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Människan har i över flera tusen år använt kartor och geografisk information för att ta 
kloka och bra beslut. I de flesta civila samhällen har kartan haft och har ännu en central 
roll för utveckling och förståelse om hur vi påverkar naturen och hur naturen påverkar 
oss. 
Kartor, kartanvändning och hur vi förhåller oss till geografisk information har genom de 
senaste 20-30 åren genomgått en radikal förändring.  
Framför allt så har även kartor följt den övriga informationstrenden, dvs de har blivit 
digitala och än mer tillgängliga. Idag är Internettjänster som de svenska tjänsterna Eniro 
och Hitta, Google Maps och Google Earth från Google, Virtual Earth och Live Search 
från Microsoft exempel på denna snabba teknikutveckling. Dessa Internetapplikationer 
är också bra exempel på ingångar på webben med kartor som en naturlig ingång för att 
hitta information.  
Kartan har gått från ”gamla” analoga 2D papperskartor och atlaser till rörliga, 
interaktiva och 3-dimensionella kartor på datorskärmen, i mobiltelefoner och GPS-
navigatorer.  
Kartan och bilden säger som bekant ofta ”mer än tusen ord” och kartor fascinerar 
fortfarande gamla som unga.  
När jag själv studerar dagens kartor och ser vår värld utifrån ett fågelperspektiv känner 
jag verkligen hur små vi människor är på denna stora, fantastiska jord. Små men ändå 
uppfinningsrika! Städer och tredimensionella byggnader flyger jag över, skapade av oss 
små människor. Men jag kan också se stora orörda berg, vulkankratrar, skogar och 
öknar. Det är lätt att bli sittande i timmar framför skärmen och leta efter nya spännande 
platser på vår jord. Det är inte utan att jag häpnar jag när tittar på satellitbilder och 
kartorna vad vi lyckas skapa för miljöer, genom tusen och tusen år.  
 
Jag hoppas att denna handledning kan ge dig lite nya tips på inlärning och hur man kan 
knyta an kartor till skolundervisning på olika nivåer. Jag kommer att försöka i detta 
material framför allt fokusera på de tekniska aspekterna av dagens kartanvändning och 
vill då lyfta fram begrepp som Geografisk Informationsteknik och Geografiska 
Informationssystem. För att förstå en karta till fullo så gäller det dock att man ser den ur 

 

 
”Handritad” turistkarta över Kiruna.  
 
 

 
Laserskannad bild över Malmö, via Hitta  
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flera olika perspektiv.  
Idag kopplas kartan till en mängd av olika discipliner. Ämnet geografi är naturligtvis det 
vanligaste skolämnet där kartan används. Men det kan även vara allt från tekniska 
ämnen som mätteknik (dit GPS mätning kan vara en del), det kan vara matematik som 
används för att förstå sig på kartprojektioner till psykologi vilket behövs för att ta reda 
på hur färg och form påverkar vår uppfattning om kartans innehåll. Datalogi och 
informatik är också viktiga ämnen kring kartanvändning idag. 
 
Jag kommer trots infallsvinkeln på teknik i denna handledning ändå även behandla 
traditionell kartografi och kartans uppbyggnad. 
 
Handledning ger dig teori, förslag på övningar du genast kan sätta igång med och även 
var du hittar mer information om ämnena på nätet genom länkar till dokument och 
webbsidor men också interaktiva kart och Internet GIS. Även annat nedladdningsbart 
och användbart för din kart och GIS undervisning kommer redovisas. 
 
Se denna handledning som en starthjälp att komma igång med arbetet att använda kartor 
på nya sätt i din undervisning. 
Glöm inte bort att vara fortsatt kreativ, låt dina elever vara med och upptäcka och var 
med i arbetet. Om du kan lyckas med att få dem att förstå vidden av dagens 
kartanvändning hoppas vi att de i framtiden också blir goda samhällsmedborgare som 
förstår att använda modern teknik för att påverka och förändra vår värld till en bra plats 
att leva på. 
 
Gå gärna vidare i tankar och hitta gärna på egna övningar i ditt ”kart och GIS arbete”. 
Skicka gärna in förslag på bra ”kart/GIS övningar” till Linfo och/eller Teknikens Hus. 
Kontaktuppgifter hittar ni längre bak i detta dokument. 
 
Luleå, hösten 2008, Jonny Halvarsson författare och GIS ingenjör på Softcenter och 
ordförande i det regionala GIS-nätverket Linfo Norrbotten samt David Broström, 
projektledare från Teknikens Hus 
 

 

 
Traditionell 2D karta, del av fjällkarta över Kebnekaise från 
Lantmäteriet 
 
 

 
Kartan och kartografi placerade i ett sammanhang av olika 
discipliner och verksamheter. 
 
 



�����������

 
 � �	

������������ ����������� ��������������������������������� �� ���#��!�"#�

 

" )������* ��������
I detta kapitel går vi igenom lite grundläggande kartkunskap. 
 

"+$ ,� �-���������.�
En karta vet du nog vad det är, eller i alla fall hur de brukar se ut.  
Att ge en entydig riktig definition på en karta är dock svårt, det finns flera varianter. 
Bilderna till höger visar några exempel på olika kartor kan se ut. Kortfattat skulle man 
kunna säga att: 
”En karta är en grafisk bild över geografiska företeelser men också ett manuellt verktyg 
för att hantera och analysera den lägesbundna information som är kopplad till 
kartbilden.” 
 
Följande definition är hämtat ur en uppslagsbok: 
”En karta är en grafisk avbildning av jorden eller någon annan himlakropp, antingen i 
dess helhet eller en del av densamma. Även rymdens utseende från en viss punkt kan 
beskrivas i kartform. Flertalet karttyper är utformade för att ge en så rättvisande bild 
som möjligt av de avbildade kartobjektens inbördes avstånd och storlek, och när kartan 
återges på ett plan måste en kartprojektion användas för att på planet avbilda punkter 
på den runda jordytan. Om kartan själv är rund och avbildar hela jorden eller 
himlakroppen kallas den glob.  En karttyp som utvecklats för navigation på sjöar och 
hav är sjökort. Läran om framställning av kartor kallas kartografi.”  
 
Faktaruta: Internationell Cartography Association (ICA) definition på karta: 
”En karta är en symboliserad bild över den geografiska verkligheten, och 
representerar utvalda geografiska företeelser med viss karaktär. Det är också 
resultatet av kartförfattarens skapande genom urval och designad för att användas 
för att förstå geografiska förhållanden av större relevans.”  
 

 

 

 
Geografiska företeelser (lägesbunden information) kan visas som 
bilder och eller kartor. 
 
 
 

 
En karta har skala, dvs det är en förminskad och generaliserad bild 
av verkligheten. Kartan har också en projektion. 
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Kartan är en abstrakt bild av verkligheten. Den visar oftast verkligheten med symboler, 
linjer, färg och text och andra grafiska symboler.  
Kartan är förminskad och förenklad (man brukar säga generaliserad) och den har 
därför också en skala. 
Ofta har man gått från tre dimensioner till två dimensioner i kartan, dvs från klot till 
ett papper. Detta görs genom att man projicerar 3D ytan till något 2D koordinatsystem. 
Detta kallas kartprojektion. 

"+	+$ ���&��
Vid olika sorters avbildningar av verkligheten eller objekt, t.ex kartor eller ritningar, 
anger skalan (längdskalan) förhållandet mellan ett visst avstånd på avbildningen och 
motsvarande avstånd i verkligheten. Om skalan t.ex är 1:10 000 innebär det att ett 
avstånd på 1 cm på avbildningen är 10 000 cm (100 m) i verkligheten. I detta exempel 
är avbildningen en förminskning av verkligheten. I ritningar eller liknande är det också 
vanligt att man gör en förstoring av verkligheten (t.ex skala 100:1). En avbildning av 
verkligheten utan förstoring eller förminskning har skalan 1:1. 

"+	+	 ����1��2�������
Att avbilda jorden på ett plan, kan inte ske utan en förvrängning. Tänk på hur det är att 
skala en apelsin. Du kan aldrig få ett kvadratiskt utseende på det avskalade 
apelsinskalet!  
 
Med en lämpligt vald projektion kan man däremot hålla formförändringarna inom vissa 
gränser, inom det geografiska tillämpningsområde man valt. 
 
För mycket småskaliga kartor, t.ex. världskartor använder man en sfärisk jordmodell, på 
grund av att det ger enklare beräkningar. Det blir i dessa fall en avbildning som inte blir 
lika noggrann som en där man använt ellipsoidisk jordmodell. Eftersom felen är ganska 
små och noggrannheten ändå inte är särskilt hög i världskartor kan felen försummas. 
 

 
Abstrakta symboler i kartan 
 
 
 
 
1:10000 
Absolut skala (Numeriskt) 
 
1 cm på kartan är 100 meter i verkligheten 
Relativ skala (Verbalt) 
 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 00050

Meter 
Skalstock visar riktig längs på karta (Grafiskt) 
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För storskalig kartläggning, t.ex. topografiska kartor, används alltid ellipsoidisk 
jordmodell, vilket dock leder till något krångligare formler. 
 
Metoden för att konstruera kartprojektionen kan hänföras till tre huvudtyper vad gäller: 

� formen på projektionsytan: cylindrisk, konisk eller azimutal 
� orienteringen av projektionsytan: normal, transversal eller snedaxlig 

"+	+	+$ 34&�� �����1��2������
En cylinder tangerar ekvatorn (normal typ), eller längs en medelmeridian (transversal 
typ). Dessutom förekommer en snedaxlig typ med annan orientering av cylindern. 

"+	+	+	 �������1��2������
En kon tangerar jordklotet, oftast längs en parallellcirkel (normal typ): 

"+	+	+" 5 6�* ���&�1��2������
Ett plan som tangerar jordklotet i en punkt. Normal typ, när tangeringspunkten är en av 
polerna, kallas oftast polär aspekt. Transversal typ om tangeringspunkten ligger på 
ekvatorn, kallas oftast ekvatoriell aspekt. Även snedaxlig typ används.  

"+	+	+7 ���1���!�����!��& ���'�
En perspektivisk projektion kan konstrueras rent geometriskt. Räta linjer, 
projektionsstrålar, utgår från en punkt, projektionscentrum, genom de punkter på 
klotytan som avbildas, och förlängs tills de skär projektionsytan i punkternas avbild. 
Som exempel till höger har vi den Gnomoniska projektionen, en azimutal projektion där 
projektionscentrum är jordklotets medelpunkt, Stereografisk projektion, där 
projektionscentrum är tangeringspunktens antipod, och Ortografisk projektion där 
projektionscentrum är placerat på oändligt avstånd, d.v.s. projektionsstrålarna är 
parallella. De flesta projektioner som man använder är ej perspektiviska, avbildningen 
sker oftast på mer komplicerade sätt och kan allmänt beskrivas som en matematisk 
funktion. 
 

 
Cylinder projektion (Normal och Transversal) 
 

 
Konisk projektion (Normal) 

 
Azimutal (Plan) projektion, ur polär aspekt 
 

 
Gnomonisk perspektivisk projektion, stereografisk samt ortogonal 
(ortografisk)  projektion 
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Geodesi (från latin geo = jord och desi = del), handlar om att bestämma jordens figur 
och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och tyngdkraftsvärde. Även 
tyngdkraftsfältets struktur och geoidbestämning (den ”exakta formen” av jorden) hör till 
geodesin. 
 
Jorden är egentligen inte en perfekt sfär utan mera lik en ellipsoid (men inte ens det 
exakt) – ekvatorsdiametern är ca 43 km större än poldiametern (ca 12 757 km mot ca 12 
714 km). Dessutom är jordytan ganska flack i förhållande till dess radie. Världens 
högsta berg Mount Everest är ca 9 000 m högt. Om man skulle förminska jorden till en 
boll med diametern 1 m, skulle skillnaden mellan ekvators- och poldiametrarna bara 
vara 3 mm. Denna boll skulle dessutom vara så slät att man inte skulle kunna känna 
ojämnheter som till exempel de som Mount Everest representerar. Slutsatsen är att 
jorden oftast kan betraktas som en sfär. 
 
Men när man gör detaljerade kartor i stor skala (topografiska kartor, ekonomiska kartor, 
stadskartor) tar man faktiskt hänsyn till jordens ellipsoidform, annars skulle kartans 
skala i nord-sydlig riktning kunna skilja sig från skalan i väst-östlig riktning med upp till 
0,67 procent: alldeles för mycket för en lantmätare! 
 

"+7 9�� ���'�* ����
Ekvatorn är naturligtvis en viktig del av koordinatsystemet, eftersom den representerar 
nollpunkten för latitudvinkeln, och punkten halvvägs mellan polerna. Ekvatorn är 
grundplanet för jordens koordinatsystem. Alla sfäriska koordinatsystem definierar ett 
sådant plan. För att beskriva en position på den sfäriska jordytan används två vinklar i 
jordens mittpunkt: 
 
Longitud eller längd, förkortat l(on). eller �, är vinkeln som mäts utmed ortens parallell 
från 0°-meridianen åt ost eller väst till högst 180°, den s.k. 180°-meridianen. Det 
innebär att ekvatorn indelas i 360 vinkelgrader, som man ursprungligen alltid räknade 
österut från nollmeridianen. Senare bestämde man sig att från nollmeridianen räkna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekvatorn, Greenwich, latituder och longituder, vinklarna 
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180° österut med plustecken, och 180° västerut med minustecken. Läget av dessa sk. 
storcirklar kallas longitud, (längdgrad). Longituden +180° blir identisk med longituden -
180°. Liksom för latitud skrivs riktningen företrädesvis med väderstreck istället för 
tecken: E 45,5° (+45,5°) respektive W 122,3° (−122,3°)  
Man använder ofta de engelska initialerna på väderstrecken: N för nord, E för ost, S för 
syd och W för väst 
 
Linjer med konstant longitud kallas meridianer. Meridianen som passerar genom 
Greenwich i England används som nollmeridian (longitud = 0 grader). I motsats till 
breddgrader är alla meridianer storcirklar, och meridianer är inte parallella: de korsar 
varandra i nord- och sydpolen.  
 
Latitud eller bredd, förkortat lat. eller �, är vinkeln som mäts utmed ortens meridian 
från ekvatorn åt nord- eller sydpolen. Vinkeln mot nordpolen är positiv, medan vinkeln 
mot sydpolen är negativ. Norra respektive södra polcirkeln betecknas N 66,6° (+66,6°) 
respektive S 66,6° (−66,6°), där N och S betecknar norra respektive södra halvklotet.  
 
Linjer med konstant latitud kallas breddgrader. De representerar cirklar på jordens yta, 
men den enda breddgraden som är en storcirkel är ekvatorn (latitud = 0 grader). 
 
Grader och minuter. De geografiska vinkelgraderna subindelas på konventionellt sätt i 
60 minuter per grad och 60 sekunder per minut. 
 
Genom att kombinera de två vinklarna latitud och longitud kan vilken plats som helst på 
jorden anges. Till exempel har Stockholm en latitud på 59,33 grader nord och en 
longitud på 18,05 grader öst. Alltså passerar en linje, som dras från jordens medelpunkt 
till en punkt 59,33 grader norr om ekvatorn och 18,05 grader öster om nollmeridianen, 
genom Stockholm. 
 
Innan Greenwich? 
Det finns oändligt många storcirklar, som går genom polerna. En av dessa skulle utses 
som referens. Fransmannen Richelieu hävdade att referensen borde läggas vid "Gamla 
Världens ände" vilken man på 1600-talet ansåg ligga på den västligaste av 

 

 
Storcirkel, den kortaste vägen runt jorden, Ekvatorn och alla 
longituder är storcirklar. 
 
 

 
Beskrivning av ellipsoiden samt tredimensionella referenssystem. 
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Kanarieöarna, Ferro på franska. Detta är detsamma som El Hierro på spanska. 
(Kanarieöarna tillhör Spanien.) Där skulle alltså nollmeridianen ligga. För fransmän 
kändes det emellertid naturligare att ha landets huvudstad, Paris, som referens för 
landets kartor, så man bestämde att Paris skulle anses ligga 20° öster om Världens ände, 
Ferro. Enligt senare mätningar har man funnit det noggrannare värdet 20° 23�09�ost 
Ferro för Paris, närmare bestämt för läget av astronomiska observatoriet i Paris. 
 
Och att mäta sin position idag! 
Enbart latitud och longitud räcker inte för att definiera en position entydigt, inte ens om 
man är överens om att utgå från Greenwich. För noggrann positionsbestämning måste 
man även ange vilket geodetiskt datum eller referenssystem man använder. Detta beror 
på att man förr i tiden kunde mäta relativa positioner med stor noggrannhet, medan 
absoluta positioner, t.ex. avståndet till Greenwich och till ekvatorn, mättes med 
astronomiska metoder som kunde bli några hundra meter fel. När lantmäterier i olika 
länder hade mätt upp sitt eget land och definierat ett nationellt longitud/latitud-nät, 
upptäckte man att näten inte passade ihop vid gränserna. Detta fick man leva med tills 
man med GPS-teknik kunde definiera ett globalt geodetiskt datum, World Geodetic 
System (WGS84), som används alltmer i stället för nationella datum. 
 
Lite överkurs men ändå: Vad är då vinkeltimmar och distansminuter? 
Jorden snurrar 1 varv/dygn = 360°, på en timme 360�24 = 15°. I vissa situationer kan det 
vara bekvämt att ta fasta på detta och kalla latitudblock om 15° för (vinkel)timmar. 
Astronomer brukar tillämpa detta. Internationella beteckningen för timme är h (av 
franska heure). En orts longitud kan alltså anges enligt modellen 08h 32�21�. 
 
Ekvatorn är i runda tal 40 000 km lång. Ett helt varv uttryckt i longitudminuter blir 40 
000�(360�60) ~ 1,852 km. En sträcka så lång kallas 1 distansminut, även kallat sjömil 
eftersom detta mått är vanligt i sjöfartsammanhang. För att undvika sammanblandning 
med longitudminuter betecknade �, betecknar man distansminuten med dm, (förväxla ej 
med decimeter!). På engelska kallas distansminut för nm (nautical mile). 
 
Distansminuten är inte låst till sträckor utefter ekvatorn, utan dessa 1852 m kan läggas 
ut var som helst på jorden och i vilken riktning som helst. 
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En distansminut är numera definierad att vara exakt 1852 meter, vilket inte motsvarar 
exakt en longitudminut längs ekvatorn, och inte heller motsvarar exakt en latitudminut 
längs en meridian. (Med longitud- och latitudminut menas här vinkelmåttet.)  
 
Om andra referenssystem 
Rikets nät   
Rikets nät, även kallat Rikets triangelnät, Rikets koordinatsystem, eller RT 90, är det 
vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor.  
 
SWEREF 99 TM  
Så småningom kommer Rikets nät att ersättas av SWEREF 99 Transversal Mercator i 
Sverige. Detta är bättre anpassat mot internationella koordinatsystem och också bättre 
anpassat för GPS koordinatsystemet WGS84. Koordinater anges med avstånd E och N. 
 
Universal Transversal Mercator-systemet   
För internationellt bruk kan man ange koordinater i UTM-systemet. 
 
Faktaruta, Sveriges land, Visste du att? 
• Sverige är 1 572 000 meter långt och 500 km brett. 
• Sverige är ett långsträckt land som breder ut sig från ca 55°N i söder till 69°N i norr. 
• Den 60:e breddgraden på det landfattiga södra halvklotet spänner sin cirkel i oceanen runt 

Antarktis. På motsvarande breddgrad på det norra halvklotet ligger några stora städer: Oslo, 
Stockholm, Helsingfors, S:t Petersburg och Anchorage i Alaska. 

• Om du åker Sveriges längd söderut från den sydligaste udden Smygehuk hamnar du ungefär i 
Neapel. 

• Landets yta är ca 449 964 km². Detta omfattar den totala arealen inklusive sjöar och vattendrag. 
• Till ytan kan Sverige jämföras med Irak och Marocko, i Europa närmast med Spanien. 
• Exempel på länder som har ungefär lika stor befolkning (ca 9 miljoner invånare) är Bulgarien och 

Zimbabwe. 
• Sveriges befolkning har gott om utrymme att röra sig på (22 invånare/km²) om man jämför med 

Europa i övrigt. Minst plats är det i Nederländerna (372 invånare/km²). 
 

(Källa Sveries Nationalatlas.) 
 

 

 
Koordinater i SWEREF, med Origo = O, anges med E resp N, Man 
flyttar Origo från Medelmeridianen (15º,  500 km västerut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����������

 
 � �	

������������ ����������� ��������������������������������� �� ���$"��!�"#�

 

 

"+( �������� �'��
Vi har som tidigare nämnt att en karta är en förminskad avbildning av ett geografiskt 
område, oftast jordytan. Kartan är oftast en schematisk representation av terrängen till 
skillnad från exempelvis ett flygfoto. Detta åstadkoms av karttecken (symboler) som 
visar områdets olika terrängegenskaper samt viktiga objekt i avseende på samhälle, 
kultur och terrängföremål. Hur en karta ser ut och vad som tas med på den beror på vad 
den ska användas till. Vissa kartor används för att orientera sig, som exempelvis 
vägkartor eller orienteringskartor. Andra används för att ge överblick eller planera. 
 
Idag används kartor inom en mängd områden. Många kartor är statiska 
tvådimensionella, geometriskt noggranna avbildningar av ett tredimensionellt område, 
medan andra kartor kan vara dynamiska eller interaktiva, till och med tredimensionella. 
Även om kartor vanligtvis används inom geografin så kan de även representera ett 
område, äkta eller imaginärt, utan hänsyn till kontext eller skala; exempelvis 
kartläggning av hjärnan, DNA- och genstruktur, eller stjärnkartor. 
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Kartor delas främst in i topografiska och tematiska kartor. 
Topografi beskriver en terrängs fysiska form såsom berg och floder. 
 
En topografisk karta eller skiss beskriver de geografiska objektens faktiska lägen i 
förhållande till varandra och normalt också höjdskillnader hos terrängen med hjälp av 
höjdkurvor (eller nivåkurvor) på en yta. I en topografisk karta kan man oftast mäta 
avstånd. 
En tematisk karta är en typ av karta som visar ett specifikt tema eller ett visst data på 
kartan, datas inbördes relation är det viktiga. En tematisk karta kan till exempel visa 
befolkningstäthet eller utövandet av religioner. 
 
Topografiska kartor:  

� Orienteringskarta  

 

 
En modern fjällkarta från Lantmäteriet (Topografisk karta) 
 
 

 
Tematisk Karta visar tematiska kartor 
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� Terrängkartan  
� Vägkarta  
� Tätortskarta  

Tematiska kartor:  
� Politisk karta  
� Ekonomisk karta  
� Fastighetskarta  
� Väderkarta  
� Befolkningskarta  
� Geologisk karta  

Batymetriska kartor, (Sjökort): 
� Kartor som visar förhållande till sjöss 

Skattkarta (ev. topografisk) 
 
Kartor kan också delas in efter skala: 
Var gränsen går är inte riktigt definierad men i Sverige brukar 1:10000 vara en skala 
som nämns. 
Storskaliga kartor  -  Fastighetskarta, byggnadskartor 
Småskaliga kartor - (Världskartor, översiktskartor, landskartor) 

"+(+	 : * �����%&&�����������
De flesta kartor har som ovan nämnts skala. Detta ger kartläsaren möjlighet att 
uppskatta storleken av, eller avståndet mellan, en eller flera platser eller objekt på 
kartan. En större skala (det vill säga att det andra numret i förhållandet är mindre) visar 
mer detaljer och är bättre vad det gäller mer precisa uppskattningar, men kräver också 
en större karta för att visa samma område. Högdetaljerade kartor som täcker större 
områden från storlekar av mindre städer eller kommuner upp till hela länder eller 
kontinenter ges ofta ut i form av böcker eller som datorprogram, för att det ska vara 
lättare att behandla och få översikt över. Tryckta versioner kan även inkludera 
omfattande register, avståndstabeller mellan städer och ibland även korsreferenser för 
vanliga destinationer. Datorprogram för kartläsning erbjuder ofta en mängd verktyg för 
att hjälpa läsaren, som exempelvis anpassningsbar skala (såkallade zoom) eller 
specialutformade sökmotorer för att hitta enskilda adresser eller platser. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabula Peutingeriana, en romersk vägkarta på skriftrulle. 
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Historiskt sett har större kartor tillverkats (även om de inte alltid gavs ut på grund av 
kostnaderna) i stora skriftrullar, ett berömt exempel på detta är en nyligen upptäckt 
handgjord karta över Tabula Peutingeriana. 
 
Kartor som är ritade utifrån något annan beskaffenhet än area för att jämföra relativ 
storlek kallas kartogram. 
 
Ett bra exempel på en karta utan skala, som inte är ett kartogram, är kartan över 
stationer i exempelvis Stockholms tunnelbana, som bäst uppfyller sitt syfte genom att 
vara mindre geografiskt noggrann och mer översiktlig för passagerarna. Detta är dock 
inte ett kartogram (eftersom det inte finns någon konsekvent avståndsmätning) utan en 
topologisk karta som också visar ungefärliga riktningar. De enkla kartor som finns på 
vissa lokaliseringsmärken är ytterligare exempel på den här typen av kartor. 
 
Många kommersiella kartor, som exempelvis vägkartor och stadsplaner, offrar en del av 
noggrannheten i skala för att ge en bättre visuell effekt för användaren, exempelvis 
genom att överdriva vägarnas bredd. Med slutanvändaren i åtanke "censurerar" 
kartografer innehållet på de kartor som visar ett visst område för att på så vis skapa ett 
användbart verktyg för användaren. Exempelvis kan en vägkarta både visa och utesluta 
järnvägsräls, mindre floder och andra iögonfallande objekt som inte är väg, och om 
kartan visar dessa objekt så visas de ofta mindre tydligt (kanske bara med små streck 
eller prickar i olika färger) än motorväg och liknande. Detta gör man för att det ska vara 
enklare för kartläsaren att enklare se det som är av betydelse för den specifika kartan, 
utan att mista noggrannheten vad det gäller avstånd. Kartor i datorprogram tillåter ofta 
användaren att välja mellan PÅ, AV och AUTO vad det gäller framhävande av vissa 
objekt eller kartlager och nedtoning av vissa. På AUTO anpassas detta beroende på 
vilken skala man rör sig i. 
 

"+(+" �����'�����
Läran om att avbilda kartor heter kartografi. Om man vill ha en karta över en större del 
av jordytan får man problem att avbilda verkligheten till ett papper då pappret är platt 

’ 
Tunnelbanekarta Stockholm 
 

 
En karta (th)  i ett datorprogram med lager (tv) som kan släckas av 
och på 
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men jordytan krökt. Ett sätt att lösa detta på är att göra en jordglob. Annars får man 
använda någon av de kartprojektioner (avbildningsmetoder) som finns.  
 
Den viktigaste komponenten vid storskalig kartframställning idag är flyg- och 
satellitbilder. Utifrån dessa tolkas på olika sätt objekt som skall finnas med i kartan; 
vägar, vattendrag, skogar, men också mindre objekt som byggnader. Tolkning av flyg- 
och satellitbilder ger en upplösning/felmarginal i kartan på några decimeter till någon 
eller några meter, beroende på utrustning. Ju lägre flyghöjd desto bättre upplösning. 
Objekt som inte ses från luften är inte helt sällan tolkade från gamla kartor, såsom 
fastighetsgränser eller territorialgränser. 
 
Inmätning av för kartor är mycket arbetskrävande men ger i gengäld en mycket exakt 
bild av verkligheten, ner till tiondels millimeter. Så hög noggrannhet behövs i allmänhet 
inte i annat än vid byggnadsframställning, speciellt vid större byggen då hög 
noggrannhet är ett måste. 
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Mer information kring kartans historia hittar du under Linfos och Teknikens Hus tema-
presentationer på Internet.  Presentationen heter Historiska kartor. 
 
Frågor som kan vara roliga att diskutera och ta reda på kring karthistoria. 

� Hur såg människan på jorden och universum vid tiden för Jesu födelse, dvs år 0? 
� Ta reda på vad som är den äldsta kartan? 
� Hur tror du man gjorde de första kartorna? 
� Vilka uppfinningar har påverkat kartografin? 
� När kom Sverige på kartan? 
� Hur ser den svenska kartans historia ut? 
� Vad var Carta Marina? 
� Vem var Anders Bure? 

 
 

 
 

 
Flygbilder används ofta som indata för att skapa kartor, det kallas då 
fotogrammetri 
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Det finns en speciell kurs i teorimaterialet för gymnasieskolan kring kartografi. Det är 
en ”egen kurs” på ca 375 sidor som tar upp ämnet kartografi. Det kan dock också 
användas i lägre nivåer i undervisningen. Känn dig fri att klippa och klistra i materialet! 
 
Frågor som kan vara av intresse att ta upp och diskutera/ta reda kring kartografi. 

� Vad är kartkommunikation?  
� Vem bestämmer vad saker (orter) heter på kartan? 
� Vad är en bra kartsymbol? 
� Vad betyder kartgeneralisering? 
� Hur gör man (produceras kartor idag) 
� Vilka gör (många) kartor idag? 
� Ta reda på vad Lantmäteriet, SGU, SMHI och Sjöfartsverket har gemensamt och 

hur de jobbar med kartor. Vilka kartor gör de tex. 
� Tematisk kartografi, vad är det? 
� Ta reda på och förklara följande kartbegrepp: 

o Koropletkarta 
o Prickkarta 
o Kartogram 
o Isaritmer 
o Hur bör man använda färger i kartan. 
o Vad är CMYK, RGB, HEX, NCS resp. HSV för något? 
o På vilka olika sätt kan man beskriva höjder i kartan? 
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I detta kapitel tar vi upp några av de teoretiska grunderna för vad GIS är för något. 
Kapitlet är dock inte uttömmande på något sätt utan kan ses som en introduktion. 
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För att förklara GIS kan man göra det på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����������

 
 � �	

������������ ����������� ��������������������������������� �� ���$���!�"#�

 

 
Vägbygget 
För 20-30 år sedan kunde det se ut så här när en vägprojektör skulle bygga en ny väg: 
 
Mycket snart visar det sig att arbetet kommer att bli krävande. Det finns många intressen 
i ett vägbygge. Ingenjören behöver alltså massor av information för att klara av den 
uppgiften, förutom sin skicklighet och med sin mångåriga erfarenhet av 
väggbyggnadskonsten. 
Lutningsförhållanden och markens förhållande är viktig att veta ur teknisk 
anläggningssynpunkt. Utan kännedom om områdets avrinning kan vi lätt få katastrofer 
som vi sett exempel på under senare år och med klimathotet i gott minne. Vem äger 
fastigheterna där vägen skall dras fram? Detta kommer att få konsekvenser för när vi 
löser mark från ägarna. Finns det skyddade områden där vi inte får bygga och vad är 
miljömässigt bäst. Lagar styr hur nära hus vi får bygga en väg och hur många invånare i 
direkt anslutning kommer förresten att beröras totalt av vägbygget. Genom kännedom 
om detta (och lite till) står sedan ingenjören inför uppgiften att få en samlad bild över 
uppgiften. Till sin hjälp tar han också givetvis många experter.  
 
Insamling av data förr i tiden 
För att få en bild kring problemet och få rätt information börjar han med att samla data 
från många olika myndigheter och instanser. Egna mätningar kompletterar uppgifterna, 
men det tar tid att samla ihop dessa uppgifter, flera personer mäter i fält. Dessutom är 
kommunens primärkarta (den som krävs för att se alla gränser) borta när han kommer 
till kontoret, eftersom den var utlånad till en annan avdelning. Kartor är givetvis en 
viktig inkälla för projektören men även pärmar och analoga register samlas på hög. Med 
hjälp av kalkerpapper läggs kartor på varandra och ritas av. Och det skissas och ritas för 
fullt på ritbordet. Efter ett tag upptäcker ingenjören att han tyvärr använt en för gammal 
karta där inte informationen stämmer överens med verkligheten. Det är verkligen ett 
komplext problem med så mycket data att ta hand om! Miniräknaren får jobba för fullt 
och övertidstimmarna läggs på hög. Tänk om det fanns ett enklare sätt att angripa 
problemet! 
 
Fallet ovan är kanske något överdrivet fast ändå inte, man glömmer lätt bort hur det var 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att anlägga en väg kräver mycket information 
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förr, tänk bara att Internet har funnits sedan 1990-talet och mobiltelefonens ålder? Ja hur 
kommunicerade vi överhuvudtaget förr? 
 
Idag ser det snarare ut så här: 
Den information som tidigare fanns i analoga register finns i många fall även idag 
digitalt. I dag finns en dator med internetkoppling på projektörens bord. Den nyttjar han 
för att få en snabb access till de data som han behöver. Genom att tex direkt koppla upp 
sig mot databaser, tjänster och servrar får han åtkomsttider från några sekunder till 
minuter på sökta data. Han kan också garantera att data är de senaste aktuella data han 
får tag i och han behöver inte bekymra sig för att en annan avdelning håller på med den 
information han vill komma åt.  
Det geografiska informationssystemet på datorns skrivbord (eller som tjänst på nätet) är 
sedan ingenjörens verktyg och är det som är nyckeln för att snabbt få fram den sökta 
informationen. Med datorn som hjälpmedel ökar beräkningshastigheten och säkerheten. 
Man kan lätt testa olika alternativ och gå tillbaks och ändra inställda parametrar. GIS är 
också ett verktyg för att skapa bra informationsmaterial för beslutsfattande. Material i 
form av kartor, bilder, tabeller, statistik mm. 
Kom ihåg att ett GIS inte klarar sig utan operatörens kunskap om hur man bygger vägar. 
Det är han som bestämmer vilken typ av information som är relevant i sammanhanget. 
Idag byggs vägen betydligt effektivare än för 30 år sedan. Och utvecklingen fortsätter! 
Så här kan och borde det se ut…vi kanske inte är riktigt framme där äni alla avseenden 
MEN tekniken för det finns dock sedan länge utvecklad. Det gäller bara att kunna hur 
man idag löser det praktiska och ofta ekonomiska hinder som ev. kan finnas. 
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GIS står för Geografiska Informations System 
Definitionen på GIS varierar lika mycket som definitionen på en karta! En ”enkel” 
definition kan låta ungefär så här: 
 
”Ett informationssystem som kan lagra, analysera och presentera den typ av data som 
brukar visas i form av kartor”  
 
Det data man pratar om brukar alltså kallas för geografiska data. Vilken blir till 

 

 
GIS analys för lokalisering av vägar (Kartan visar ett par korridorer) 
 
 
 

 
En modern projektör i arbete med ett GIS, verktyget, i datorn 
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information i ett GIS genom tolkning av människor. 
 
Några nyckelbegrepp visas nedan 
 

� GIS står för Geografiska Informations System 
o Är alla system som hanterar geografiska data 
o Människan (användaren, operatören) är inkluderad i systemdefinitionen 
o Är en specialgren inom informationstekniken, kallas även geoinformatik 
o Är ett begrepp i dagens informationssamhälle 
 

� Geografisk data, tänk: 
o Geokodade data  
o Spatiala data 
o Rumsliga data 
o Lägesbunden data 
o Koordinatsatta data 
 

� Kunskap i GIS MEN även fackkunskap och rutiner krävs för ett fungerande GIS 
o Ingenjörer inom GIS finns 
o ”Alla” kan dock använda GIS idag via Internet och enkla gränssnitt! 
 

� GIS är ungt! 
o …(om man tex jämför med bilindustrin som företeelse) med MÅNGA 

gamla och nya tillämpningsområden. 
o GIS föddes som begrepp i Canada i slutet 1960-talet 
o Geografi är gammalt (dvs hantering av geografiska data har man alltid 

gjort) 
o Med datorbearbetning ges dock möjlighet att strukturera, analysera och 

presentera geografiska data på nya sätt. 
o GIS fick genomslag i Sverige i mitten på 80 tal. 

 
 
 

 

 
Olika sätt att se på GIS (Källa tidningen: Atlas 2008:1) 
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Faktaruta, definition av ett GIS: 
I Sverige lyder en vanlig definition på ett GIS:  
”Ett GIS är ett datorbaserat informationssystem med funktioner för insamling, 
bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. I ett operationellt 
GIS ingår en eller flera databaser.”  

Definitionen enligt Lantmäteriets HMK-databaser (1994) 
 
Insamling är det första steget, då objektens läge och attribut matas in. Detta kan ske på 
en mängd olika sätt. GPS och helautomatisk digitalisering är två relativt nya metoder för 
datainsamling som visar att det även inom dessa områden händer mycket. Läget 
beskrivs oftast av en koordinat på jorden och attribut beskriver specifika egenskaper hos 
objektet, t ex vegetationstyp. 
Exempelvis kan objektet som återfinns på koordinaten (100, 100) vara en yta med 
attributet lövskog. 
Datat kan bearbetas och lagras och analyser kan utföras. Resultatet kan sedan 
presenteras i form av en tabell, diagram eller karta. 
Exempel på resultatet från en analys kan vara:  
All lövskog i det studerade området har tillsammans en yta på 1 000 ha, de angränsar 
till 70% till barrskog, till 25% till vatten och till 5% till tätort. Medellutningen i 
lövskogs-områdena är 4,7º och medelvattentillförseln är 45mm/månad. 
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Vi har definierat GIS på olika sätt. Ett annat sätt att dela upp GIS på är i hårdvara, 
mjukvara, data och människor, det vi tidigare sagt var byggstenarna i ett generellt 
informationssystem. 
Från början var GIS relativt hårdvaruinriktat. Datorkapaciteten satte begränsningar för 
tillämpningarna. Under 90-talet har mjukvaran (operativsystem och GIS-programvara) 
blivit betydligt mer användarvänliga. 
”Utan data inget GIS” brukar det ibland heta, vilket naturligtvis är sant. 
Lämpliga digitala geografiska data över rätt område, i rätt format, av rätt kvalitet och till 
rätt pris är fortfarande många gånger ett stort problem. 
Slutligen måste användarna av systemet ha rätt kunskaper för att kunna nyttja tekniken 

 
Definition av ett GIS i bildform 
 

 
Delar i ett GIS  
Maskinvara som datorer, insamlingsutrustning som GPSer, skärmar, 
mobiltelefoner etc.  
Programvara, antingen som eget program eller ett program 
(applikation) på Internet. 
Databaser, kartdata men även andra data som kan kopplas till kartan, 
80% av all digital information. 
Användare, människor med GIS kunskap och fackkunskap 
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på ett korrekt sätt. 
Det krävs att alla fyra delarna ”fungerar” för att ett GIS ska fungera! 

7+7 ,����������
Ja varför finns det geografiska informationssystem? Jo, människan är nyfiken och söker 
kunskap. Kartor och GIS kan ge människan kunskap. Alla GIS syfte är att förmedla 
information. Ett GIS förmedlar information med hjälp av den geografiska dimensionen, 
dvs med kartan som grund. 
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Idag är geografiska informationssystem något som finns i samhället på många olika 
nivåer.  
Det används inom många olika branscher och tillämpningarna har exploderat.  
 
Insamlarna 
GPS användare, flyg och, satellitbildstolkare, totalstationsanvändare, karterare, 
fältinsamlare, servicetekniker i fält med mobila enheter med karta i bakgrunden. GPS-
applikationer och användningen av tex Navigeringssystem har explosionsartat växt de 
senaste åren. 
 
Traditionella GIS användare 
Kartering och kartläggning av var saker finns. Lantmäteriet, SGU, SMHI, Vägverket, 
Banverket, Länsstyrelser, kommunala tekniska och samhällsbyggande kontor de sk 
”hårda sektorerna inom kommunen”och alla andra som arbetar med att samla in 
grundinformation om vårt samhälle.  
 
GIS inom samhällsbyggnad 
3D modellering, visualisering, planering med hjälp av GIS. Idag är GIS ofta 
sammanvävt med CAD system. 
 
GIS som verksamhetssystem 
Fastighetsvärderare, reklammänniskor som jobbar med kartor, GIS i ”mjuka sektorer”, 
tex skolplanering, äldreomsorgsplanering, GIS för biologer, marinbiologer, geologer, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Datainsamling för skogsbruk 
 
 

 
3D GIS Modellering 
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arkeologer, turist-applikationer mm. 
 
GIS inom andra specialområden 
KyrkogårdsGIS 
GolfbaneGIS 
DataspelsGIS 
NavigeringsGIS 
RäddningsGIS 
 
GIS analytikerna 
De som använder GIS för att analysera och bearbeta svårbegriplig och komplex 
information, tex GIS inom skogsnäring, GIS som forskningsverktyg för 
klimatförändringar, ökenutbredning, issmältning förändringsanalyser, simuleringar 
etc… 
Även inom marknadsundersökningar, lokaliseringsanalyser och liknande 
problemställningar används GIS. Placeringen av IKEA i Haparanda föregicks tex av bla 
olika GIS analyser på befolkningsdata. 
 
De som utvecklar GIS systemen 
Idag är dessa personer ofta förknippat med andra IT-kategorier såsom, systemförvaltare, 
databasadministratörer, programmerare, systemutvecklare etc. Men det kräver också sin 
GIS-kunskap och verksamhetskunskap för att kunna utveckla systemen. 
 
GIS för söktjänster på nätet 
Google 
Hitta  
Eniro 
mfl 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SOS Alarm, med kartan och GIS som naturlig del 
 

 
Ett GIS samlar information från många olika källor 
 
 

 
GIS i handen, via mobilen 
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I detta kapitel diskuterar vi lite kring att föra in GIS i undervisningen. Vi ser idag att 
intresset för tekniska och naturvetenskapliga ämnen sjunker. GIS står med benen i båda 
dessa ämnen. GIS är teknik, GIS är Geografi/naturkunskap, och GIS kan också vara tex, 
biologi, matematik, fysik, bildbehandling, färglära, varför inte idrott eller hemkunskap 
(hur ska man transportera mat på bästa och miljövänligaste sätt, kräver ett GIS för att 
svare på?). GIS handlar om att samla många olika typer av information och göra 
informationen lätt eller lättare att förstå. Därför lämpar sig också att använda GIS och 
kartor i undervisningen. Både som ett pedagogiskt grepp, men också genom att förklara 
och lära ut vad GIS är och hur det används. Idag så kan du komma i kontakt med 
geografiska informationssystem vare sig du arbetar som läkare, biolog, 
byggnadsarbetare, vägingenjör, reklamare eller ambulans eller taxichaufför. 

(+$ )�� &���
Att arbeta med GIS i skolan idag innebär att arbeta tvärvetenskapligt. GIS täcker som vi 
nu nämnt många områden och ämnen och lämpar sig även bra att göra större 
ämnesövergripande projekt/teman kring. Det finns skolor som kör rena GIS kurser, 
emedan några andra kanske lite traditionellt bakar in GIS i geografiämnet. Jag tycker att 
GIS kan användas i många ämnen som ett verktyg. Men givetvis den grundläggande 
GIS kunskapen krävs innan man kan börja använda och förstå tekniken. Därför bör man 
tex gå igenom kartografin innan man går in på GIS som ämne. Kanske du tror att man 
behöver vara lite äldre för att använda GIS i skolan. Jag tror att GIS kan börja användas 
tidigt i utbildningen. Dagens barn snappar ofta datorer oerhört lätt och jag har själv en 5 
årig dotter som surfar på Internet, låt vara med lite hjälp. Och för att använda sig av GIS 
idag så krävs inte så mycket mer egentligen!    
 
Som jag tidigare sagt är kartor något som ofta fascinerar gamla som unga. Ämnet är 
tekniskt men passar mycket bra både för tjejer som killar. Faktum är att GIS 
ingenjörsutbildningar brukar ha hög andel tjejer på sina utbildningar i jämförelse med 
andra tekniska ämnen. Det finns ju rätt mycket kring estetik kring kartframställning. 
Datorer och IT är för många tråkigt, men ändå använder dagens unga datorer nästan 

 

 
Att lära sig förstå vår geografi, innebär ofta en karta som grund. 
 

 
En karta över skolan? 
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obehindrat och dagligen. Däremot ställer de höga krav på stabiliteten och vill oftast idag 
att datorn bara ska fungera. Det ställer krav på utvecklarna! Själv minns man omstarter 
på flera minuter ja nästan timmar så fort man skulle installera ett program för 10 år 
sedan. Och lagring av data på de första disketterna som lagrade 1,4 MB och senare de 
stora zipdiskarna som lagrade kanske 100 MB. Idag har jag ett fickminne liten som ett 
lillfinger på 8 GB som jag kan stoppa in via USB porten i princip i vilken dator som 
helst utan installationer, och det fungerar! Även GIS programmen blir enklare, och 
intuitivare att använda, men även komplexare. 
. 
När det gäller GIS handlar det dock fortfarande också mycket om att förstå det som 
händer ”bakom” skärmen. Vad döljer sig i programvarorna och algoritmerna bakom ett 
GIS? Att jobba med GIS innebär också ofta ett bra sätt att lära sig en dators möjligheter 
och kanske även begränsningar. Det är ett bra sätt att lära sig teknik. Datorn är ju ofta 
verktyg i många andra tekniska sammanhang.   
Låt kartan fortfarande få vara något spännande, vare sig det handlar om skattkartor, att 
rita kartor, att läsa kartor, att drömma om andra länder med kartor eller att få 
information förmedlad genom kartan.  

(+	 � �� �?����&* �����
I dag kan man använda många GIS på nätet utan att själv behöva installera program 
lokalt på datorer. De mer krävande GIS programmen och sk desktop GIS brukar dock 
behöva installeras på en dator. Det krävs alltså en viss del datakunskap för att kunna 
använda GIS. Och detta gäller även om man använder GIS-programmen som finns på 
nätet. Professionella GIS är dock sällan gratis. Så kostnader för vissa kommersiella 
program kan vara ett hinder men det finns som sagt mycket gratis. Framför allt saknas 
det till viss del bra lokala övningar. Att hitta bra litteratur kan också vara ett problem. 
Det finns dock idag ett antal bra böcker. Vi hänvisar i detta fall till vår litteraturlista i 
detta material. 
Det finns ett antal nationella böcker och också kurser som kan köras via nätet. 
Och framför allt Internet ger ju en aldrig sinande källa till kunskap men också prova på! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����������

 
 � �	

������������ ����������� ��������������������������������� �� ���	#��!�"#�

 

(+" ��������������!���'���
Vi har skapat ett antal olika övningar för elever på olika nivåer. Dessa finns som 
komplement till denna teoretiska handledning på Teknikens hus hemsida. Där finns 
några förslag på kartövningar. Det finns även korta handledningar för olika 
applikationer och prova på GIS. I materialet ingår också ett antal presentationer gjorda i 
Microsoft PowerPoint (2003). Dessa kan användas fritt i undervisningen. Bland annat 
ingår en hel kurs i ämnet GIS samt Kartografi på gymnasienivå finns också som 
komplement till detta material. Detta är ett relativt stort material. Materialet kan lätt 
anpassas till lägre nivåer inom skolan. Känn er fria att använda materialet och 
komplettera gärna med egna bilder kring ämnet. Det finns även ett antal tema-
presentationer som tar upp olika ämnen däribland Historiska kartor, GPS, Geocaching, 
kartor idag och en allmännare introduktion till Geografiska Informationssystem.  
Använd sedan gärna andra böcker och litteratur inom ämnet, vi ger förslag på länkar och 
litteratur längre fram. 

(+"+$ ��1��1%������������������'������������������&���
Nedan finns tips eller några stolpar för hur man kan jobba med kartan genom sin 
skoltid! Se detta som ett komplement till skolans läroplaner, och notera också 
kopplingarna till GIS. 
Grund (för) skola (1-3) 

� Skriva och läsa 
� Vad är geografi 
� Vad är en karta och vad är kartografi 
� Att visualisera med bilder 
� Enkel kartografikunskap, färger och symboler i kartan 
� Skala 
� Mitt närmaste område 
� Min boplats 
� Skattjakt med karta 
� Kartlek 
� Kartböcker och jordglober 
� Kartor i datorn – Vad är GIS 
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Mellanstadie (4-6) 
� Min stad 
� Min kommun 
� Mitt län 
� Mitt land 
� Länder 
� Skattjakt med GPS/Geocaching 
� Kartlek/Orientering 
� Fördjupad användning Kartböcker och jordglober 
� Använda enkla GIS (Typ InternetGIS) 
� Diskutera vad GIS är lite mer! 
� Seterra  

 
Högstadiet (7-9) 

� Hur ser världen ut? Forts. på detaljerad geografikunskap: Länet/Landet/Världen 
� Länders olika geografier 
� Naturgeografi (Hur påverkar jorden oss?) /Kulturgeografi (Hur påverkar vi 

jorden?)  
� Utökad kartografikunskap 
� Tvärvetenskapligt  
� Att kunna jobba lite mer med mer avancerade GIS på Internet 
� Att använda Desktop GIS (Om möjlighet finns) 
� Var och hur används kartor/GIS i samhället? 
� Använda kartor i andra ämnen än geografi -> Tvärvetenskapligt tänkande, förstå 

att kartan är ett bra hjälpmedel i många sammanhang 
 
Gymnasiet (1-3) 

� Fördjupad geografi och kartografikunskap 
� Fördjupade praktiska och teoretisk GIS kunskap 

� Insamling/lagring/bearbetning/analys/presentation 
� Fördjupad enklare GIS användning 
� Ren GIS kurs (Vad är GIS, körs på vissa skolor) 
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GIS och dess koppling till olika andra ämnen 
� Matematik (Talsystem, Koordinatsystem, Tranformationer, Projektioner, 

Geometri) 
� Fysik (Ljuslära, våglängdslära) 
� Biologi och Naturkunskap - Vad kan visas med hjälp av kartor i dessa ämnen? 
� Datalogi, Databasteknik och Programmering (Hur funkar en dator och annan 

hårdvara och mjukvara?)  
� Nätverk och Internet (Informationsteknik) 
� Samhällskunskap (Kartan i detta ämne kan tex användas för statistik) 
� Historia (Kartografin har sin egen historia, men kartan kan också användas för 

historiska studier. Förändringsanalys, utveckling etc…) 
� Bildbehandling, hur använda digital bildbehandling för att göra bildinformation i 

ett GIS lättare att tolka. 
� Datainsamling, mätteknik avvägning, GPS, teodolit, totalstation etc… 
� Kvalitet på data, kvalitetsaspekter i att arbeta med kartor 
� Enklare Flygbildstolkning, (vad kan man se i flygbilder. Mäta i flygbilder 

(Fotogrammetri)) 
� Enklare Satellitbildstolkning (Förstå olika satelliter och sensorer och vad 

fjärranalys är) 
 
 
Jobba gärna med egna ”större” GIS projekt över fler ämnen när grunderna är avklarade 
 
Slutligen, min, Linfos och Teknikens Hus förhoppning är att du som lärare verkligen 
använder kartan i undervisningen ännu mer som det fantastiskt pedagogiska verktyg det 
är. Och att du också använder de digitala kartor som finns tillgängliga, nu än mer 
tillgängliga på massor av spännande och intressanta sätt via GIS och Internet. Sist men 
inte minst hoppas vi att GIS också förhoppningsvis kan vara ett naturligt verktyg för din 
undervisning. 
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Informationsportaler med kartor 
http://kartor.eniro.se/  
Eniros karttjänst med kartor och flygbilder, Adressökning, företagssökning, 
vägbeskrivning, skicka karta till SMS, Mäta i kartan 
Hitta på kartan: Restauranger/Caféer, Nöje/Kultur, Parkering, Bank, Bensinstationer, 
Uttagsautomater, Övernattning 
http://www.hitta.se 
Karta, 3D kartor med laserskannade data, satellitbilder, Mäta i kartan, Kartnålen, Visa 
koordinater, Intressepunkter till GPS, Brevlådor, Trafik, Väder 
http://maps.google.com  
Karta med bla mycket bra navigeringstjänst 
http://earth.google.com/  
Fantastisk karta över jorden, även planeter mm…massor av funktioner… 
http://gis.lst.se/  
Kartor från Länsstyrelsen bra kartor för Svensk skolundervisning, bl a Lantmäteriets 
kartor i botten 
http://www.smhi.se/flash_weather/sv/natvader_flash/start_fullsize.html 
SMHIs väderprognos på karta 
http://maps.live.com/ Microsofts kartsidor, satellitbilder, vägkartor, navigeringstjänst, 
mm Även koppling till Virtual Earth – kartor i 3D 
http://www.stadskartan.se/ Ett par GIS-tjänster bla mätkarta över Sverige 
 
Kul om kartor 
http://www.lantmateriet.se/lekochlar/index.html  
Lantmäteriets kartspel mm för de allra minsta. 
http://www.wartoft.nu/program/seterra/  
SeterraGeografikunskap - Spel för hela familjen, Seterra är ett svenskt geografiprogram 
för Windows som hjälper dig att på ett enkelt, färgglatt och underhållande sätt lära dig 
länder, flaggor, huvudstäder och andra städer i Sverige och i resten av världen. 70 olika 
övningar ingår! 
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OM kartor 
http://www.lantmateriet.se (Mycket matnyttigt om kartor) 
http://www.maps.com/ (Bra engelsk kartbutik och sidor om kartor) 
http://www.sna.se Sveriges Nationalatlas, finns också en webatlasvariant 
 
OM GIS 
http://www.lantmateriet.se (Om GIS, GIS data, kartor mm) 
http://sv.wikipedia.org/wiki/GIS (Lite mer fakta om GIS) 
http://www.gis.com/ (Engelsk sida om GIS) 
http://www.branschnyheter.se/nordisk_geomatik.php (Tekniska Nyheter om GIS) 
http://www.esri.com Kommersiellt multiinternationellt företag, ledande på GISprogram 
 
Föreningar 
www.geoforum.se (Den svenska GISportalen nr: 1) 
www.geoforum.se/linfonorrbotten (Norrbottens GISförening, sveriges äldsta) 
 
Övrigt urval (Diverse GIS-länkar) 
http://susning.nu/Geografiska_informationssystem Bra länksamling 
http://www.educationgis.com/ Bra länksamling 
http://bloggkartan.se/ Sök en blogg via kartan 
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Starta med geografiska informationssystem 
Wolter Arnberg 
Utgiven av Studentlitteratur, 2006 
Antal sidor: 97 
ISBN: 91-44-04544-1 
 
Konsten att framställa kartor - en handledning i kartdesign 
Margareta Elg och Lars Granath 
Utgiven av Studentlitteratur, 2006 
Antal sidor: 198 
ISBN: 91-44-04560-3 
 
Geografisk informationsbehandling - Teori, metoder och tillämpningar 
Fjärde reviderade upplagan (2008) utgiven av ULI och Formas 
Redaktör: Lars Harrie  
Sidor: 300 
ISBN: 978-91-540-6015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Introduktion till GIS 
Bo Malmström, Anders Wellving 
Utgiven av ULI, 1995 
Antal sidor: 216 
ISBN:91-630-3245-7 
 
Introduktion till Kartografi 
Ola Hall, Göran Alm och Stefan Ene 
Utgiven av Studentlitteratur, 2003 
Antal sidor: 205 
ISBN: 9789144040509 
 
Geografiska informationssystem 
Anders Wellving 
Utgiven av: Natur och Kultur Läromedel 
Tryckår: 2001 
Antal sidor: 120 
ISBN: 9127629279 
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Jonny Halvarsson 
Författare, Föredragshållare, Utbildare, GIS ingenjör, Ordförande Linfo Norrbotten  
Softcenter AB 
0920-38861 
Västra Varvsgatan 1 
972 36 Luleå 
jonny.halvarsson@softcenter.it  
 
Teknikens Hus 
Kontaktperson KIT 
David Broström  
0920 - 49 22 83  
david.brostrom@teknikenshus.se   
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Kontakta i första hand ordförande, eller Peter Berglund, Informationslantmätare 
Norrbotten: 
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Detta material är av författaren sammanställt och eget skrivet men också och till viss del 
saxat från olika sidor från Internet. Även litteraturen är använd som referens: 
 
Web 
Wikipedia 
Lantmäteriet 
ESRI.com och esri-sgroup.se 
Sveriges Nationalatlas 
 
Litteratur 
Starta med geografiska informationssystem 
Konsten att framställa kartor - en handledning i kartdesign 
Geografisk informationsbehandling - Teori, metoder och tillämpningar 
Introduktion till GIS 
Introduktion till Kartografi 
Geografiska informationssystem 
 
Övrigt 
Softcenter/Linfo utbildningsmaterial 
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