ÖPPNA DATA I SKOLAN
Vad är öppna data?
Öppna data är när den offentliga
sektorns institutioner eller
företag delar med sig av data
som de tror att andra kan ha nytta
av. För att det ska vara öppna
data måste det göras utan
kostnad och utan begränsningar
som t ex upphovsrätt. Det rör sig
inte om data om individer.

Varför öppna data i skolan?
Var i Sverige uppmättes sämst luftkvalitet det senaste dygnet?
Vilket land mottog mest bistånd från Sverige 2014? Hur kan
man jämföra folkhälsa mellan Sveriges kommuner? Detta är
några exempel på frågor som man kan svara på med hjälp öppna
data från svenska myndigheter.
På bloggen oppnadataiskolan.se får du veta mer om vad öppna
data är och hur användande av öppna data kan kopplas till
läroplanen.

Exempel

Visualiseringar

Naturvårdsverket har bl a statistik
om luft, t ex utsläpp av partiklar,
kvävedioxid och marknära ozon.

Ett sätt att använda öppna data är med med hjälp av
visualiseringar, där man kan skapa överblick, se skeenden över
tid och koppla helheten till det lokala. Man kan jobba med
visualiseringar i exempelvis Gapminder, Google Fusion Tables,
eller varför inte med hjälp av maträtter.

Openaid.se handlar om Sveriges
bistånd. Här visualiseras
exempelvis olika typer av
bistånd, mottagarländer och
förändringar över tid.
Kommuner och landstingsdatabasen (Kolada)
innehåller nyckeltal om olika
verksamheter, befolkning,
demokrati och sociala för
hållanden, samt miljö.

Varför dela med sig?
De två huvudsakliga
anledningarna till öppna data är
dels för att skapa insyn och
delaktighet, dels för att man
hoppas att det ska leda till
innovationer som skapar socialt
och ekonomiskt värde. För
offentliga institutioner är det
också en del i att uppfylla krav
från EU-kommissionen om att
offentlig information ska bli mer
tillgänglig.

Data literacy
Förutom att öppna data kan kopplas till ämnesinnehåll, är det
även relevant för förmågor kring att förstå, använda och
förhålla sig kritiskt till data (engelskans “data literacy”), vilket
kommer att bli allt viktigare, både ur ett professionellt och
demokratiskt perspektiv.

Om projektet
Projektet syftar till att informera
lärare om möjligheten att
använda öppna data som en del
av sin undervisning. Under
hösten 2015 fick det stöd från
Vinnova, som en del av deras
program för öppna data.
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Innehåll
Några exempel på innehåll på bloggen oppnadataiskolan.se:
▪

Data, visualiseringar och kursplanen

▪ Tre exempel på öppna data – bistånd, luftkvalitet och
kommuner
▪ Gapminder: ett steg mot att använda öppna data i
undervisning
▪

Visualiseringar av öppna data, del 1

▪

Omvärld.se – Interaktiva visualiseringar för skolan

▪

Att visualisera med mat

▪ Lektionsupplägg om öppna data och etik för
gymnasieklass
▪

Utmaningar med öppna data i undervisning
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För nästa steg av projektet vill vi samarbeta med lärare för att
ta fram lektionsmaterial som bygger på visualiseringar och
öppna data. Hör av dig om detta vore intressant eller om du
bara vill veta mer!

