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Maria Vallberg, Pia Lidberg & Kim Krantz

Enklare att använda GIS och geodata i skolan

Geoskolan är en digital lärmiljö för 
elever i grundskolan och gymnasiet. Den 
är öppen för alla och kostar inget att an-
vända. Lärmiljön består av en kartappli-
kation och lektionsförslag för att under-
lätta och göra det enklare att använda 
GIS och geodata i skolan. Med Geosko-
lan kan lärare enkelt använda geodata 
från Lantmäteriet och andra myndigheter 
i undervisningen. 

Stöd i undervisningen
För många lärare kan det vara svårt att få 
tillgång till geodata och digitala verktyg 
för att använda i undervisningen. Geosko-
lan har tagits fram för att underlätta för lä-
rare att använda geodata i sin undervis-
ning, för att eleverna ska nå uppsatta kun-
skapskrav. I läroplanerna för grundskolan 
och gymnasiet finns kunskapskrav som har 
tydlig koppling till att kunna använda geo-
data från olika källor. 
 Geoskolan kan användas i flera ämnen 

som till exempel geografi, historia, sam-
hällskunskap, biologi, naturkunskap, tek-
nik, matematik och idrott. 
 – Tanken är att Geoskolan ska ge stöd 
i undervisningen inom grund- och gymna-
sieskolan med hjälp av en avgiftsfri kart-
applikation. De digitala kartorna, med till-
hörande lektionsförslag, ger möjlighet att 
förstå samspel mellan miljö och samhälle 
och hur olika perspektiv och intressen ofta 
står mot varandra, säger Pia Lidberg, sam-
ordnare på Lantmäteriet.
 Med hjälp av geodata som till exempel 
markanvändning, geologi, fornlämningar 
och topografi kan eleverna analysera, visu-
alisera och utforska vårt samhälle och vår 
natur på ett spännande sätt.

Lektionsförslag och kartapplikation
Geoskolan består av lektionsförslag 
och en kartapplikation. Kartapplikatio-
nen bygger på en bakgrundskarta i form 
av Lantmäteriets Topografiska webb-
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karta med kartlager från olika myndig-
heter. Kartorna är aktuella och rikstäck-
ande, vilket innebär att lektionerna kan 
göras med lokalanknytning. Applikatio-
nen är plattformsoberoende och behöver 
inte laddas ned, vilket innebär att den går 
att använda i fältstudier. I kartan går det 
att välja lager, zooma, panorera, mäta, rita 
och skriva ut. Den nås enkelt via Internet 
genom www.geoskolan.se och är gratis 
för alla att använda.
 Lektionsförslagen stödjer målen i läro-
planerna. Förslagen är anpassade för att ge 
kunskaper om geografiska källor och verk-
tyg, till exempel kartor, GIS och modeller.
 – Lektionsförslagen är framtagna i sam-
arbete med lärare. Vi kommer att ta fram 
fler förslag och de ska täcka fler ämnen 
än geografi. Lärare som är intresserade att 
delta i arbetet med dem är varmt välkomna 
att kontakta oss, säger Pia Lidberg.
 Till varje lektionsförslag finns en en-
kel lärarhandledning som ger en inledande 
beskrivning, syfte med uppgiften, delmo-
ment, hur lång tid lektionen beräknas ta 
samt kopplingen till läroplanens mål.

Hur ser ett lektionsförslag ut?
För att beskriva hur lärare och elever kan 
använda Geoskolan, utgår vi från ett lek-
tionsförslag som handlar om rullstens-
åsar. I uppgiften ingår att ta reda på och 
förstå varför rullstensåsar är viktiga natur-
resurser samt analysera deras betydelse i 
samhället. Uppgiften är indelad i olika del-
moment, se bild 1, med kunskapsinhämt-
ning, en undersökande och beskrivande 
del, analys och förklaring samt diskussion. 
I uppgiften finns även länkar till källmate-
rial för kunskapsinhämtning.
 En del i uppgiften är att undersöka och 
beskriva landskapet med hjälp av olika 
kartlager i kartapplikationen, som till ex-
empel höjdkurvor, jordartskarta, ortofoto, 
vattendrag och sjöar. 
 Eleverna kan redovisa i kartan med 
hjälp av rit- och textverktyget för att till 
exempel mäta och ange area på ett område. 
Kartan kan sedan skrivas ut i pdf-format.

Till nytta för samhällets utveckling
Lantmäteriets information ska användas 
till nytta för samhällets utveckling och 

Bild 1. Delmoment i Geoskolans lektionsförslag. Källa: www.geoskolan.se
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våra geodata ska vara tillgängliga, lätta att 
förstå och använda. Geoskolan är en na-
turlig del av vår verksamhet; att öka och 
bredda kunskapen om och användningen 
av geodata.
 – Samtidigt är det en del i Lantmäteriets 
ambition att få fler intresserade av geodata. 
Det är också vår förhoppning att fler vill 
utbilda sig och arbeta inom lantmäteri- och 
kartområdet, säger Maria Vallberg, verk-
samhetsutvecklare på Lantmäteriet.

Utvecklingen av Geoskolan
Geoskolan har utvecklats av Lantmäteriet i 
samarbete med Västerås stad, SCB, SGU, 
en rad lärare samt kommunala GIS-exper-
ter. Nu arbetar Lantmäteriet tillsammans 
med Arboga kommun för att driva arbetet 
vidare.
 Kim Krantz GIS-utvecklare i Arboga 
kommun har varit med i arbetet med att ta 
fram Geoskolan:

 – Geoskolan är en hjälp och inspiration 
för både lärare och elever för att ge förstå-
else om möjligheterna att kunna använda 
geodata i analyser och visualiseringar. 
Geodata kan bidra och vara en hjälp för att 
lösa många samhällsbehov och frågeställ-
ningar inom olika verksamheter, allt från 
räddningstjänst till hemtjänst.
 Tanken är också att Geoskolan ska 
sänka tröskeln för att närma sig GIS och 
geodata i skolan. 

Vill du vara med?
Vi arbetar med att ta fram och publicera 
fler lektionsförslag och övningar inom 
olika ämnesområden för både grundskolan 
och gymnasiet. Du som är lärare har säkert 
både önskemål och idéer om vilka lektio-
ner som du skulle vilja hålla. Vi vill gärna 
ta del av dessa för att utveckla utbudet av 
lektionsförslag.
 - Förhoppningen är att Geoskolan ska 

Bild 2. Geoskolans kartapplikation med kartlager från olika myndigheter – visualiserar geodata 
i ett enkelt GIS (geografiskt informationssystem). Källa: www.geoskolan.se 
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utvecklas med fler lektionsförslag, där lä-
rare bidrar med egna förslag. Extra intres-
sant blir det om kommunerna bidrar med 
eget kartmaterial med lokalanknytning, 
avslutar Kim Krantz.

 Har du önskemål, idéer eller material att 
dela med dig av? Välkommen att kontakta 
oss på info@geoskolan.se.

* * *

Maria Vallberg, verksamhetsutvecklare och Pia Lidberg, samordnare vid Lantmäteriet  
samt Kim Krantz, GIS-utvecklare, Arboga kommun

E-post: maria.vallberg@lm.se 
pia.lidberg@lm.se

kim.krantz@arboga.se

Läs mer: www.geoskolan.se 


