
Viktigt: Linjerna (vägarna) ska även skrivas in i Attribut för vag_+400.shp och 
Attribut för vag_ovr.shp. 
 
Öppna Tematabell -> Redigera -> Lägg till fält -> Namn: Vägnamn -> Typ: Sträng -> 
Bredd: 6 
 
Avsluta och spara redigeringen av linjerna.  
 
SKAPA NYA PUNKTTEMAN 
I sammanställningen av Excel-filerna finns två byggnader som i likhet med vägarna i 
stycket ovan ska åskådliggöras i egna punktteman. Medelvärdena för de 
byggnaderna ligger över 400 Bq/m3 och ska ha samma färgsättning som 
vag_+400.shp.  
 
Skapa en ny punktvy, bygg_+400.shp. 
 
Vy -> Nytt Tema -> Punkt.  
 
Välj Rita punkt från ritknappen längst ned till höger bland verktygsknapparna och rita 
in byggnaderna. Var byggnaderna ligger kan ni se på handledarens karta.  
 
Punkterna (byggnaderna) ska även skrivas in i Attribut för bygg_+400.shp. 
 
Öppna Tematabell -> Redigerat -> Lägg till fält -> Namn: Byggnad -> Typ: Sträng -> 
Bredd: 6 
 
Avsluta och spara redigeringen av punkterna. 
 
När ni är klara, spara projektet som radon.apr på det egna kontot under katalogen 
radon.  



 

 

Lista över de polygoner som ska skapas från postnr.shp: 
POLY-A 80251, 80253, 80254, 80255 och 80260 
POLY-B 80262 och 80263 
POLY-C 80265 och 80267 
POLY-D 80269 och 80270 
POLY-E 80272, 80274, 80276 och 80277 
POLY-F 80280, 80282, 80284, 80285 och 80286 
POLY-G 80266, 80310, 80311, 80320, 80321, 80323 och 80324 
POLY-H 80425 och 80431 
POLY-I 80427 och 80428 
POLY-J 80429 och 80430 
POLY-K 80432 och 80433 
POLY-L 80423 och 80426 
POLY-M 80626, 80627 och 80628 
POLY-N 80631, 80634 och 80635 
POLY-O 80636 och 80637 
POLY-Q 80643 och 80646 
P80257 80257 
P80264 80264 
P80275-A Hagelgatan 
P80275-B Övriga gator inom 80275 
P80325 80325 
P80597 80597 
P80632 80632 
P80633 80633 
P80641 80641 
P80642 80642 
P80645 80645 
P80648 80648 
P80649 80649 
NODATA NODATA, 80250, 80252, 80256, 80261, 80271, 80281, 80283, 

80288, 80291, 80292, 80293, 80301, 80302, 80309, 80322, och 
80638 

  



 

 

BILAGA L6 
GIS-LABORATION 6 
Radonlaboration IV (Microsoft Excel) 
 
Denna laboration är en fortsättning på Radonlaboration I. Mätdatat i den 
sammanställda Excel-filen ska färdigställas för att kunna kopplas ihop med de 
polygoner, linjer och punkter som skapades i ArcView under de två tidigare 
laborationerna.  
 
Starta Microsoft Excel och öppna sammanställningsfilen. 
 
Lägg till tre nya kolumner längst till vänster i filen, Polygon, Linje och Punkt och skriv 
in de polygoner, linjer och punkter som ni skapat i ArcView. Det är dessa kolumner 
som utgör ”länkningen” mellan mätdatat och polygonerna, linjerna och punkterna.  
 
Lägg in nya rader efter alla polygoner. I fältet Adress skriv MEDEL. Med hjälp av 
Infoga funktion [fx], summera alla talen i kolumnerna Antal mätn. och Totalt och för 
in dem på respektive plats i den nya raden MEDEL. Räkna även ut polygonens 
medelvärde och för in det i kolumnen Medelvärde, inga decimaler behövs.  
 
Tips: För att underlätta vid ett senare moment, markera varje ny medelvärdesrad i 
fet stil och se även upp med uträknandet av medelvärdet av polygon 80597 så inte 
de två linjerna ovanför kommer med i beräkningen.  
 
Skriv nu över alla medelvärdesberäkningar med samma tal och ta bort alla rader med 
gatunamn förutom de som finns med i Linje- och Punkt-kolumnerna. NODATA ska 
också vara bara en rad. Se upp så att ni inte raderar de nya medelvärdesraderna (de 
som ni har skrivit in med fet stil).  
 
Det bearbetade mätdatat ska nu delas in i grupper enligt de teman som skapats i 
ArcView (se de två föregående laborationerna).  
 
Data -> Sortera … -> Sortera efter Linje (Stigande) -> Sedan efter Punkt (Stigande).  
Se till att Listan har rubriker är markerad.  
 
Mätdatat har nu sorterats. Skapa nya Excel-filer efter den indelning som gällde vid 
skapandet av teman i Radonlaboration II-III. Filerna ska ha samma namn som de 
teman ni skapat. Observera att rubrikerna ska anpassas till de nya filerna, ta bort 
onödiga kolumner.  
 
Spara sedan filerna i formatet DBF 3 (dBASE III) med tillägget *_data.dbf. Tillägget 
”_data” behövs för att särskilja källfilerna med mätdata från attributfilerna med 
koordinatdata. Klicka OK på den fråga om filformatet som kommer upp. Att vi har 
samma filer men i olika format är bra som back-up om något går fel under nästa 
laboration.  
 
Det som till en början var ”skräpiga” rådata är nu klart för att vid nästa tillfälle kunna 
kopplas ihop med respektive tema i ArcView och göra analyser med.   



 

 

BILAGA L7 
GIS-LABORATION 7 
Radonlaboration V (ArcView) 
 
Denna laboration går ut på att det färdigpreparerade mätdatat kopplas samman med 
de teman som vi skapat i ArcView.  
 
KOPPLA SAMMAN INFORMATION 
Det finns två olika sätt att koppla samman information i tabeller; Länka och Förena. 
Vi ska användas oss av Förena, som lägger till fält från källtabellen till 
attributtabellen. Källtabellen är den tabell som data hämtas ifrån (mätdatat) och 
attributtabellen är den tabell som man öppnar med Öppna tematabell.  
 
Starta ArcView och öppna projektfilen. Lägg till och öppna tabellerna som skall 
kopplas samman (Attribut för *.shp och *_data.dbf). OBS! Det går bara att kan bara 
kopplas samman ett par tabeller åt gången.  
 
Gör källtabellen aktiv och klicka på den kolumn som har det gemensamma fältet med 
attributtabellen. Gör samma sak med attributtabellen och låt den vara aktiv.  
 
Tabell -> Förena.  
 
Källtabellen har nu förenats med attributtabellen.  
 
Nu återstår ”bara” att göra de analyser av de data som vi har arbetat fram (sista 
laborationen). 
 
Spara projektet. 
  



 

 

BILAGA L8 
GIS-LABORATION 8 
Radonlaboration VI (ArcView) 
 
Nu är det äntligen dags att börja analysen och presentationen av mätdatat. För att 
presentationen ska bli tydlig ska resultatet redovisas i två olika layoutfönster.  
 
Först ska en karta över Gävle tas fram med de områden (polygoner) som har ett 
medelvärde över 200 Bq/m3, gränsvärdet för att man bör sänka radongashalten. Det 
görs med hjälp av Skapa fråga. I texten till layouten ska en förklarande text skrivas 
om resultatet. Texten ska ersätta legenden, som inte blir bra i layouten. Ta även reda 
på om det finns områden med få mätningar (förslagsvis mindre än 25) och 
kommentera dem.  
 
Tips: Ta hjälp av tidigare laborationshandledningar samt ta bara med de teman 
(+200 och konturerna över Gävle) som är nödvändiga i layouten. För att bäst 
åskådliggöra +200-områdena, välj t.ex. Kontur: 3 och transparent i Editor för 
teckenförklaring och placera temat ovanför konturerna av Gävle.  
 
Sedan ska en karta över Gävle med de vägar och byggnader som överstiger 
gränsvärdet för sanitär olägenhet, 400 Bq/m3 i medelvärde, tas fram. Som ersättning 
för legenden ska vi använda ett diagram över vägarna samt en text om byggnaderna.  
 
Gör vag_+400.shp aktiv och öppna attributtabellen med Öppna tematabell.  
 
Tabell -> Diagram … -> Fält: Medelvärde -> Lägg till ->  Märk serien med: Vägar -> 
OK 
 
När diagrammet visas, välj Egenskaper för diagramelement (andra knappen från 
höger i nedre verktygsraden), klicka en gång på Rubrik och skriv in Vägar. För att 
infoga diagrammet i layouten, välj Diagramrad ur rullgardinsmenyn i knappen längst 
ned till höger i verktygsmenyn (Vyram).  
 
Tips: Använd t.ex. NODATA (med lätt skuggning) som bakgrund.  
 
Skala = 1:100'000. 
 
Tänk på att resultaten kommer att skrivas ut i svart/vitt när ni väljer färger.  
 
Överkurs: Finns det något som du skulle vilja analysera och göra en presentation 
om ?  
 
Viktigt: Glöm inte att sätta ut era namn i layouterna ! 
 
Skicka samtliga filer (packade i en zip-fil) från projektet till handledaren: 
JSt@polhem.gavle.se.  
  



 

 

BILAGA P1 
Prov, GIS501 
 
Skrivtid: 80 minuter.  
 
Max: 30 poäng 
 
Betygsgränser: G  50 % (15 p.) 
  VG  75 % (22,5 p.) 
  MVG  90 % (27 p.) 
 
Betyg för hela kursen kommer att infatta provet samt en bedömning av 
laborationerna.  
 
Fråga 1. (3 p.) 
Fyll i de ord som fattas i Lantmäteriets definition av GIS. Synonymer godtas.  
Ett GIS är ett datorbaserat informationssystem med funktioner för inmatning, 
___________, lagring, ___________ och ___________ av geografiska data.  
 
 
Fråga 2. (1 p.) 
Vad betyder förkortningen GIS? 
 
Fråga 3. (2 p.) 
Det finns två andra benämningar på GIS, vilka? 
 
Fråga 4. (4 p.) 
Vilka är de fyra komponenterna i ett GIS? 
 
Fråga 5. (3 p.) 
Geometriska data (läge och form på objekt) är indelat i tre olika geometriska grupper, 
vilka? 
 
Fråga 6. (3 p.) 
Vad blir resultatet om man skriver följande uttryck i Skapa fråga?  
(([a]=”1”) or ([a]=”2”)) and (([b]=”3”) or ([b]=”4”)) 
 
Fråga 7. (3 p.) 
Vilken färg skulle du använda för att beskriva ett tema som ger … 
a. positivt intryck? 
b. negativt intryck? 
c. neutralt intryck? 
Ge även exempel på tema.  
 
Fråga 8. (11 p.) 
Du ska göra en analys av radonhalten i postadressområde Gävle. Beskriv så utförligt 
som möjligt hur du skulle gå till väga. Vilket material behöver du? För att kunna få 
maxpoäng krävs även att svaret är klart och tydligt formulerat.   



 

 

BILAGA P2 
Provsvar, GIS501 
 
1.  Bearbetning, analys och presentation-1p. var.  
 
2.  Geografiska InformationsSystem -1p.  
 
3.  GIT och Geoinformatik-1p. var.  
 
4.  Hårdvara, mjukvara, databaser och användare-1p. var.  
 
5.  Punkt-, linje- och areadata-1p. var.  
 Synonymer till ovanstående-0,5p.  var 
 
6.  Resultatet blir:  
 antingen att a=1 eller 2 och att b=3 eller 4, samt en förklaring i text. -3p. 
 antingen att a=1 eller 2 och att b=3 eller 4, ingen förklaring i text. -2p. 
 slarvigt svarat men har förstått uttrycket. -1p. 
 
7.  Exempel på tema och lämpligt färgval-1p. per deluppgift.   
 Enbart färger (grön/gul=positiv, blå/röd=negativ, transparent=neutral) -0,5 p. per 

deluppgift.  
 
8.  Material: mätdata-1p., bakgrundskartor-1p.  
 Förberedelser: preparering av mätdata-1p., skapa databasfiler av mätdatat-1p.,  
 ArcView: skapa teman-0,5p. var för linjer, punkter, polygoner och 

sammanbindning av attributen.  
 sammanbindning av tabeller-1p., analys-1p., vad analysera-1p., layout-1p.  
 Extra: bra formulering av svaret eller något utöver ovanstående nämnda-1p.  
  



 

 

BILAGA S1 
GIS i GY2011  
Geografiska informationssystem, GEOGEO0, 100 p. 
 

Enligt Skolverket ska undervisningen i den nya nationella GIS-kursen behandla 
följande centrala innehåll:  

 Samhällets behov av rumslig information för planering, uppföljning, 
dokumentation och utveckling inom privat och offentlig verksamhet, till exempel 
med hänsyn tagen till frågor om hållbar utveckling. Betydelsen av olika 
perspektiv, till exempel genus och etnicitet, samt ekologiska och 
socioekonomiska samband.  

 Variation i informationsbehov och användning av rumsliga data beroende på 
användare, användningsområde, skala, upplösning och syfte. Koppling mellan 
ämnesområde, frågeställning och databehov, för till exempel byggnation, 
infrastruktur, riskanalys och areella näringar.  

 Förutsättningar för att arbeta med GIS i dator.  

 Rumsliga data i förhållande till longitud, latitud och andra lägesangivelser. 
Allmänt om GPS-teknik och annan geodetisk mätteknik i samband med 
datainsamling.  

 Representationsformer. Hur verkligheten kan representeras i datorn i form av 
objekt (vektorer) och datafält (raster) samt hur informationen kan kopplas till 
dessa representationsformer.  

 Insamling och urval av data samt bearbetning som klassificering och 
generalisering. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa data och deras 
respektive användningsområden och begränsningar.  

 Kartografins grunder, till exempel jordklotet, jordmodeller, kartprojektioner, 
position och höjd.  

 Kartor och annan geografisk visualisering, till exempel referenskartor, tematiska 
kartor, funktionell kartografisk design, kartframställning och 3D-modeller.  

 Insamling av data genom tolkning och mätning i bildmaterial i form av flyg- och 
satellitbilder inom olika spektralområden samt data från flygburen laserskanning, 
till exempel över en miljö som kan studeras i fält. Tolkning och användning av 
kartor i olika skalor och teman samt kritisk granskning av kartans information.  

 Bearbetning och analys av rumslig information i GIS och visualisering av 
geografisk information i karta.  

 Rumslig information och GIS-teknik som binder ihop till exempel mobiltelefoner, 
GPS och digitala sociala nätverk.  

 Kritisk granskning av data, värdering av resultat samt bedömning av hur 
resultatet kan användas.  

 


