GEOSKOLAN
INTRODUKTION FÖR LÄRARE I GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET
WWW.GEOSKOLAN.SE

LANTMÄTERIET ÄR DEN MYNDIGHET SOM
KARTLÄGGER SVERIGE
• Vi samlar in, lagrar och uppdaterar information om Sveriges geografi och
fastigheter, det vi kallar geodata.
• Vi samlar in information genom bland annat laserskanning, flygfotografering,
positionstjänster och hantering av fastigheter. Informationen som samlas in
kallar vi geodata.
• Vi kartlägger även höjdskillnader för att kunna förbereda för bland annat
klimatförändringar och översvämningar.
Informationsfilm om
• Vår kunskap om Sveriges geografi lägger
Lantmäteriet
grunden för landets infrastruktur.
Läs mer på www.lanmateriet.se.

NÄR ANVÄNDER VI KARTOR OCH TILL VAD?
Kartan hjälper oss att hitta rätt, men den kan även hjälpa oss att
upptäcka att en kompis befinner sig i närheten och exakt var den
befinner sig.
Det var annorlunda förr. Innan alla digitala hjälpmedel var kartan exklusiv,
handritad eller tryckt i ett fåtal exemplar, den var viktig för att visa hur
världen såg ut.
Men i den svenska vardagen är det mobilen
En film om hur vi använder
kartor idag, historiskt,
som gäller, kartorna finns oftast gömda som
i fantasi och framtid.
del av program och appar som alla vill veta
var du befinner dig. Tekniken gör att vi tänker
allt mindre på vad som är själva kartan.

INFORMATION OM VAR NÅGOT BEFINNER SIG
De flesta av oss använder dagligen geografisk information,
det vi här kallar geodata, i någon form.
• Geodata hjälper oss till exempel att söka efter en plats, hitta rätt och
se väderprognoser.
• Men geodata är också viktigt när du vill köpa hus eller när
myndigheter, kommuner och företag planerar verksamheter som
skolor, vård och omsorg.
Geodata är digital geografisk information
– en förutsättning för samhällets utveckling.

Titta på filmen om geodata
i samhället, om hur Lantmäteriets
geodata bidrar till nya innovationer,
upptäckter, och räddar liv.

VAD ÄR GIS?
Har du någon gång använt en karttjänst på nätet så har du använt ett
geografiskt informationssystem, GIS.
GIS är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera
information som har en geografisk koppling, dvs en plats eller ett läge.
• Med ett GIS kan du få svar på frågor om var, vart eller varifrån
• Du kan analysera och tolka stora datamängder och visualisera
komplex information på ett överskådligt sätt
• På så sätt blir det enklare att se mönster och trender

NÄR ANVÄNDER VI GIS
De flesta av oss använder GIS dagligen, i mobilappar som använder
telefonens gps, i karttjänster från företag och offentlig sektor, i
datorspelens världar och en mängd verksamheter inom kommuner.
myndigheter och företag.
Några exempel på användningsområden är:
• Stadsplanering
• Övervakning och visualisering av miljö- och klimatpåverkan
• Krisberedskap och blåljusverksamhet
• Trafik och transport
• Hälsofrågor, vård och epidemiologi
• Visualisering av befolkningsdata, kunddata och annan statistik

UNDERVISA MED GEODATA OCH GIS I GEOSKOLAN
Geoskolan är en digital lärmiljö som på ett enkelt sätt ger dig
förutsättningar att undervisa med geodata och GIS.
• Gratis, öppet och enkelt tillgängligt via www.geoskolan.se
• Innehåller lektionsförslag och ett kartverktyg, ett enkelt GIS.
Du kan använda Geoskolan i de flesta ämnen i grundskolan och gymnasiet,
till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap,
teknikorienterade ämnen, matematik eller idrott.

GEOSKOLAN GER DIG LEKTIONSFÖRSLAG OCH
ETT KARTVERKTYG, GIS
• Geoskolan erbjuder lektionsförslag inom olika ämnesområden för
grundskolan och gymnasiet. Lektionsförslagen utgår från kunskapskraven i
läroplanen för grundskolan och gymnasiet.
• I kartverktyget finns geodata från Lantmäteriet och andra myndigheter,
i form av olika kartlager. Då kartlagren är rikstäckande är det enkelt att
anpassa lektioner till olika geografiska platser.
• Kartverktyget gör det möjligt att analysera och presentera genom att
välja lager, zooma, panorera, mäta, rita och skriva ut.
• Kartverktyget passar både i klassrummet och i fältstudier, då det är
anpassat för smartphone och surfplatta.

KARTLAGER OCH ENKLA VERKTYG
Hjälp som beskriver de
olika funktionerna
Kartlager med bland annat
flygfoton, markanvändning,
hydrologi, geologi, demografi
och fornlämningar.

Rikstäckande bakgrundskarta
från Lantmäteriet

Verktyg för att panorera,
zooma, mäta längd och yta,
skriva ut, söka plats, rita och
visa position.

TA FRAM KARTLAGER OCH ZOOMA
Klicka på symbolen längst upp i
vänstra hörnet för att öppna menyn
med kartlager.

Klicka på plus-knappen
under Kartlager för att se
vilka lager som finns under
varje ämneskategori.

För att zooma in eller ut i
kartan använd plus- och
minusknapparna längst ner
till höger.

VÄLJ OCH VISA KARTLAGER

För att visa kartlager i kartan bockar du i rutan
framför namnet på det kartlager du valt, till exempel
Brunnar under ämneskategorin Berg, jord och hydrologi.
Det går att använda flera kartlager ovanpå varandra.

VISA TECKENFÖRKLARING, KÄLLA OCH
JUSTERA TRANSPARENS I KARTLAGRET

Klicka på symbolen för att visa teckenförklaring. Under
varje kartlager finns källan angiven. Dra punkten till höger
eller vänster för att justera transparensen i kartlagret.

GEODATA FRÅN FLERA MYNDIGHETER
Kartlagren innehåller aktuella och rikstäckande geodata från flera myndigheter:
• Kartor, höjd och satellitbilder från Lantmäteriet
• Berggrund, grundvatten och jordarter från
Sveriges geologiska undersökning, SGU
• Fornminnen från Riksantikvarieämbetet, RAÄ
• Befolkningsstatistik från SCB, Statistiska centralbyrån
• Skyddade naturområden från Naturvårdsverket
• Avrinningsområden, väder och klimat från SMHI,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Kartlagren är direkt kopplade till de olika myndigheternas tjänster, vilket
innebär att Geoskolan alltid visar den senast uppdaterade informationen.

LEKTIONSFÖRSLAGEN
• För att komma igång med Geoskolan finns ett antal lektionsförslag
inom olika ämnesområden.
• Målet med lektionerna är att ge kunskaper om geografiska källor och
verktyg, till exempel kartor, geografiska informationssystem (GIS) och
modeller.
• Till varje lektionsförslag finns en lärarhandledning som ger en
inledande beskrivning, syfte med uppgiften, delmoment, hur lång tid
lektionen beräknas ta och kopplingen till läroplanens mål.
• Lektionsförslagen är framtagna i samarbete med lärare och utgår ifrån
innehållet i läroplanen.

FLER KARTLAGER I KARTVERKTYGET
Saknar du kartlager i kartverktyget?
Lantmäteriet hjälper gärna till med att undersöka möjligheterna att
utöka kartverktygets innehåll med fler kartlager.

Välkommen att kontakta oss
med dina idéer och önskemål: info@geoskolan.se.

SKAPA NYA OCH DELA DINA LEKTIONER
Med hjälp av kartverktyget kan du skapa egna lektioner inom ditt
ämnesområde, där du kan utgå från er geografiska närhet.
• Vill du utveckla ämnesövergripande lektioner med hjälp av verktyget?
• Har du undervisningsmaterial som du vill dela med dig av?
För att underlätta för dig och dina kollegor hjälper vi gärna till att dela
lektioner genom att presentera dessa på www.geoskolan.se.
Kontakta oss: info@geoskolan.se

ÖVA KÄLLKRITISK GRANSKNING
Använd Geoskolan till övningar i att värdera och jämföra fakta, och
därigenom utveckla förmågan att kritiskt granska källor.
Här finns goda möjligheter att träna eleverna i att resonera om källors
relevans och trovärdighet för att stärka den källkritiska förmågan.
I kartverktyget visas lager med information från olika myndigheter, och i
lektionsförslagen finns länkar till källmaterial i form av beskrivningar och
utbildningsmaterial från myndigheterna. På så sätt får eleverna kunskap
om vilken myndighet som ansvarar för vilken information och
beskrivningar av informationen.

BAKGRUND – OM GEOSKOLAN
• Geoskolan har utvecklats av Lantmäteriet, i samarbete med Västerås
stad, SCB och SGU plus en rad lärare och kommunala GIS-experter.
• Nu arbetar Lantmäteriet tillsammans med Arboga kommun för att
driva arbetet vidare.
Läs mer på www.geoskolan.se

