Instruktion fö r inrapportering till
Hö stfö rsö ket 2016
Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se)
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Snabbstart
1. Nytt för i år är att rapporteringssidan är designad för att fungera även på tablets/iPads och
smarta telefoner. Du hittar den på http://naturenskalenderiskolan.slu.se/Hostforsoket.aspx.
2. Klicka på ”Logga in” längst upp t.v. Fyll i det användarnamn och lösenord du fått via e-post.
3. Välj menyalternativet ”Användaruppgifter” för att komplettera informationen om dig och din
klass. Speciellt viktigt är att du anger var i landet du gör observationerna, genom att ange
koordinaterna för observationsplatsen.
4. Välj menyalternativet ”Observationer” för att rapportera in dina observationer och för att titta
på det du redan har rapporterat in. Nedanstående punkter beskriver hur du rapporterar.
5. När du registrerar ett "Nytt träd" under "Mina observationer" skapas automatiskt ett IDnummer för trädet, Träd-ID. Skriv upp detta ID-nummer (på din fältblankett e. dyl.) eftersom du
använder det när du rapporterar in dina höstlövsobservationer på detta träd i fortsättningen.
6. För att kunna rapportera en observation, måste du också bestämma vilken ”observationsenhet”
på trädet som observationen gäller. I höstförsöket 2016 ska du göra observationer på ”Hela
trädet”, samt, ifall du deltar i Ekens mångfald, ska du även ta bilder av löv och för att ladda upp
dessa bilder ska du välja observationsenheten ”Löv”. Klicka på knappen ”Ny observationsenhet”
på rubrikraden för det nyss skapta trädet och välj vilken observationsenhet som ska skapas.
7. När du ska rapportera eller ändra en observation av ett träd (som har ett Träd-ID) väljer du först
Träd-ID i flervalslistan i en av de mörkgröna tabellernas rubrikrad, därefter väljer du den
observationsenhet som observationen gäller och klickar sedan på "Ny observation" ifall du ska
skicka in en ny rapport, eller ”Ändra uppgifter" om du behöver ändra på något i en tidigare
rapport.
8. I övrigt hoppas vi att rapporteringen ska vara självinstruerande. Om det inte räcker, så läs vidare
i denna manual!

Startsidan
-

Hemsidan finns på webb-adressen http://naturenskalenderiskolan.slu.se/hostforsoket.aspx.

-

På startsidan kan du också hämta hem denna instruktion.

-

Menyknappar hittar du längst upp t.v. på datorskärmen, längst upp över hela skärmen på en
smart telefon (se bilder nedan).

-

Klicka på ”Logga in” för att visa inloggningsrutan och fyll i det användarnamn och lösenord som
du har blivit tilldelad via e-post (se bild nedan t.h.).

-

Har du problem att logga in eller glömt lösenordet? Skicka ett e-postmeddelande till
ola.langvall@slu.se och beskriv problemet. Använd den e-postadress som du har anmält till
Höstförsöket.

-

När du lyckats med inloggningen visas de viktigaste uppgifterna om dig och din grupp/klass längst
ner på skärmen, samtidigt som du ser nya menyalternativ längst upp.

Användaruppgifter
-

Klicka på menyalternativ ”Användaruppgifter” för att visa dina användaruppgifter.

-

Ändra i de fält där uppgifterna är ofullständiga eller behöver uppdateras.

-

Ta reda på din skolas geografiska position och fyll i koordinaterna för latitud och longitud,
uttryckt i decimala grader (t.ex. 57,1045 för breddgrad). Ange koordinaterna med så många
decimaler som möjligt. Har du ingen GPS som kan visa koordinaterna (t.ex. med en smart
telefon), kan du gå in på t.ex. www.cubeseven.se, www.hitta.se eller www.eniro.se och söka
upp din skola. Markera skolans position på kartan och ta fram koordinaterna för den. OBS!
Om ni gör observationerna en bit från skolan (t.ex. i en skolskog) får ni så klart gärna ange
positionen för denna plats istället.

Mina observationer
-

För att titta på dina inrapporterade observationer eller för att registrera nya, klicka på
menyalternativet ”Observationer”.

-

I början är denna sida tom.

Visa registrerade observationer
-

Har du registrerat träd till hemsidan tidigare, kan du välja att visa informationen om dessa
träd och eventuella observationer på dem som du har rapporterat in tidigare genom att välja
trädens ID-nummer i någon av de sex flervalslistorna som syns i de mörkare gröna fälten.

-

Efter att träd-ID har valts, ska du också välja observationsenhet (Obs-enhet). Ifall trädet har
använts i tidigare försök, kan du redan ha gjort observationer på hela trädet och då finns
denna Obs-enhet därför fördefinierad, annars måste du först skapa en observationsenhet,
innan du kan välja den och gå vidare till själva observationerna. OBS! Ifall du ska vara med i
Ekens mångfald så ska du också skapa en observationsenhet som heter ”Löv”! Denna
observationsenhet väljer du när du ska titta på eller skicka in nya bilder på de på papper
uppklistrade eklöven.

-

Om inga observationer har rapporterats för det valda trädet, visas bara rubrikraden, som
innehåller flervals-listan med träd-ID, information om det valda trädet, flervalslistan med
olika Obs-enheter för trädet samt knappar för att skapa en ny Obs-enhet (om inte du redan
har skapat de två alternativ av obs-enheter som är möjliga), rapportera in en ny observation
eller ändra på befintliga uppgifter om trädet, Obs-enheten eller någon av observationerna.

-

Uppgifterna om dina inrapporterade observationer visas i block i fältet nedanför rubrikraden,
för det valda trädet och observationsenheten. Blocken omges av en mörkgrön kantlinje.

Beroende på vilken information som finns om observationerna i varje block, är blocken olika
stora. Är skärmen tillräckligt bred för att få plats med flera block i bredd, visas de sida vid
sida, därefter fortsätter blocken på nästa rad. Har du en smart telefon, visas blocken
nedanför varandra och du får skrolla dig ner för att se varje block och dess innehåll.
-

Om du har laddat upp en eller flera bilder (endast för obs-enhet ”löv”) med någon av
observationerna, visas även dessa (dock förminskade till en bredd på max 400 pixlar).
Bilderna visas till höger om övrig information om observationen. Om skärmbredden inte
räcker till, visas resterande bilder på raderna nedanför. Det är inte nödvändigt att ha bilder
till alla observationer (du behöver inte ta bilder alls, om du inte vill).

-

Observationerna sorteras i datumordning, oberoende i vilken ordning du har rapporterat in
dem.

-

Hemsidan kan maximalt visa 20 observationer för ett enskilt träd. Du kan dock rapportera in
fler observationer, men kommer inte att kunna se de med sista datumen på skärmen.

-

Du kan maximalt visa uppgifter om sex träd/Obs-enheter samtidigt på skärmen, men du kan
registrera hur många som helst.

Registrera nytt träd
-

För att registrera ett nytt träd, klicka på knappen ”Nytt träd” längst upp på sidan.

-

Ett nytt träd-ID skapas automatiskt och visas längst
upp i ifyllnadsrutan som dyker upp. Skriv upp det
trädets ID-nummer på din fältblankett, så att du
vet vilket träd-ID du gör dina observationer på.

-

Ange vilket trädslag det är samt vilken typ av
växtplats trädet står på (viltväxande, parkväxande
eller i bebyggelse). Är du osäker kan du fråga en
vuxen. Dessa uppgifter går att ändra senare, om
du är osäker eller inte vet vid registreringstillfället.
Se då till att ta reda på detta vid nästa besök av
trädet! Spara uppgifterna genom att klicka på
knappen ”Spara träd”.

-

Om du avbryter så finns trädet
fortfarande kvar, men inget
trädslag eller växtplats sparas.
Se då till att gå in och ändra
dessa uppgifter så fort du har
den informationen tillgänglig.

-

Efter att du har registrerat ett
nytt träd, kommer automatiskt
den mörkare gröna tabellen att
innehålla informationen om
detta träd. Bara rubrikraden
med träd-ID och flervalslistan
för Obs-enheter visas,
tillsammans med en knapp för
att skapa en ny Obs-enhet.

Registrera ny observationsenhet
-

Är träd-ID nyskapat, finns ingen observationsenhet (Obs-enhet) att välja i flervalslistan.

-

Klicka på ”Ny observationsenhet” för att skapa en ny Obs-enhet.

-

En ifyllnadsruta ”Ny obs.enhet” visas och
du kan välja vilken typ av
observationsenhet; Hela trädet eller Löv.
Hela trädet används för de vanliga
observationerna av höstfärger och
snötäcke, medan Löv används för att
ladda upp fotografier på eklöv i projektet
Ekens mångfald.

-

Du kan dessutom ange vilken sida av
trädet/träddelen som du gör
observationen ifrån, d.v.s.
exponeringsriktning. Med
exponeringsriktning menas åt vilket håll
den sidan av trädet du betraktar vetter åt,
t.ex. om du står på sydsidan av trädet
(med solen i ryggen kl. 12) så är
exponeringsriktningen ”Söder”.

-

Avsluta registreringen av Obs-enheten genom att klicka på knappen ”Spara
observationsenhet”.

-

Om du direkt vill registrera en höstlövsobservation för trädet ska du klicka på knappen ”Ny
observation” nedanför ”Obs.enhet” (läs nästa kapitel för vidare instruktion).

Registrera ny observation
-

Om du vill registrera en höstlövsobservation för ett träd ska du först välja att visa
informationen som finns inlagd om trädet. Välj därför först trädets ID-nummer och därefter
Obs-enhet i respektive flervals-lista till vänster i något av de gröna fälten.

-

Klicka på knappen ”Ny
observation” längst ner till
vänster i samma gröna ruta
som det ID-nummer/Obsenhet du vill rapportera om
visas.

-

När ifyllnadsrutan för ny
observation visas, döljs
samtidigt alla övriga träd/Obsenheter som visats i tabellerna.
På så sätt kan du samtidigt
kontrollera att du inte
rapporterar in samma
observation (d.v.s. samma
datum) två gånger, eller missar
att rapportera in en
observation som du har på din
fältblankett.

-

Ange datum för observationen
i kalendern genom att klicka på
det datum som observationen
gjordes. Ditt valda datum visas
med orange bakgrund. Om det
behövs kan du behöva bläddra
tillbaka till föregående
månad(er) för att hitta rätt
datum. Du kan inte välja ett
datum in i framtiden. Dagens
datum är förvalt, så det är
smidigast att rapportera
samma dag som observationen
gjordes.

-

För observationer på Hela
trädet anges också:
o

Vilken höstlövsfas
trädet befann sig i vid
observationstillfället i
flervalslistan. Se i
instruktionerna för
höstförsöket, för
beskrivning av faserna.

o

Bocka för rutan för
”Snötäcke” om det
ligger snö på marken
vid observationstillfället (det ska se vitt
ut uppifrån).

Lägga in en eller flera bilder till observationen
Bilder som ska laddas upp på hemsidan ska vara
i något av bildfilsformaten JPG, JPEG, PNG, BMP
eller GIF. Dessa är också standard för de flesta
digitala kameror, inklusive kameror på datorer,
tablets/iPads och smarta telefoner.
Hela trädet
- Har du tagit en bild på trädet, kan du
ladda upp bilden att visas tillsammans
med din observation.
-

Fotografera hela trädet, helst från
samma punkt varje gång och med
samma kamera!

-

Klicka på ”Välj fil” eller ”Bläddra” (olika
webb-läsare använder olika uttryck)
och leta upp din bild på hårddisken.

-

På datorn: Välj den bild som ska laddas
upp i öppna-fönstret som poppar upp.

-

Med en smart telefon, iPad eller
liknande, får du välja mellan att ta
en ny bild med kameran eller välja
dokumentarkivet. Har du
fotograferat trädet redan tidigare,
kan du alltså gå in och välja den
bilden nu, eller så tar du en ny
bild direkt (förutsätter ju att du
står vid trädet när du fyller i
blanketten).

-

OBS! Om du har valt din bild-fil
och sedan går tillbaka och korrigerar datumet, så raderas ditt val av bild (fältet med sökvägen
till bilden är tom). Gör då om proceduren för att välja bild innan du går vidare till nästa
punkt.

-

Om observationsenheten är
”Löv”, kan du ladda upp upp till
fem bilder. OBS! När du väljer
bildfiler att ladda upp ska du
markera samtliga filer som ska
laddas upp direkt i öppnafönstret!

-

För att välja flera bilder i samma
uppladdning, håll nere Ctrltangenten samtidigt som du
klickar på filerna som ska laddas upp.

Löv

Spara observationen
- Klicka på ”Spara observation” när alla fält är korrekt ifyllda och eventuell bild/bilder har valts.
-

Har du valt bilder att ladda upp, kommer det att ta lite tid innan du kommer tillbaka till
ursprungsläget. Hur lång tid beror dels på hur snabb anslutning till internet du har, hur stora
bilderna är och hur många bilder du laddar upp samtidigt.

-

Kontrollera att uppgifterna blev rätt i det nya blocket som visas under rubrikraden till det
valda trädet. Om något ändå blev fel, kan dessa uppgifter korrigeras (se nedan).

Ändra inrapporterade uppgifter
-

För att ändra på inrapporterade uppgifter, om
trädet, Obs-enheten eller om de enskilda
observationerna, ska du klicka på ”Ändra
uppgifter” på den gröna rubrikraden där du har
valt ditt träd-ID/Obs-enhet.

Ändra uppgifter om trädet och Obs-enheten
- Först är bara uppgifterna om det valda trädet
och Obs-enheten aktiva. Du kan alltså bara byta
trädslag och växtplats för trädet samt
exponeringsriktning för Obs-enheten.
-

Du kan också radera trädet eller Obs-enheten,
ifall du har skapat trädet/Obs-enheten av
misstag. Kom ihåg att, om du raderar trädet, så
kan du inte använda det trädets ID-nummer till
något annat träd. När du skapar ett nytt träd
senare, så får det ett nytt nummer!

Ändra uppgifter om en observation
- Har du inrapporterade observationer, kan du
även ändra i dessa uppgifter.
-

För att göra detta, ska du först välja datumet
för observationen i flervalslistan med dina
inrapporterade datum (t.h. om texten
”Datum:”).

-

Så fort du har valt ett datum, kommer de
inrapporterade uppgifterna att visas i fälten
nedanför datumet, och så markeras
observationsdatumet i kalendern med orange
bakgrundsfärg.

-

Du kan nu ändra på alla uppgifter om det
behövs. Klicka på ett nytt datum i kalendern
för att byta ut det gamla, välja ny höstlövsfas,
bocka för snötäcke och/eller välj nya bilder att
ladda upp.

-

Om en bild var uppladdad sedan tidigare, visas
den i miniatyr nederst. Om bilden visas med
motivet i fel riktning, kan du rotera bilden,
klicka på vänster-pilen för moturs rotation och
höger-pilen för medsols rotation.

-

Om bilden är felaktig, kan du klicka på ”Radera
bild”, så tas den bort.

-

För att byta ut en bild, måste du först ta bort den gamla innan du väljer en ny bild-fil att
ladda upp.

-

OBS! Om observationsenheten är ”Löv”
o

Måste du först klicka på de bilder som ska hanteras (d.v.s. roteras eller tas bort) så
att de får en blå ram, därefter klickar du på den knapp som utför det du vill göra på
de utvalda bilderna.

o

Om du hade färre en fem bilder uppladdade, kan du lägga till nya bilder så att det
totalt blir max fem bilder. Vill du att någon bild ska bytas ut, måste du först ta bort
den gamla, innan du kan ladda upp den nya.

-

Du kan också ta bort en hel observation, ifall den visar sig vara helt felaktig. Klicka då på
”Radera observation”.

-

Klicka på ”Spara ändringar” för att byta ut befintliga uppgifter för trädet/Obs-enheten/
observationen mot de nya uppgifterna du just angett i formuläret.

-

Behöver du ändra på flera inrapporterade observationer måste du gå in i denna rutin en gång
för varje observation du ska ändra på.

-

Kontrollera efteråt att uppgifterna nu är korrekta, i blocken av observationer nedanför
rubrikraden med det aktuella träd-ID:t.och Obs-enheten.

