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Abstrakt 
Den teknologiska utvecklingen går framåt i allt snabbare takt. Sveriges regering vill 
att Sverige ska ligga i framkant när det gäller digitaliseringens möjligheter. I och 
med detta finns ett stort behov av utöka tillgängligheten till säkra tjänster och 
applikationer som använder sig av geografisk data och GIS. För att tillfredsställa 
behoven behöver data bli mer lättillgängliga, befolkningen behöver förstå sig på GIS 
bättre för att öka intresset hos de som använder sådana tjänster samt öka 
kompetensen inom GIS. Därför finns planer på att utveckla en digital lärresurs för 
skolan för att fånga ungdomarnas intresse. Detta arbete utvecklar en interaktiv 
övning med Open Source för undervisning till den digitala lärresursen. Övningen 
visualiserar stadsplanering via en prototyp. Dessutom ges förslag för 
vidareutveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag vill tacka Jonas Boustedt, Elisabeth Taube, Hanna Ridefelt, Jesper Paasch, Julia 
Åhlén, Lantmäteriet samt alla lärare jag haft på Högskolan i Gävle under min 
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1 Inledning 

I dagens samhälle är informationsteknologin så pass utvecklad att en stor del av 
befolkningen har tillgång till allt från smarta mobiltelefoner till kraftfulla stationära 
datorer i sin vardag. Med dessa maskiner har de tillgång till applikationer som kan 
visualisera det mesta i världen.  

Något de flesta människor har gemensamt med sitt datoranvändande, oavsett 
plattform, är att de använder sociala medier där statusar uppdateras och även 
geografiska positioner. Geografisk information är något som används flitigt idag i 
form av en mängd olika applikationer. Exempelvis används många olika tjänster för 
att finna bästa vägen från punkt A till punkt B, och i bakgrunden arbetar ett kraftfullt 
system. Geografisk data är mycket användbart och kan användas till en mängd olika 
saker med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS). 

GIS är ett verktyg som tillåter användaren att se på, analysera och visualisera 
spatiala data och låter personer utföra analyser [1]. Det kan användas till exempel 
inom företag för att effektivisera leveransrutter [2], för allmännytta [3] eller 
effektiviseringen av vanliga människors liv [4]. GIS är även användbart för till 
exempel planering inom kommunal verksamhet. Detta är bara några fåtal exempel av 
vad GIS kan göra. 

I Sverige finns Geodataportalen som visar vilka geodata som finns hos olika 
myndigheter [5]. Dessa data används idag främst av olika myndigheter för att skapa 
system och tjänster. Geodataportalen är en del i implementeringen av EU-direktivet 
Inspire. Det går ut på att tillgängliggöra mer geografisk data i Europa [6]. Mycket 
geodata finns tillgänglig, och som visat finns mängder av användningsområden. Ett av 
problemen idag är att det finns en mängd olika standarder inom geodata, och att all 
data inte är tillgänglig eller väldigt dyr. 

Sveriges regering har satt som mål att ”… Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter” [7]. Digitaliseringen medför många olika 
möjligheter, och en av dessa är tillgång till geografisk data. GIS används i så pass stor 
utsträckning i dagens samhälle att det är en del av digitaliseringen. Förståelsen för GIS 
bör ökas eftersom det är en del av digitaliseringen och regeringen anser att Sverige ska 
vara bäst i världen. Det saknas dock verktyg för att lära ut de grundläggande 
koncepten. Sådana verktyg för exempelvis skolor behövs och lärare som inte är insatta 
inom GIS måste kunna använda det i sin undervisning. 

Att bli bäst i världen kan tyckas vara ett högt satt mål, och därför har något som 
kallas digitaliseringskommissionen skapats. Kommissionens mål är att se till så att 
Sverige blir bäst, och har till sin hjälp en agenda; den digitala agendan [8]. I agendan 
beskrivs befolkningens behov av lättanvända och säkra tjänster samt näringslivets 
behov av GIS-baserade tjänster. Med all data som finns tillgänglig via 
Geodataportalen krävs bara den kompetensen för att tillfredsställa behoven. Redan i 
skolåldern behöver GIS introduceras för att intresset ska kunna växa hos ungdomarna 
anser Lantmäteriet. 

Öppen programvara [9] har vuxit i popularitet under den senaste tiden. Det är 
oftast helt kostnadsfritt och källkoden finns tillgänglig för t.ex. granskning eller 
vidareutveckling. Öppen programvara utvecklas oftast av en gemenskap av utvecklare 
som tillsammans löser problem som kan uppstå. I och med att källkoden är öppen blir 
den hela tiden testad och buggar fixas av den gemenskapen. Detta gör att det kan vara 
ett kostnadseffektivt alternativ vilket har bidragit till dess popularitet. Nackdelar med 
öppen programvara är att det oftast inte finns någon officiell support utan den som 
utvecklar måste ha god kompetens. All hjälp som finns ligger på forum som skrivs av 
folk med varierande kunskapsnivå. 
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Lantmäteriet har tillsammans med Västerås stad startat upp ett projekt med syfte att 
utveckla en webbportal som lärare ska få tillgång till. I denna portal ska data och 
verktyg finnas för att kunna användas som stöd i undervisningen. Syftet med projektet 
är att utöka användningsområdet för geodata samtidigt som ett intresse för GIS väcks 
hos ungdomar, vilket ska leda till den kompetens som behövs för att bli bäst i världen. 

Detta arbete har som uppgift att undersöka möjligheterna till att utveckla en 
digital lärresurs till webbportalen i form av en interaktiv övning. Som exempel 
kommer historiska flygfoton användas tillsammans med information om byggnader i 
Gävle för att kunna visualisera stadsplanering. För att underlätta distribueringen av 
lärresursen ska öppen programvara användas, för att bland annat slippa licenser för 
programvaran. 

Applikationen som detta arbete tagit fram är en början på en utveckling av en 
övning som förväntas förenkla inlärningen för elever, underlätta undervisningen för 
lärare och öka förståelsen för GIS i samhället. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna för att skapa en interaktiv övning 
som kan öka intresse för GIS och samtidigt underlätta inlärning inom vissa ämnen 
såsom samhällskunskap, historia och geografi. Om GIS används kan eleverna få 
möjlighet att få förståelse för hur GIS fungerar, och använda det som stöd i 
undervisningen i olika ämnen. Med hjälp av GIS kan eleverna få bättre och fördjupad 
förståelse för många olika frågeställningar. 
För att kunna utveckla övningen behöver dessa frågor besvaras: 

1. Vilka möjligheter finns för att med hjälp av öppen programvara skapa en 
GIS-baserad interaktiv övning? 

2. Vilka är de principer om GIS som en digital lärresurs rimligtvis bör 
behandla?  

3. Hur kan övningen som utvecklats introducera de principer om GIS som 
definierats tidigare? 

                Svaren kommer att presenteras i form av en prototyp och text om principerna. 

1.2 Avgränsningar 

Arbetet ska resultera i en prototyp med förslag för vidareutveckling. Övningen ska 
utvecklas med öppen programvara och använda geodata som tillhandahålls av 
Lantmäteriet. De data som används är begränsade till flygfotografier över Gävle från 
olika år samt information om byggnader som finns i Gävle idag.  

1.3 Bakgrund 

Grundstenen inom GIS är visualisering, och det är det övningen ska fokusera på. Det 
finns många exempel på hur visualisering har underlättat inlärning eller undervisning. 
Ett lokalt exempel är Mikael Bondestam, som med sin applikation för matematik har 
fått mycket positiv kritik [10].  

Tom Metcalf [11] skriver i en studie: 
”WE REMEMBER 
10% of what we read 
20% of what we hear 
30% of what we see 
50% of what we see and hear 
70% of what we discuss with others 
80% of what we personally experience 
95% of what we teach others” 
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En interaktiv övning låter eleverna både se, eventuellt höra men även själv erfara och 
använda någonting. Enligt Metcalf kommer eleverna ihåg 80 % istället för 10 – eller 
20 % som från normal undervisning.  

Ett annat exempel är det visuella programmeringsspråket Alice. Alice är en 
programmeringsmiljö där användaren skriver kod och får direkt respons i en 3d-värld 
[12] där programmeringen visualiseras. Cooper, Dann och Pausch har i en studie 
påvisat att studenter som använde sig av Alice istället för till exempel Java eller C++ 
fick generellt bättre resultat än de som inte använde Alice. 

Med tanke på framgången för visuella läromedel och att GIS bygger på 
visualisering samt passar väl in i flera av de skolämnen som finns så är 
förutsättningarna för en GIS-baserad övning goda. Med tanke på regeringens 
målsättning om att ta till vara på digitaliseringens möjligheter [7] är en digital övning 
särskilt bra.  

Ett exempel på en övning skulle kunna vara baserat på ett av de tidigare 
exemplen av GIS gjort av John Snow år 1855. John räknade med hjälp av brunnar ut 
var ursprungen av utbrott av kolera befann sig och kunde därmed hjälpa till att minska 
utbrottet. Något liknande skulle kunna vara en övning i till exempel samhällskunskap, 
där eleverna, med hjälp av en interaktiv karta, ska kunna utläsa var utbrottet startat. 

2 Metod 

Vid skapandet av en webb-applikation krävs en arkitektur som tillåter användaren 
utföra det applikationen är tänkt att göra. Under arbetets gång gjordes en undersökning 
vars syfte var att finna den arkitektur som var bäst anpassat för en interaktiv övning. 
Ett antal GIS-applikationer granskades och alla gav samma resultat, de använde klient-
server-modellen.  

Modellen består av tre lager. Ett lager för klienten, det som användaren ser. Det 
andra lagret är servern, som pratar med klienten och tar emot förfrågningar. Det tredje 
lagret är all data, exempelvis en databas, som tar emot förfrågningar från servern 
(figur 1). 

 
Figur 1 – Klient-server-modellen. Tagen från [13]. 
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Det finns olika sätt att konstruera en sådan applikation. Antingen kan klienten 
vara enkel, vilket innebär att den mesta logiken ligger på servern så att inga 
beräkningar sker på klienten eller tvärt om. 

Bandyphadyay med flera [13] beskriver en applikation som använder denna 
modell.  I deras fall används varianten där logiken ligger på servern. När det handlar 
om en GIS-applikation blir det lättare att organisera all data som används och justera 
exempelvis hur kartorna visas upp i en webbläsare. När logiken ligger på servern är 
det även lättare att uppdatera, då det räcker med att uppdatera servern. Klienten 
behöver inte veta vad som händer på servern, den behöver endast veta vad den ska 
skicka för anrop. 

Med detta i åtanke är det den arkitekturen som används under utvecklingen då 
övningen ska vara lättillgänglig för alla skolor som vill använda den. Det innebär att 
om övningen uppdateras behöver inte skolorna ladda hem något extra utan de 
använder applikationen som vanligt. Eftersom skolor kan ha begränsad datorkraft är 
det ännu bättre att använda denna typ av arkitektur, då klienten inte behöver arbeta 
särskilt mycket. 

Utvecklingen av applikationen har varit prototypbaserad. En idé från exempelvis 
en av kontaktpersonerna på Lantmäteriet blev ett nytt mål. Data införskaffades och 
nya funktionaliteter infördes allt eftersom arbetet pågick vilket resulterade i nya 
versioner. 

3 Genomförande 

För att besvara frågeställningarna i arbetet skulle en prototyp utvecklas. Detta avsnitt 
kommer att presentera de tekniska lösningarna som funnits samt beskriva hur de 
använts i praktiken. Avsnittet kommer även att presentera principer inom GIS.  

Först och främst krävs data som ska visualiseras. Dessa data bör lagras på något 
sätt, till exempel i en databas. En server behövs för att kunna tillhandahålla dessa data, 
samt en klient som öppnas i en webbläsare. Servern är redan skapad, men klienten 
måste utvecklas efter behov. I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av idén samt 
klienten. 

Den interaktiva övningen utvecklas i en form av en webbapplikation som ska ge 
möjlighet att göra sökningar på ett vektorlager för att endast visa objekt av en 
specificerad typ. I fallet med denna applikation ska sökningarna göras på byggnader 
överlagrade över flygfoton från olika år, för att få reda på vilka slags byggnader som 
finns i olika områden, och på så sätt kunna visualisera stadsplaneringen genom 
tiderna. Detta demonstrerar framför allt ett av de större koncepten inom GIS, nämligen 
överlagring av lager. I och med att det går att skifta lager samt göra beräkningar som 
är baserade på flera visas detta koncept tydligt. En applikation som denna skulle kunna 
användas i till exempel ämnen som samhällskunskap, för att diskutera 
samhällsplanering, eller geografi för att kunna se hur miljön påverkar var människan 
bosätter sig.   

Ett väldigt viktigt kriterium för att en applikation av detta slag ska fungera är att 
de flygfoton som används är av hög kvalitet. Upplösningen på kartorna måste vara 
tillräckligt hög för att det ska vara möjligt att se vad som finns på olika platser, även 
vid hög zoom. Kartorna måste även vara korrekt georefererade och rektifierade så att 
de vid överlagring tillsammans med byggnaderna ligger precis över varandra. De 
måste även vara tillförlitliga och innehålla korrekt information. Slutsatser kan annars 
bli felaktiga och missvisande. För att en GIS-applikation ska kunna användas som 
lärresurs är det viktigt att relevant data används för det ämne det är tänkt att användas 
till. Inom till exempel samhällskunskap kan information som befolkningsfördelning 
och ekonomi användas. 
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3.1 Tekniska termer 

I detta avsnitt beskrivs olika tekniska termer som funnits vid en litteraturstudie som 
kommer att användas i utvecklingen av prototypen.  

3.1.1 GIS-koncept 
Inom de samhällsorienterade ämnena i skolan förväntas eleverna ofta dra egna 
slutsatser. De olika principerna inom GIS är insamling, bearbetning, lagring, analys 
samt visualisering av data. Övningen kommer att fokusera på analysdelen av GIS, då 
de andra delarna inte är lika relevanta för de skolämnen som finns. Harrie et al. [14] 
skriver om många olika metoder för att analysera data och några av de mest 
grundläggande är: 

• Överlagring – En metod för att lägga olika lager av data ovanpå 
varandra, för att visualisera olika fenomen och utföra olika operationer. 

• Geometriska operationer – Beräkna t.ex. areor, avstånd och buffertzoner. 
• Nätverksanalys – Hitta t.ex. kortaste vägen mellan två punkter i ett 

nätverk. 
• Analys av höjddata – Användning av höjddata för att t.ex. få fram 

vattendrag och lutning. 
Alla metoder som nämns i boken kommer inte att användas, men ett urval av de som 
passar in i övningen ska användas. En av de mest använda metoderna inom GIS är 
multikriterieanalys. Multikriterieanalys innebär att ett antal kriterier sätts upp. Dessa 
kriterier får sedan olika vikter som är baserade på hur viktigt något anses vara. Dessa 
får sedan konkreta värden baserat på matematiska formler. Sedan bearbetas de 
geografiska data som finns och slutligen multipliceras ett antal lager rasterdata med 
sina vikter, vilket skapar restriktionskartor med värde 1 eller 0, samt faktorkartor med 
olika värden beroende på vikterna, och adderas med varandra (figur 2).     
 

 
Figur 2 – Restriktions (constraint)- och faktor (factor) kartor. Tagen från en 

föreläsningsanteckning till en kurs på Högskolan i Gävle. 

  
Detta skapar ett resultat som visar en lämplig plats för något. Som exempel använder 
Yanhua, Qingjie och Lu Shilin [15] detta för att planera stadsutbyggnad. 
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3.1.2 Öppen programvara 
Öppen programvara är programvara där källkoden är öppen och för det mesta helt 
gratis. Zhou et al. [16] beskriver öppen programvara som en pålitlig och kostnads- 
samt tidsetseffektiv lösning. Khanjani och Sulaiman [17] har utfört en jämförelse 
mellan öppen- och sluten programvara och dragit en del slutsatser som återges nedan. 
Jämfört med sluten programvara har den öppna väldigt stark säkerhet. Den har även 
bra testning samt pålitliga buggrapporteringar. Däremot har den ofta dålig design och 
ostrukturerad dokumentation. God kompetens krävs hos utvecklaren och den support 
som finns tillgänglig är ofta i form av diskussionsforum. I övningen kommer öppen 
programvara användas främst för att den är gratis, men även på grund av den 
pålitlighet som finns och säkerheten, vilket är viktigt inom skolan. 

3.1.3 OGC Webbtjänster 
Open Geospatial Consortium (OGC) [18] är en organisation som arbetar med att ta 
fram standarder inom webb-GIS. Några av de viktigaste standarder de tagit fram är 
Web Feature Service (WFS), en standard för att ladda hem geografisk data från en 
webbtjänst, samt Web Map Service (WMS), en standard för att rendera en bild över 
geografisk data. Dessa standarder används flitigt inom webb-GIS. Standarder är 
viktiga för att kunna bygga ihop tjänster och dela data med varandra. Trakas och 
McKee [19] menar att mycket tid och pengar kan sparas vid användande av 
standarder. 

3.1.4 JavaScript och OpenLayers 
JavaScript är ett scriptspråk som används vid webbutveckling. Det används istället för 
plugin för att skapa funktionaliteter hos en webbsida. OpenLayers är ett bibliotek till 
JavaScript som är fullt kompatibelt med OGCs olika standarder för webbtjänster [20]. 
Med det är det möjligt att läsa in kartor och utföra olika operationer på kartorna i en 
webbläsare. Stepnowski et al. [21] menar att OpenLayers är bättre än de alternativ 
som använder plugin som t.ex. Adobe Flash, främst på grund av att användaren slipper 
ladda hem dessa plugin. Det kan skapa problem om t.ex. användaren inte har 
tillräckliga rättigheter på datorn, vilket mycket väl kan hända på en skola. En nackdel 
med OpenLayers är att det är ett bibliotek som kräver mycket kunskap för att kunna 
hanteras. 

3.1.5 Apache Tomcat och GeoServer 
Apache Tomcat [22] är en så kallad Java Servlet. En Java Servlet ser till så att Java-
program kan exekveras på en webbserver. GeoServer är en programvara som ligger på 
en Java Servlet och hanterar geografiska data [23]. Den kan läsa in data från en mängd 
olika källor och har möjlighet att bland annat lagra olika stilar för dessa data. Enligt 
Zhang et al. [24] är GeoServer ett utmärkt val på grund av att det är skrivet i Java. 
Enligt dem är Java ett flexibelt språk och det fungerar på de flesta webbläsare samt 
operativsystem. GeoServer är även en referensimplementation av flera av OGCs 
webbtjänster och är en del av kärnan hos webb-GIS. 

3.1.6 PostgreSQL och PostGIS 
PostgreSQL är ett databassystem som är baserad på öppen programvara. Den fungerar 
på alla större operativsystem och är väldigt justerbart efter användarens behov [25]. 
PostGIS är en utbyggnad till PostgreSQL som behövs för att databasen ska kunna 
hantera geografiska datatyper [26]. Den prototyp som utvecklas i detta arbete 
använder sig inte av en databas. Vid större applikationer behövs dock databaser för att 
hålla ordning på all data som används. 
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3.1.7 GeoExt 
GeoExt är ett bibliotek för JavaScript som binder samman OpenLayers med ett annat 
bibliotek för gränssnitt kallat Ext JS [27]. GeoExt innehåller funktioner för att skapa 
gränssnitt till en karta, runt en karta, samt för att utföra olika operationer såsom 
filtreringar. Tillsammans med OpenLayers är det möjligt att skapa kraftfulla 
webbaserade GIS-verktyg.  

 

3.2 Databehandling 

De data som använts består av fyra lager information. Tre lager med rasterdata och ett 
lager vektordator. Rasterlagren består av tre flygfoton över Gävleområdet från år 1961 
(figur 3), 1954 (figur 4) samt 1942 (figur 5), vilka har filtypen tif. 
 

 
 
Upplösningen på fotografierna är 10400 x 7800 på fotot från 1961 samt 7087 x 7087 
på de andra två. Av dessa var endast fotot från 1961 georefererat. Projektionen för 
fotot var SWEREF 99. Eftersom de flygfotografierna som använts är tagna vid olika 
tillfällen kan vinkeln för fotot och höjden från marken vara olika. Detta innebär 
problem när lagren ska överlagras, samt att de äldre inte hade någon projektion. De 
äldre fotona kunde då rektifieras mot fotot från 1961 för att kunna överlagras i ett GIS. 
Rektifiering innebär att en kartbild, i detta fall det äldre fotografiet, anpassas mot en 
karta för att rätta till eventuella skillnader i skala och för att få koordinater i varje 
punkt. Rektifieringen skedde genom att ett visst antal kontrollpunkter sattes upp och 
matchades mellan de två fotografierna, för att ett program sedan justerade det första 
fotografiet för att passa in efter det andra.  

Figur 3 - Flygfotografi över Gävle från 1961 
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De vektordata som användes bestod av ett lager med polygoner som representerar 
byggnader som finns i Gävle i nutid (figur 6). Lagret innehåller även information om 
olika egenskaper hos byggnaderna, såsom höjd och typ av byggnad. Byggnadstypen är 
dock i form av siffror och är oanvändbar i detta sammanhang eftersom ingen 
beskrivning finns som säger vad de innebär. Detta lager hade en annan projektion som 
kallas RT38_25_gon_V vilket innebär att det inte kan överlagras med lagret som hade 
SWEREF 99. 

 

 
            

Figur 4 – Rektifierat flygfotografi över Gävle från 1954 

Figur 5 - Rektifierat flygfotografi över Gävle från 1942 



  12 

 
                

 
Även detta kunde transformeras för att kunna överlagras på de andra lagren. Efter att 
transformationerna var klara lagrades all data lokalt för att kunna hanteras av servern. 
En databas såsom PostGIS kan användas vid större projekt för att få bättre ordning, 
men i detta fall användes så pass lite data att det blev onödigt  

3.3 Klient 

Klienten utvecklades i HTML och JavaScript, vilket är standard för 
webbapplikationer. HTML användes för att skapa själva webbsidan, och JavaScript 
för funktionaliteten. Klienten skulle kunna visualisera flera lager data och överlagra ett 
vektorlager på ett av tre rasterlager. Den kommer i slutändan att användas mestadels 
av personer som inte är insatta inom GIS och behöver därför vara enkel att använda.  

Den interaktiva övningen ska ge användaren möjligheten att kunna växla mellan 
ett av tre olika flygfoton samt växla på eller av för informationen om byggnader. För 
att hålla detta simpelt används en meny med radioknappar för att växla mellan 
fotografierna, och en checkbox för att slå på eller av byggnaderna. Fotografierna och 
byggnadsinformationen anropas via WMS-anrop till servern. Det ska även vara 
möjligt att kunna filtrera bort byggnader över en viss höjd för att kunna se vilka slags 
byggnader som finns i närheten av till exempel en väg eller ett visst fenomen.  

I nuläget är det även möjligt att klicka ut punkter på kartan vilket kan användas 
till geometriska operationer i framtiden. Detta hålls simpelt genom att användaren 
klickar på kartan för att skapa en punkt, och väljer i en textruta vilken höjd på 
byggnaderna som ska visas. För att skapa punkter finns en checkruta som när den är 
ikryssad tillåter användaren att trycka ut punkter, och när den inte är ikryssad 
försvinner punkterna vid klick på kartan. Sedan trycker användaren på ”Sök” och får 
direkt resultat. Filtreringen sker via WFS-anrop.  

För att kunna skapa en klient som kan överlagra geografiska lager av 
information samt vara simpel användes biblioteket OpenLayers. Till OpenLayers 
användes biblioteket GeoExt, vilket användes för att skapa gränssnittet till 
applikationen. Även filtreringen sköttes av GeoExt, vilket skickar ett WFS-anrop till 
servern och får tillbaka endast det filtrerade resultatet.  

3.4 Server 

Servern består av Apache Tomcat, för att kunna exekvera Javaprogram. Det program 
som används för att hantera geografisk data är GeoServer, vilket är skrivet i Java. 

Figur 6 - Byggnader i Gävle i vektorform 
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Servern kan hantera den geografiska information som används av klienten och kan 
besvara WMS- samt WFS-anrop, vilka båda används av klienten. 

4 Stadsplanering i en interaktiv GIS-baserad övning 

Syftet med att använda denna applikation som en övning är att eleverna kan få lära sig 
hur en stad kan byggas upp och hur byggnation uppstår vid olika fenomen, såsom en 
å. Tanken är att eleverna ska kunna interagera med kartan och kunna utföra övningar 
för att besvara frågor de fått av läraren. De data som används är lokala för Gävle och 
eleverna känner igen sig, vilket ökar engagemanget när det gäller att utföra en övning. 
Vid start av applikationen möts användaren av en karta med ett flygfotografi från 1961 
och byggnader i form av polygoner (figur 7). Uppe till vänster i kartan finns kontroller 
för att zooma och panorera, och till höger finns en meny för att byta lager. 
 

 
Figur 7 - Applikationen startas 

 

Om användaren klickar på + i det övre högra hörnet kommer en meny fram för att 
växla mellan olika lager (figur 8). Det finns tre radioknappar för flygfotografier och 
checkrutor för de vektorlager som finns på kartan just nu.  
 

 
Figur 8 - Till höger finns en meny för lagerhantering 



  14 

Användaren kan markera knappen längst uppe till höger för att rita ut punkter, vilka 
kan användas som referens och i framtiden som variabler i geometriska operationer 
(figur 9).  
 

 
Figur 9 - Användaren ritar ut punkter 

 

När användaren har hittat en intressant plats, vilket i detta fall är en väg och byggnader 
som fanns år 1954 men inte 1942, kan en höjd specificeras i textrutan nere till vänster 
och byggnaderna filtreras efter denna höjd när knappen sök trycks ned (figur 10).  
 

 
Figur 10 - Användaren har möjlighet att filtrera byggnader efter en specificerad höjd 

 

Om användaren klickar på en byggnad presenteras information om den byggnaden i en 
tabell under kartan. Denna tabell innehåller information om objektet som klickats på 
(figur 11). 

 

 
Figur 11 - Information om två byggnader 
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5 Resultat 

Arbetet med den interaktiva övningen har resulterat i en applikation som möjliggör 
analyser baserade höjden av byggnader och dess position i relation till en karta. Den är 
i ett väldigt tidigt skede och är inte redo för skarpt bruk, men förslag för 
vidareutveckling ges i nästa kapitel. Användaren kan interagera med en karta med ett 
eller flera lager av information (figur 6). Det första lagret är alltid ett av tre alternativ, 
ett flygfoto över Gävle från 1961, 1954 eller 1942. Möjlighet att byta mellan dessa 
finns via en meny. Det andra lagret består av ett vektorlager med data om byggnader i 
Gävle, vilket är i nutid. Detta lager går att stänga av eller slå på (figur 7). En checkruta 
ger användaren möjlighet att sätta ut en punkt på kartan, och en textruta med 
tillhörande knapp ger möjligheten att filtrera byggnaderna baserat på en vald höjd på 
byggnader (figur 9). Vid klick på en byggnad visas information om det objektet.  

Rektifieringen av fotografierna och byggnaderna når inte upp till en nivå som 
skulle användas i en skola, eftersom byggnaderna är förskjutna och det finns en viss 
skillnad mellan lagren, men som demonstration uppfylls dess syfte. 

Denna prototyp visar att det finns stora möjligheter att skapa en interaktiv GIS-
baserad övning med hjälp av Open Source. Förmågan att göra filtreringar och analyser 
baserade på olika egenskaper hos data kan användas inom många olika områden. Med 
tanke på att undervisning inom samhällsorienterande ämnen är av analyserande 
karaktär är det rimligt att en övning för sådana ämnen låter eleverna utföra analyser. 
Principer som överlagring, geometriska operationer och multikriterieanalys är några 
som bör tas upp. Denna applikation presenterar framför allt överlagring via valet att 
skifta lager. 

6 Diskussion 

Den potential som uppvisats under arbetet med denna prototyp tyder på att det är 
möjligt att skapa en interaktiv övning för undervisning i skolan med hjälp av Open 
Source. 

När det gäller val av plattform för GIS-baserade webbapplikationer var 
Geoserver den dominerande plattformen för serverlagret enligt den studie jag 
genomfört och användes i alla fall. För klientlagret fanns det dock fler alternativ, där 
de största var OpenLayers som använder sig av JavaScript samt klienter baserade på 
Adobe Flash. Anledningen att OpenLayers valdes i detta arbete var på grund av att 
behovet av plugin inte existerar. Att behöva ladda ner och uppdatera Flash kan 
innebära problem i ett system där lärare eller elever har begränsade rättigheter.  

Utifrån prototypen är det möjligt att analysera flera aspekter av 
stadsplaneringen, såsom vilken slags bebyggelse som utformas vid olika naturliga 
fenomen som åar eller hur vägar och byggnader skapas i förhållande mot varandra. 
Detta passar in i ämnen som geografi, med hur naturen påverkar oss och 
samhällskunskap med hur städer byggs upp och planeras. Den är även generellt 
utvecklad och om data byts ut mot till exempel lantbrukardata istället för 
byggnadsdata kan andra analyser utföras. I den prototyp som har presenterats används 
data om byggnader i Gävle. Vid klick på en byggnad visas information om den 
byggnaden i applikationen, vilket i detta fall inte är särskilt intressant information. Det 
kan enkelt bytas ut mot andra data med mer intressant information när sådana data blir 
tillgängliga. Applikationen som utvecklats har data av bristande kvalitet, mest 
beroende på att tid och kunskap inte fanns för att bearbeta alla data. Byggnadslagret 
ligger inte helt korrekt mot flygfotografierna, och det skiftar även en del mellan de 
olika fotografierna. Däremot fungerar applikationen för att visa hur en övning kan se 
ut, och med tillhörande uppgifter skulle den kunna användas i till exempel 
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gymnasieskolan om förberedelserna av data skulle förbättras. Med rätt data är 
möjligheterna hos GIS stora. 

Ett problem med en sådan övning är att det krävs expertis för att den ska 
utformas pedagogiskt samt stämma in med kursplaner eller ämnesplaner för 
skolämnet. Detta är saker som kräver tid från både utvecklare och lärare som kan 
ställa upp med den expertis som krävs. Ett annat eventuellt problem är att de data som 
används måste vara relevant och väl förbehandlad. Om fotografierna eller kartorna 
inte stämmer överens kan resultaten av analyser bli missvisande och inlärningen hos 
eleverna blir sämre än om de inte använde övningen. Kartorna måste ha tillräckligt 
hög upplösning för att kunna uppfylla syftet med övningen. Ännu en gång krävs tid 
för att kunna förbereda all data som behövs. 

Varför skulle en lärare använda en interaktiv GIS-baserad övning istället för att 
använda sig utav till exempel läroböcker för att presentera olika begrepp och koncept? 
Det finns både för och nackdelar för en digital lärresurs. En fördel är att vissa koncept 
kan vara svåra att ta till sig ur en lärobok. Sådant exempel kan vara jordbruksskiften 
under 1800-talet i Sverige. Åkrarna var uppsplittrade och låg inte bredvid varandra, så 
ägarna av jorden skiftade sina marker så att de lättare kunde skörda. Ett sådant 
koncept visas med fördel upp i ett GIS där eleverna får se sig omkring i områden och 
se hur olika data överlagras på varandra för att bilda sig en uppfattning. Bara att få se 
data över sin hemtrakt gör att intresset ökar. Alla elever lär sig olika, och vissa lär sig 
bättre genom att läsa, medan vissa behöver något mer visuellt. En nackdel är att en 
lärare som inte är insatt i GIS kan känna motvilja att sätta sig in i ett nytt system. 
Lärresursen måste då vara enkel att använda med få och tydliga val utan att tappa 
viktig funktionalitet. Även här krävs tid för utvecklaren att få träffa lärare och få tips 
och idéer för hur de vill att en övning ska vara utformad. 

Om en sådan lärresurs skulle användas i skolan skulle även förståelsen för GIS 
öka. När förståelsen för GIS ökar växer även intresset, och insikten om hur användbar 
geografisk information kan vara i en värld där varje enskilt objekt är bunden till 
geografin. 

6.1 Vidareutveckling 

För att kunna förbättra den applikation som utvecklats i detta arbete behövs först och 
främst mer och bättre förberedda data. De data som använts nu är dåligt rektifierad 
samt innehåller irrelevant information. Applikationen är uppbyggd med generalitet i 
tanken och ny data kan därför enkelt användas istället för den som finns för tillfället. 
Som ett långsiktigt mål bör även varje stad ha en lokal variant av data, så att eleverna 
kan se på sin egen hembygd istället för till exempel Stockholm om man bor i Luleå. 
Det blir då mer intressant för eleverna att utföra övningen. Applikationen kan ha 
frågor eller uppgifter inbyggd, vilket medför ännu mindre behov av förberedelser för 
läraren.  

Något som kan göras på kort sikt är att lägga till en funktion för att filtrera 
byggnaderna efter hur nära de punkterna som ritats upp. Detta kan medföra tydligare 
visualisering av de fenomen som vill presenteras i övningen. Gränssnittet kan även ses 
över, då knappen för att slå på eller av utritning av punkter sitter på ett otydligt sätt. 
En funktion som endast låter en punkt vara ritat åt gången kan implementeras. I 
nuläget måste knappen för punktritning avmarkeras innan alla punkter kan tas bort, 
vilket kan kännas som ett onödigt moment. 

Ett exempel på funktionalitet som skulle kunna öka tydlighet vid jämförelser är 
en applikation utvecklad av Staffanstorps kommun [28]. Användaren får då välja två 
olika flygfotografier från olika tider, och kan dra i en list, där ena sidan listan är ett 
foto och andra sidan listen är ett annat. En sådan funktion skulle kunna användas för 
att diskutera till exempel varför en fabrik byggdes på ett visst ställe, och hur vägarna 
från fabriken är byggda. 
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Möjligheterna för olika övningar är enorma och kan passa för de flesta ämnen 
som finns inom skolan idag. Inom exempelvis biologi kan en karta för någon slags 
svamp användas och visualisera hur svampen har spridits i en skog för att undersöka 
vilken typ av mark eller väder som svampen trivs bäst i. Inom idrott kan en slags 
applikation användas för att göra upp joggingrutter eller liknande. Inom matematiken 
kan formler och beräkningar visualiseras för att få eleverna att förstå varför vissa saker 
inom matematiken lärs ut. Med hjälp av valresultat och befolkningens inkomster kan 
en övning inom samhällskunskapen skapas för att kunna dra slutsatser mellan de olika 
samhällsklasserna och hur de generellt röstar. 

 

6.2 Slutsats 

Under arbetet har det blivit uppenbart att möjligheterna för att skapa en interaktiv 
GIS- och Webb-baserad övning med hjälp av Open Source är stora. De principer inom 
GIS som bör representeras i denna övning är de som har med analyser att göra (se sida 
8), eftersom i stort sett all undervisning som sker är av analyserande karaktär. I detta 
arbete utvecklades en prototyp som med begränsad data lyckades illustrera en del av 
principerna, framför allt överlagring. Med mer tid och tillgång till data är det möjligt 
att skapa övningar för bruk inom de flesta av skolämnena som finns idag.  
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