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Författare:  Josefin Borglin 

Titel:  Kartan, ett pedagogiskt och geografiskt verktyg i undervisningen. 

Undertitel:  En didaktisk studie om kartans roll i geografiundervisning och om elevers attityd 
till kartundervisning i skolan. 

Engelsk titel: The map, an educational and geographic tool in teaching  

Engelsk undertitel: A didactic study of the map´s role in geography teaching and on pupils´ 
attitudes to identify education in schools. 

Antal sidor: 47 

Syftet med denna uppsats är dels att belysa kartans möjliga dimensioner i undervisningen, se 
hur eleverna upplever kartarbetet samt se vad läroplanen och kursplanerna säger om kartarbetet. 
Då läroplaner och kursplaner ändras med tiden var det också intressant att se om det har skett 
någon förändring över tid gällande kartografin. För att nå mitt syfte genomförde jag en empirisk 
undersökning. Totalt 60 elever fick genomföra en enkätundersökning samt en kartuppgift. 
Elevernas undervisande geografilärare intervjuades därefter, detta för att få en djupare 
förståelse för hur eleverna hade svarat på undersökningen. Det visade sig att de flesta eleverna 
hade en god attityd till geografiämnet och kartarbetet och att deras kartkunskaper var relativt 
bra. Hur mycket kartan användes i undervisningen och vilken typ av kartor som tillämpades var 
dock något som varierade väldigt mycket. Eleverna som använde kartor mycket i 
undervisningen visade att de hade mer förtrogenhet med kartan under uppgiften som 
genomfördes. 
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1.     Inledning 

Jag har alltid haft ett intresse för kartor och kan utan några problem sitta och titta i en 

kartbok i flera timmar, det finns så mycket att upptäcka på en karta. När jag var ute på min 

senaste VFU-period skulle jag hålla en föreläsning om Kina. Jag funderade på hur jag 

skulle gå tillväga och kom fram till att jag skulle hålla en lektion som enbart utgick ifrån 

kartor. Jag letade upp sju olika typer av kartor som alla behandlade Kina och utifrån dem 

var det bara att sedan prata på. När eleverna, som gick andra året på gymnasiet, skulle 

diskutera utifrån kartorna gick det relativt trögt för de flesta. Det var här som tanken till 

denna uppsats föddes. Jag blev väldigt intresserad av att veta varför det gick så trögt för 

eleverna när de skulle diskutera utifrån kartorna. Hur mycket kartkunskaper får man 

egentligen i skolan? Hur mycket används kartan? Uppnås målen som finns i läroplaner och 

kursplaner när det gäller kartkunskaperna? Detta blev jag intresserad av att undersöka och 

det är just det som denna uppsats delvis kommer att behandla. 

 

1.2 Bakgrund 

Genom tiderna har människan visat en stor fascination för kartor både när det gäller att rita 

och strukturera upp sin världsbild och dels för att människan har ett visst behov av att 

kunna orientera sig själv på världskartan och vara en del i ett större sammanhang. 

Upptäcktsresor gav en stor kunskap om andra världsdelar och lämnade ett stort bidrag så 

att den tidens människor kunde förstå sin omvärld. I olika delar av världen har under olika 

tider världskartor uppstått där man mer eller mindre sett världen ur sitt eget perspektiv 

(Wennberg, 1963). 

Kartografiundervisningen är intressant att studera närmre eftersom globaliseringen ständigt 

ökar och att allt fler ungdomar ger sig ut i världen. Det kan därför vara intressant att se hur 

dagens ungdomars världsbild ser ut. Kartan är ett väsentligt verktyg inom geografiämnet 

och det är viktigt att eleverna lär sig att behärska detta verktyg. Kartan är något som man 

har stor användning för både i undervisningen och i privatlivet. Kartor är något som alltid 

har funnit kring geografiämnet. Kartografi är ett redskap med lång tradition och olika 

kartor har producerats i flera århundraden. Först var de skrivna för hand senare genom 

olika trycktekniker, numera produceras även kartor i digital form vilket leder till ytterligare 

mer spridning. Kartor i digital form används i den relativt nya tekniken GIS, geografisk 
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informationssystem (Jansson, 2008). Genom ett gott kartarbete i skolan kommer eleverna 

utveckla en ökad förståelse och förmåga att se samband inom geografin. Kartan är ett 

viktigt uttrycksmedel inom många ämnen i skolan såväl som i övriga samhället. Något som 

också är intressant att belysa inom detta område är vad läroplanen och kursplanen säger om 

kartarbetet i skolan. Detta kommer därför också att tas upp i denna uppsats.  

När jag var på min allra första geografiföreläsning fick vi lära oss om de fyra F:n. Det vill 

säga fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet. Enligt Skolverket är det inom dessa 

fyra F:n som all kunskap ryms (Skolverket, 1994). Ju fler kunskapsformer eleverna har 

desto större kommer deras kunskap att bli. Dessa fyra F är alla viktiga delar för att kunna 

bli väl förtrogen med geografiämnet. För att kunna arbeta med en karta fullt ut och för att 

kunna se alla dimensioner som ryms i en karta behöver man ha med sig alla de fyra F:n. 

Genom att skaffa sig färdigheter lär man sig att använda kartan, har man sedan en 

förståelse för kartan kan man söka samband och använda kartan i ett sammanhang som 

leder till att man får en större förståelse. Förtrogenheten skaffar man sig genom att använda 

fakta, färdigheter och förståelse i kartarbetet. Hur mycket kartrelaterade uppgifter man har 

i skolan varierar givetvis mellan olika skolor och olika lärare. Men något som jag tycker är 

intressant är att se vilka svårigheter och möjligheter lärare ser med kartarbetet och vilken 

attityd eleverna har till kartarbetet. Detta är således något som också kommer att tas upp i 

denna uppsats.   

 

1.3  Syfte  

Syftet med denna uppsats är mångdelat, det är dels 1) att belysa kartans möjliga 

dimensioner i undervisningen, 2) se hur eleverna i dagens skola upplever kartarbetet samt 

att 3) se vad läroplanen och kursplanerna säger om kartarbetet. Syftet är också att se hur 

geografiämnet har förändrats över tid, har det tillkommit eller försvunnit 

kartografiundervisning under tidens gång. 

 

 

 



3 

 

1.4   Frågeställningar 

För att kunna svara på mitt syfte kommer jag att utgå ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns det med kartarbetet? 

• Vilka olika typer av kartor kan man använda sig av i undervisningen? 

• Vad säger läroplanen och kursplanerna om kartarbetet? Har det skett någon 

 förändring över tid? 

• Hur ser geografiundervisningen ut ur ett historiskt perspektiv? När det gäller 

kartor. 

För att kunna besvara mitt syfte har jag även genomfört en enkätundersökning hos en 

grupp elever där deras attityder till kartarbetet behandlats. Även lärarintervjuer har 

genomförts för att få mer förståelse för hur eleverna har svarat på enkätundersökningen.  

 

1.5  Avgränsningar 

Då jag i framtiden ämnar att arbeta som gymnasielärare har jag valt att avgränsa mig i min 

uppsats och enbart se till hur kartografiundervisningen på gymnasienivå behandlas. 

Undersökningen har enbart gjorts med elever som läser i årskurs två på gymnasiet och som 

studerar på det samhällsvetenskapliga programmet. Då eleverna som har deltagit i min 

undersökning har olika förkunskaper inom ämnet påverkar det även resultatet för min 

undersökning. Detta är dock något som jag inte har kunnat ta någon större hänsyn till. 

Hade tiden funnits till att genomföra intervjuer med alla eleverna hade detta dock kunnat 

beaktas.  

 

1.6  Disposition 

Denna uppsats är in delad i fem huvuddelar. I den första delen som redan har presenterats 

framgår uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. I den nästkommande delen 

kommer litteraturstudier och tidigare forskning att behandlas. I detta avsnitt görs det en 

historisk tillbakablick på geografiämnet och även kurs- och läroplaner granskas i detta 

avsnitt. I den tredje delen av uppsatsen inryms uppsatsens metod. Här beskrivs det hur jag 
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har gått tillväga för att genomföra denna uppsats. Urval, enkätundersökning och intervjuer 

behandlas i detta avsnitt, liksom reliabilitet och validitet. I den efterföljande delen 

behandlas uppsatsens resultat. Först presenteras enkätresultatet och kartuppgiften. 

Resultaten av dem presenteras först var för sig och sedan tillsammans, detta för att lättare 

kunna se skillnader och likheter i svaren. Därefter kommer intervjuresultaten att 

presenteras. I den sista delen kommer det föras en diskussion utifrån resultaten som jag fått 

fram och till sist kommer nya tankar som uppkommit under vägen att presenteras.      

 

2.      Litteraturstudier och tidigare forskning 

Geografiämnet brukar ofta delas upp i två delar, naturgeografi och kulturgeografi. Där 

naturgeografer har studerat jordytans fysiska utformning och kulturgeograferna har 

studerat människans omformning och utnyttjande av jordytan. Hur dessa båda inriktningar 

har förhållit sig till varandra har förändrats under historiens gång. För att vi ska kunna få 

en förståelse för hur detta har skett krävs det en historisk tillbakablick. Geografins 

utveckling har främst präglats av resor och mätningar vilket har gett oss mer kunskap om 

vår värld, och dels av vad som under olika perioder setts som dominerande teoretiska och 

praktiska frågor (Wennberg, 1990). För att kunna svara på mitt syfte så småningom krävs 

det att det görs en historisk tillbakablick för att se hur synen på kartografin har förändrats.  

 

2.1  Geografiämnets utveckling 

Då mitt ena syfte med denna uppsats är att göra en historisk tillbakablick i geografiämnet 

och se hur kartografin har förändrats kommer jag här att gå igenom detta. Jag har valt att 

gå långt bak i tiden, detta för att få ett vidare perspektiv. Det bör tilläggas att detta avsnitt 

inte på något sätt är av uttömmande karaktär utan en enbart summarisk, där varje epok 

endast granskas på ytan. 
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2.1.1     Antikens geografi 

Under antikens Grekland löstes gåtor som rörde jordens form och dess plats i universum, 

samt om den bebodda världens utsträckning och innehåll (Wennberg, 1992a). Indelningen 

av olika regioner var ett problem till dess att Eratosthenes1 införde ett gradnät med nio 

meridianer och åtta parallellcirklar. Hans idéer kom att utvecklas av Ptolemaios2 som 

utformade en geocentrisk världsbild. Denna kom att komma i tryck på 1400-talet och 

följde med långt in på 1800-talet (Wennberg, 1992a). En bred grund för kartografin lades 

alltså redan under antiken.  

I romarriket konstruerades en egen typ av geografi, en geografi som främst tjänade 

administrativa och militäriska behov. Vägnätsdiagram och vägbeskrivningar blev stommen 

i deras geografi (Wennberg, 1992a). 

 

2.1.2     Medeltidens geografi 

Under denna tid stod emellertid grekernas karttradition kvar, den kom dock att utvecklas. 

Under medeltiden kom sjöfarten och navigationskonsten att bli allt viktigare. Gerhard 

Mercator var det stora namnet inom kartografiområdet under medeltiden. Han var en 

flamländsk kartograf som uppfann en ny typ av kartprojektion. Han uppfann och namngav 

mercator-projektionen. Det är en vinkelriktig cylinderprojektion. Den är emellertid bara 

ytriktig längs den linje där cylinderytan tangerar jordytan. Mercator har kommit att ses som 

en banbrytande kartograf för sin tid (http://www.ne.se/gerardus-mercator, 2010-01-15). I 

slutet 1500-talet hade man i stora drag fastställt alla kontinenters ytterkonturer. Det ledde 

till att världsbilden förbättrades och blev mer rättvisande.  

 

2.1.3     Den nya tidens geografi fram till 1800 

På 1600- och 1700-talet ökade expeditionerna världen över. James Cooks expeditioner 

kring 1700-talets mitt blev inledningen till vetenskapliga expeditioner (Wennberg, 1990). 
                                                           
1
 Eratosthenes var en grekisk vetenskapsman och geograf som levde ca 276-194 f.Kr. 

(http://www.ne.se/eratosthenes, 2009-12-01).  
2
 Ptolemaios var grekisk astronom och geograf. Han dog ca år 170 e.Kr. (http://www.ne.se/klaudios-

ptolemaios, 2009-12-01). 
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Genom bearbetningar av Cooks rapporter uppkom den nya världsbilden och dess 

sammanhängande form. Människorna förstod nu att det fanns individer även utanför 

Europa. 1700-talet blev också detaljinventeringarnas tid. Intresset för djurarter, växtarter, 

mineraler, jordarter och markanvändning ökade, folkmängden ökade också under denna tid 

(Wennberg, 1990). Det var även under denna tidpunkt som Carl von Linné nådde 

framgång i sin botaniska kartläggning över Sverige. Kartografin kom att få en allt viktigare 

roll i världen. Nya karttyper började ta form, framförallt karttyper av tematisk karaktär. 

 

2.1.4     Regionalgeografin växer fram 

I och med att det samlades in mycket data under 1700-talet, kom nya teoretiska frågor om 

världen att lösa. Därför skapades det olika vetenskapliga discipliner. Två tyska forskare, 

Alexander von Humboldt och Carl Ritter, anses ha utvecklat geografin till en självständig 

vetenskap (Wennberg, 1990). Humboldt var en tysk naturvetare som intresserade sig för 

geologi och botanik. Idag anses Humboldt vara pionjären inom växtgeografi och 

klimatologi. Han gjorde många resor, främst till Sydamerika för att observera skillnader 

och samband i olika klimatområden. Ritter var geograf och pedagog. Han reste bland annat 

runt i Europa, Afrika och Asien. Han skrev ett stort verk som grundades på egna studier 

(Wennberg, 1990). Genom dessa båda herrar kom regionalgeografin att växa fram. 

Regionalgeografins mål var att studera och utveckla förståelsen för människans och hennes 

fysiska och kulturella miljö genom att belysa hela regionens innehåll ur ett historiskt 

perspektiv. Fram till mitten av 1900-talet var geografins litteratur starkt dominerad av 

regionalgeografin (Wennberg, 1992a). Under 1940-talet kom det att växa fram kritik mot 

att naturgeografin skulle följas av människans roll i landskapet. På grund av all kritik som 

uppkom började geologerna istället specialisera sig inom specifika områden i geografi, 

som klimatologi, kartografi, ekonomisk geografi, geomorfologi mm. Denna specialisering 

resulterade i att geografiämnet delades i två delar, naturgeografi och kulturgeografi. Det 

var många som då upphöjde att det hade skett en delning av ämnet. En av dem som kom att 

bli en förgrundsgestalt för ämnesuppdelandet var Torsten Hägerstrand. Han ansåg att 

regionalgeografin var teoretiskt fattig och tråkig, samt att det rådde oklarheter om 

förhållandena mellan naturgeografi och mänsklig verksamhet (Wennberg, 1990). Därmed 

kom ”den nya geografin” som både var teori- och modellutvecklande. Teoretiska och 

abstrakta modeller skapades av omvärlden istället för att som tidigare enbart beskriva 
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landskap och regioner. Kartan kom också att få en stor roll då kartritningarna nu fick större 

spelrum.  

 

2.1.5     Skolämnet geografi 

Sedan 1950 har geografiämnet i grundkolan varit utsatt för vissa förändringar. 1977 kom 

det ett nytt förslag till en ny läroplan, vilket innebar att flera ämnen skulle slås samman till 

ett orienteringsämne istället (Blom Mondlane & Jansund, 2003). När det gäller geografin i 

gymnasieskolan ansattes det hårdare än i grundskolan. Geografiämnets delning i 

naturgeografi och kulturgeografi vid universiteten bidrog till att geografiämnet på 

gymnasieskolan delades mellan naturkunskap och samhällskunskap. Detta skedde 1964. 

1991 beslöt man dock att återinföra geografiämnet i gymnasieskolan (Blom Mondlane & 

Jansund, 2003).  Vilket har lett till att kartografin har kommit att få en större roll i 

gymnasieskolan. Blom Mondlane & Jansund (2003) slår fast att kartan är det viktigaste 

redskapet i geografin och att det främst ska användas som ett verktyg. De menar att 

undervisningen ska ta sin utgångspunkt i att eleverna lär känna sin värld för att därefter 

kunna förklara och förstå världen med hjälp av centrala verktyg. Författarna menar vidare 

att eleverna har sitt eget land i centrum på en karta men att detta är naturligt då den bild vi 

möter genom media, undervisning och i andra sammanhang framställer kartan på samma 

vis. Mondlane Blom och Jansund (2003) menar att det är viktigt att som lärare bryta denna 

bild av världen som eleverna har och visa på att kartbilder kan framställas på olika sätt. 

Genom att eleverna får se olika typer av kartor kommer deras förståelse för hur andra 

människor i andra delar av världen lever att förändras menar författarna. 

Den danske forskaren och geografen Jens Peder Møller (2003) menar att 

geografiundervisningen kan delas upp i fyra mindre områden eller argument. ”Förståelse 

av grunddragen gör ett ämne mer begripligt” (Møller, 2003:52) är det första argumentet. 

Med det menar Møller att man inte nödvändigtvis behöver minnas all fakta, utan att det 

istället går att resonera sig fram till ett svar eller en lösning. Utifrån detta menar Møller 

(2003) vidare att det genom att använda kartor går att resonera sig fram till en lösning på 

ett geografiskt problem. Vidare pekar Møller på att ”om inte detaljer placeras in i ett 

strukturerat mönster, glöms de snabbt” (Møller, 2003:52), vilket är hans andra argument. 

Det tredje argumentet innebär att det är nödvändigt att ha förståelse för ett ämnes struktur. 
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Förståelsen underlättar och gör det möjligt att använda och applicera kunskapen i andra 

sammanhang. Det sista argumentet som Møller lyfter fram innebär att om undervisningen 

utgår ifrån ämnets uppbyggnad och om man lär sig och tränar att tänka som 

vetenskapsmän, fast på en enklare nivå kommer avståndet mellan experter och övriga 

medborgares kunskaper att minska. Møller (2003) anser att kartan i dess olika former både 

elektroniska kartor och traditionella kartor är ett centralt verktyg inom samtliga 

arbetsområden i geografin.  

 

2.2    Att arbeta med kartan i undervisningen 

Kartan är starkt förknippad med geografiämnet. Kartan är ett nödvändigt instrument för en 

god geografiundervisning. Kartbilden är ett sätt att ”samla information om människor och 

platser” (Balderstone & Lambert, 2000 s. 125). Kartan behövs för att hjälpa eleverna att få 

en bild av vår omvärld. Genom kartan bör eleverna lära sig hur omvärlden är uppbyggd 

och hur olika delar fungerar och påverkar varandra (Mårtensson & Wennberg, 1996). 

Enligt Mårtensson och Wennberg (1996) är det särskilt viktigt för geografiläraren att 

utveckla elevernas förmåga till rumsuppfattning och rumslig begreppsbildning. De menar 

vidare att det är viktigt med en relativt korrekt uppfattning av hur världen ser ut, då en 

felaktig inre mental karta lätt leder till feltolkningar och missförstånd (Mårtensson & 

Wennberg, 1996). Detta kan endast uteslutas genom att gott kartarbete. En god 

kartförståelse och karttolkningsförmåga nås endast genom ett meningsfullt arbete hos 

eleverna. Mårtensson och Wennberg (1996) menar också att kartan har använts som ett 

kommunikationsverktyg i över 3500 år och att det bör vara så även framöver. De anser 

vidare att kartans styrka ligger i att den genom endast en bild kan visa på komplexa 

förhållanden på jordytan som det annars skulle behövas flera sidor att redogöra för i 

textform. 

Balderstone & Lambert (2000) menar att det inte är många elever som har direkt erfarenhet 

av de platser som de läser om i geografin. På så sätt har materialet som läraren använder 

för att visa en plats, såsom en karta eller någon annan bild, en stor betydelse för elevernas 

geografiska utbildning.  

Det finns en mängd olika karttyper som man kan använda sig av i sin undervisning. Det 

viktigaste är att eleverna bli förtrogna med kartorna. Jordgloben bör vara den bild av 
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världen som kommer först och sedan kartor och skisser av alla de slag (Lövgren & 

Swedberg, 1963). Väggkartan är en annan viktig källa. Den är lätt att ta till i 

undervisningen och ger eleverna en bra världsbild, då de alltid ser kartan. Men att enbart 

ha en väggkarta tillhands är inte heller bra. Mårtensson och Wennberg (1996, s. 118) 

menar att väggkartan kan riskera att skapa oengagerade elever som bara ”sitter och tar 

emot”. Att alla elever har tillgång till en Atlas är också en stor fördel för kartarbetet. 

Lövgren och Swedberg (1963) menar att det borde vara en självklarhet att låta eleverna ha 

en Atlas uppslagen under geografilektionerna så att det på så sätt blir en naturlig del i 

undervisningen. Genom ett aktivt arbete med kartböcker lär eleverna sig att tolka och dra 

egna slutsatser utifrån de företeelser som de ser. Det viktiga är att regelbundet arbeta med 

kartor och att jämföra olika karttyper med varandra för att på så sätt få en bättre 

kartuppfattning.  

Det finns olika metoder för att arbeta med kartor, en är Denvermetoden. Denvermetoden är 

framtagen utav lektorn Lennart Dahlén. Sitt namn fick den av att det var just staden Denver 

som Dahlén använde sig av då han provade övningen för sina elever (Wennberg, 1992b). 

Genom olika typer av kartor och kartböcker fick eleverna sedan beskriva staden Denver 

utifrån vad de hade sett på kartorna. Syftet med denna övning är att eleverna ska bli 

förtrogna med olika typer av tematiska kartors symboler. Det ska bli ett meningsfullt 

sökande efter fakta och samband. Då eleverna får arbeta med denna metod kommer både 

eleverna och läraren att se vilken förståelse och vilka problem som eleverna kan ha med 

kartbilden och dess symboler. Eleverna ökar sina färdigheter och sin observationsförmåga 

och lär sig att dra egna slutsatser (Mårtensson & Wennberg, 1996).  

Den mentala kartan är även den viktig i undervisningen. Redan i de lägre åldrarna kan man 

arbeta med detta, där man till exempel kan låta eleverna rita sin skolväg ur minnet 

(Lövgren & Swedberg, 1963). Men även i de högra åldrarna går den mentala kartan 

utmärkt att använda sig av. Genom att låta eleverna exempelvis rita av hela världen på ett 

papper, rita ut världsdelarna, så många länder som möjligt och så många städer, vattendrag 

och bergskedjor som möjligt. Att sedan upprepa denna procedur under årens gång kan vara 

nyttigt för eleverna, dels för att de troligtvis har lärt sig mer under åren och dels för att de 

själva kan se att de har lärt sig mer, vilket ger en positiv inverkan på eleven. 

Bednarz m.fl. (2006) anser även de att kartan är det viktigaste redskapet inom geografin 

och att förmåga att kunna använda kartan på ett gott sätt måste ske genom ett aktivt arbete. 
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De menar vidare att utan instruktioner avtar elevernas förmåga att använda kartor eftersom 

det är en komplex och kognitiv process i många steg. Liksom många andra menar de även 

att det är vanligt att färger och symboler missförstås.  

Björklund (1993) menar också att det är kartan och bilden av verkligheten är de mest 

betydelsefulla hjälpmedlen inom geografiundervisningen. Det är viktigt att eleverna blir 

förtrogna med kartan, det kan de endast bli genom att använda den mer. Björklund (1993) 

lyfter också fram att kartan inte enbart är ett hjälpmedel inom geografiundervisningen utan 

även i andra ämnen. Vidare menar Björklund (1993) att eleverna dessutom bör tränas i att 

använda olika typer av kartor och genom att analysera och kombinera de olika kartorna 

kommer de lära sig att dra vissa slutsatser utifrån kartbilderna.     

Andersson och Leinhardt (2002) anser även de att kartan har en given och central plats 

inom geografin. De menar även att kartan är det vanligaste och viktigaste verktyget för att 

kunna resonera om rumsliga fenomen såsom lägesbestämd information. Andersson och 

Leinhardt (2002) har i sin studie undersökt ”hur en plan kartprojektion och hur förståelsen 

för att en tvådimensionell karta är en modell av jordgloben, påverkar förmågan att förstå 

och resonera om avstånd” (2002:285).  

Wiegand (2006) menar att kartor används för många olika ändamål och att användningen 

av kartor ökar. Det finns relativt mycket forskning om ungdomars mentala kartbild men 

lite forskning om hur eleverna väljer den mest lämpade kartan för att komma fram till det 

svar man söker. Liksom många andra påpekar Wiegand (2006) att eleverna ofta har 

svårigheter med att tyda symboler och färger på kartor. Wiegands studie visar just 

problemet med färgerna på kartan. Nästan alla elever som deltog i undersökningen 

förknippade en svart punkt med bebyggelse och en blå linje med vattendrag.  

 

2.2.1     Den interaktiva kartografin 

Med hjälp av Google Earth kan man ta sig vart man vill i världen, det enda som krävs är att 

man har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Man får tillgång till allt från 

satellitbilder, terrängkartor, 3D-byggnader till havets djupa dalar. Google Earth spänner 

över ett stort och omfattande geografiskt material. Det går även att få fram historiska bilder 

från hela jordklotet, information om havsytan och enklare rundturer med ljud- och 
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röstinspelningar. Med Google Earth är man alltid bara ett musklick bort från den platsen 

som undervisningen behandlar. Det går även att följa hur regnskogar har skövlats, hur 

markförstöringen ökar och hur vattennivån ändras och förändrar vår jord. Det finns alltså 

otroligt många möjligheter.   

Vi i Sverige besitter ett relativt stort och unikt kartmaterial som tillkommit under 1600-, 

1700-, och 1800-talet. Lantmäteriet som bildades redan på 1600-talet hade till uppgift att 

inventera och kartera landets resurser. De tidigaste kartorna framställdes genom 

geometriska mätningar och kallas därför för just geometriska kartor. Många av dessa 

gamla geometriska kartor finns samlade i de så kallade geometriska jordeböckerna 

(Eklundh & Harrie, red. Olsson, 2005). Det pågår en digitalisering av alla våra historiska 

kartor över Sverige. Geografiska informationssystem, GIS, är en etablerad teknik för 

hantering och analys av geografisk information GIS används främst inom fysisk planering, 

allmän kartframställning, miljövård och skogsvård. GIS är alltså ett system som med hjälp 

av datorer lagrar, analyserar och presenterar geografisk data. Det som skiljer GIS från 

andra informationssystem är att de data som hanteras i GIS är geografiska och att 

programvaran kan användas för att hantera denna typ av data (Wellving, 2001). Geografisk 

data är den typ av data som innehåller någon form av lägesbeskrivningar och genom att 

använda lägesbeskrivningarna kan man framställa kartor. Genom att använda GIS kan man 

göra kartor och annan geografisk information mer lätttillgängliga (Wellving, 2001).  

I artikeln Glömmer gymnasiet GIS? (Tenfält, 2009) publicerad i tidsskriften Skolvärlden 

som ges ut av Lärarnas Riksförbund görs det en intervju med Anders Wellving. Wellving 

är universitetslektor vid institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings 

universitet.  Wellving menar att GIS kan tillföra mycket i undervisningen både på 

grundskolan och i gymnasiet. Han menar att tekniken öppnar nya möjligheter att studera 

fakta i form av kartor, diagram och tabeller (Tenfält, 2009). Den nya läroplanen lär också 

bidra till att GIS-undervisningen i skolan kan komma i kläm men det är inte det största 

problemet. Wellving tror att det största problemet med GIS-undervisningen i skolorna är 

att lärarna inte har tillräckligt stor kompetens inom området. Att GIS ska introduceras på 

ett tidigt stadium i skolan är Wellvings vision. Han menar vidare att GIS är ett verktyg som 

kan användas i många olika ämnen såsom till exempel historia, biologi och matematik 

(Tenfält, 2009). I vardagen ställs flertalet elever inför många GIS-applikationer. GPS-

tekniken och många datorspel bygger på rumsligt tänkande och tangerar GIS. Wellving 
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menar att alla unga behöver träning i att orientera sig i rummet, att förstå kartor och 

riktningar och att utveckla sitt lokalsinne.  

Något som skolorna kan göra för att vidga sina kunskaper i GIS är att samarbeta med 

kommunen, där GIS används relativt flitigt. Genom sådana samarbeten kring 

undervisningen får lärarna stöd och kunskap medan eleverna får en god inblick i hur GIS 

kan användas i samhället. Annica Grundström, ordförande i Geografilärarnas Riksförening, 

anser liksom Wellving att GIS lämpar sig för andra skolämnen än geografi. Grundström 

och Wellving anser båda två att det i kursplanen för den nya gymnasieskolan måste framgå 

tydligt att GIS ska ingå i undervisningen (Tenfält, 2009).  

I kursplanen som gäller idag för Geografi A, står det bland mål som eleverna skall ha 

uppnått efter avslutad kurs är att: 

”kunna samla in, bedöma, bearbeta och presentera geografisk 

information från kartor, databaser, flyg- och satellitbilder, genom 

mätningar och iakttagelser i fält, i laboratorier och på exkursioner 

samt ha kunskaper om geografiska informationssystem (GIS)” 

(Skolverket, 1994) 

I Digitala kartbiblioteket kan man också få fram mycket användbara kartor. Kungliga 

Biblioteket och Lantmäteriet har gjort en överenskommelse som gör att utbildnings- och 

forskningsändamål via Internet ger användare vid landets universitet och högskolor 

tillgång till ett urval av Lantmäteriets kart- och bildmaterial. Studenter vid lärosätena får på 

så sätt en unik tillgång till både översiktliga och detaljerade kartor över hela Sverige 

(http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=9669 2009-12-10).  

 

2.2.2      Kartan som verktyg i geografiämnet 

Kartan kan ses som ett av geografiämnets mest betydelsefulla redskap då den genom en 

bild kan säga mer än tusen ord om förhållanden på jorden. Kartan är en förminskad och 

förenklad bild av verkligheten där det är kartritaren som har valt ut specifika detaljer och 

mönster för att kartan ska ge en så klar bild av verkligheten som möjligt (Hall, 2003).  

För ett effektivt arbetssätt med kartor behöver eleverna utveckla vissa förmågor. Bland 

annat bör eleverna kunna behärska ett koordinatsystem, kunna använda ett index samt att 
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vara väl förtrogen med latitud och longitud. Att känna till vissa symboler och se deras 

samband med platser är också en god förutsättning. Kartor kan vara svårbegripliga för 

många elever. För att öka förståelsen hos eleverna bör man arbeta med olika typer av 

kartor. Det kan också vara bra för eleverna om man integrerar fotografier och bilder med 

kartboken för att på så sätt låta eleverna se olika sammanhang ur olika perspektiv 

(Mårtensson & Wennberg, 1996). En del elever har enliga Blaut (1997) svårt att tolka och 

tyda kartor i form av flygfoton av landskapet. Blaut (1997) menar att detta ger starka bevis 

på att eleverna ibland även har svårt för att begripa allmänna kartkunskaper. Eleverna har 

störst problem med skalor som är så förminskade att det är svårt att få en överblick över 

landskapet. Blaut (1997) menar vidare att många elever inte klarar av att använda sig av 

samt att arbeta med klassrumskartan om inte uppgifterna är tillräckligt tydliga och klara.  

En vanligt förekommande karttyp i undervisningen är den plana kartan, i form av 

väggkartan. Denna karta har vissa metodiska fördelar, den kan till exempel ge upphov till 

diskussioner och kan vara lämplig vid all typ av undervisning. Enligt Mårtensson och 

Wennberg (1996) kan den dock skapa en del missförstånd hos eleverna då den inte återger 

världsbilden på ett fulländat sätt. Ett exempel är att många elever tror att alla floder rinner 

söder ut och att norr alltid är uppåt på kartan. Arbetar man istället med en kartbok 

resulterar det i, enligt Mårtensson och Wennberg (1996), att eleverna aktivt söker kunskap 

samt lär sig tolka och läsa av kartan och därefter dra egna slutsatser.   

 

2.3      Problem med kartarbetet i undervisningen 

Balderstone & Lambert (2000) har uppmärksammat en del problem som kan uppkomma i 

arbetet med kartan. På kartan finns det ofta mycket information att hämta, vilket kan göra 

det svårt för den orutinerade kartläsaren att hitta rätt information. Kartan blir lätt svårtläst. 

Många, framförallt, tematiska kartor är ofta väldigt färgglada. Färgerna på kartan kan 

associeras till något det inte är i verkligheten, gröna områden på kartan behöver till 

exempel inte betyda att det är gräs utan det kan istället symbolisera landhöjningar eller 

något annat. Mårtensson och Wennberg (1996) anser att problem lätt kan uppstå när 

eleverna ska tolka kartan. Att urskilja liknande symboler och linjer kan bli ett stort problem 

för många elever. Mårtensson och Wennberg (1996) menar att en av huvudfaktorerna för 

att lyckas med kartarbetet är just förmågan att urskilja figurer. Balderstone & Lambert 
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(2000) tar upp ett annat problem, de menar att om man som lärare enbart använder sig utav 

en karta utan att knyta an den till jordgloben ger kartprojektionen ett ”missvisande 

förhållande som kan etableras hos eleverna om inte möjligheten ges att också se en annan 

kartprojektion” (2000, s 129). Mårtensson och Wennberg (1996) poängterar att det även är 

viktigt att låta eleverna se kartor med olika typer av skalor. På många kartor ser till 

exempel Grönland och Australien lika stora ut, vilket ger en felaktig bild till eleverna. 

Skalan är alltså en viktig faktor att ta hänsyn till som lärare och det enda som kan 

förebygga detta problem är att låta eleverna arbeta med kartor över samma områden men i 

olika skalor (Mårtensson & Wennberg, 1996). Författarna menar också att det bästa för att 

få fram avstånd på en karta är att måtta med sin penna eller sitt finger längs skalmåttet och 

sedan mäta på kartan för att få farm svaret på hur långt det avsedda avståndet är.  

När det gäller de interaktiva kartorna kan det även lätt bli problem. Då är det oftast 

problem av teknisk karaktär, såsom att datorer och projektorer inte fungerar och liknande. 

Ett annat problem som finns på många skolor är att det inte finns tillräckligt med 

kartböcker åt eleverna. En önskan vore om varje elev hade sin egen kartbok men så är det 

inte i verkligheten, har man tur finns det en klassuppsättning av kartböcker ute i skolorna. 

2.4      Elevers attityd till geografin och till kartarbetet  

Om elevers attityd till geografiämnet och till kartarbetet finns det inte så mycket skrivet, 

speciellt inte om man ser till geografiundervisningen i gymnasieskolan. I Molins (2006), 

studie framgår det dock att eleverna förknippar ämnet geografi med namngeografi och 

kunskap om länder. Den nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03, som gjordes av 

Skolverket 2003, är den största utvärderingen som någonsin har genomförts inom 

skolvärlden. I NU-03 framgår det att ”38 % instämmer mycket eller ganska mycket till 

påståendet att Geografi är svårt” och ”85 % instämmer mycket eller ganska mycket till 

påståendet att det är viktigt att ha bra kunskaper i geografi” (Skolverket, 2003:59). Studien 

genomfördes som tidigare nämnts hos elever i grundskolan där geografin inte är något 

självständigt ämne, därför kan man se hur geografin förhåller sig till de övriga so-ämnena. 

Elevernas intresse för geografin är något mindre än för historia och samhällskunskap 

medan eleverna har ett större intresse för geografi än för religion. Det visade sig att 

eleverna anser att geografin är bra för deras framtida arbetsliv.   
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3.      Kurs- och läroplaner ur ett historiskt perspektiv 

Skolvärldens läroplaner visar de grundläggande och övergripande värden som ska prägla 

skolans verksamhet. Läroplanerna visar hur lärarna ska förhålla sig till arbetet och vilka 

mål som eleverna ska ha uppnått när de lämnar skolvärlden. Som ett komplement till 

läroplanerna finns kursplanerna. Här anges mål som eleverna ska sträva efter och mål som 

eleverna ska uppnå i de enskilda ämnena.  

Geografin har länge varit ett skolämne. Redan på 1500 ingick detta, då med en inriktning 

mot matematik och kartografi. Under 1700- och 1800-talet började namngeografin 

introduceras inom ämnet. Namn och data om länder blev populärt tack vare att man hela 

tiden lärde sig mer om sin omvärld. Det kom även att skapas en skolordning där geografin 

var integrerad med historieämnet, för att sedan komma att bli ett eget ämne på gymnasiet 

(Wennberg, 1990).  

1842 blev den obligatoriska skolformen, folkskolan, lagstadgad. Folkskolan blev till för att 

ge barn baskunskaper i olika ämnen. Geografi var ett av de ämnen som dåtidens elever 

skulle besitta ämneskunskaper inom. Undervisningen utgick framförallt från den egna 

omgivningen och det egna landskapet, för att sedan vidga vyerna till större regioner. Tjugo 

år senare kom geografiämnet att delas upp i två andra ämnen, nämligen i 

samhällsvetenskap och i naturkunskap. Framtiden för geografiämnet blev genast oklar.  

I början av 1900-talet införde man hembygdskunskap redan i småskolan. Som ett led i 

detta fick man sedan i tredje klass börja läsa regionalgeografi där även naturgeografin 

behandlades. På 1950-talet infördes det vissa mål för geografiundervisningen, där man just 

betonade sambandet mellan naturen och människans verksamhet. Det betonades också att 

undervisningen skulle ge eleverna en förståelse om andra länder och kulturer (Wennberg, 

1990). 

Grundskolans första läroplan kom först 1962. Människans olika livsmiljöer var ett centralt 

tema och det ledde till att regionalgeografin återigen fick en större roll inom 

geografiämnet. U-lands- och befolkningsproblem, migration och kartkunskap fick en allt 

större roll inom ämnet. Sju år senare kom det en ny läroplan, 1969. Innehållet i denna 

läroplan var i stort sett oförändrat. Det som i stort sett är det enda som skiljer dessa 

läroplaner från varandra är dess upplägg. I den senare versionen är upplägget mer inordnat 

i olika arbetsområden. När det gäller kartografin ska man bland annat ha ”kännedom om 
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landskap och län” och ägna sig åt ”kartstudier och arbete med olika inslag av studie- och 

arbetsmaterial” (Skolöverstyrelsen 1969 s. 186). 

Någon ny läroplan kommer det inte förrän 1980. Även här återfinns geografin. Fokus har 

dock förflyttats något och behandlar nu ”människans omgivning” (Lgr 80, 

Skolöverstyrelsen, 1980). I målen som nämns ser man bland annat att eleverna ska skaffa 

sig en ekologisk grundsyn på världen, via kartbilder, världsdelar och världshav. Eleven ska 

bland annat besitta kunskaper i: 

”Jordens kartbild, världsdelar och världshav. Ett urval av miljöer i Sverige, 

Norden och Europa samt i andra världsdelar”. 

”Kunskap om viktiga geografiska namn i de olika världsdelarna” 

(Skolöverstyrelsen 1980, s. 124) 

Även i 1980-års läroplan har kartografin en central roll. 

Fjorton år senare kom nästa läroplan, Lpo 94 (Skolverket, 1994). Det är även den läroplan 

som gäller än idag. I dagens läroplan är fokus främst på miljön. Eleverna ska utveckla sin 

förmåga att se samband, sammanhang och helheter mellan människa och natur. Detta för 

att vi ska kunna uppnå en god miljö och för att möjliggöra en hållbar utveckling. Fokus har 

alltså förflyttats helt från kartografin.  

 

4.      Metod 

I detta avsnitt beskrivs den empiriska undersökningen och vilka metoder som jag har valt 

att använda för att få svar på mina frågeställningar. Syftet med min undersökning var att 

försöka kartlägga elevers kartkunskaper samt att se hur geografilärarna jobbar med 

kartarbetet i undervisningen. Metoden beskrivs utifrån urval, undersökningens metoder, 

genomförande, bearbetning av data, reliabilitet och validitet.  

 

4.1       Urval 

Skolorna och klasserna som valdes ut som undersökningsobjekt ligger i Småland och 

Skåne, detta år således inte någon regionalstudie. Då jag tidigare hade varit i kontakt med 
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de geografilärare på de skolorna jag har genomfört studien på, underlättade det mycket för 

mig. Det gick snabbt och lätt att få tillgång till att genomföra enkätarbetet och intervjuerna. 

Undersökningen är endast gjord hos elever som läser på det samhällsvetenskapliga 

programmet. Båda skolorna har mellan 1000-1500 elever. Valet att genomföra en 

enkätundersökning kan tyckas vara tveksamt då alla eleverna kanske inte kan presentera all 

den kunskap de besitter, utan bara svara på just det som jag har valt ut. Jag har dock valt att 

använda denna metod eftersom jag tycker att den lämpar sig bäst för min uppsats dels när 

det gäller mitt angreppssätt och dels för att det ger klara och mätbara resultat. Jag använde 

mig av en delvis öppen enkät, det vill säga en enkät där eleverna fick föra fram sina egna 

åsikter till kartor och kartarbetet i skolan. För att få ytterligare perspektiv på 

undersökningen valde jag att intervjua de undervisande geografilärarna.  

 

4.1.2     Enkäter 

Enkäten riktades till totalt 60 elever. En klass i Småland och två klasser i Skåne deltog i 

undersökningen. Syftet med enkäten var att se hur elevernas kartografikunskaper är samt 

att se vilken attityd de hyser inför kartografiarbetet. Med enkäten menar jag både själva 

enkäten med frågorna och kartövningen som eleverna fick göra. Urvalet av klasserna kan 

likna ett så kallat bekvämlighetsurval efter Brymans (2002) urvalskategorisering. Det 

innebär att den som genomför en undersökning försöker optimera den genom att välja 

lättillgängliga informanter. Det kan även tilläggas att alla elever som deltog i 

undersökningen var minst 18 år. Ser vi till könsfördelningen av de deltagande eleverna var 

endast 37 % av det manliga könet och 63 % av det kvinnliga. 

  

4.1.3    Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes gjordes med elevernas respektive geografilärare, detta för 

att få en viss förståelse för hur eleverna hade svarat på undersökningen. Genom att 

intervjua lärarna och få svar på hur de ser på kartografin och kartarbetet i klasserna hjälpte 

det mig att tolka enkätundersökningarna. Samtliga av de intervjuade lärarna har jobbat som 

geografilärare i minst tre år och alla var kvinnor. Då intervjun som utfördes hade ett fast 
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diskussionsunderlag möttes alla respondenter samma frågestimuli, vilket har stor betydelse 

för intervjuerna enligt Bryman (2002).   

 

4.2      Undersökningens metoder 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och enkäter som forskningsmetod i 

min undersökning. Trost (2001) menar att det är syftet med utformningen av 

undersökningen som bestämmer vilken metod som är mest lämplig. Jag anser att 

kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst. Önskvärt hade varit att även genomföra intervjuer 

med eleverna men pågrund av tidsbrist fick det istället bli en enkätundersökning.  

 

4.2.1.     Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun är den metod som ger mest intresseväckande resultat om bland 

annat attityder och intressen, vilket delvis är det som jag vill veta mer om genom min 

undersökning. Kvalitativa metoder fokuserar på djupet på ett litet antal avsiktligt utvalda 

frågor (Johansson & Svedner, 2006). Författarna menar vidare att det kan vara en fördel att 

använda sig av öppna frågor och ett öppet klimat under intervjun. Att skapa ett öppet 

klimat vid intervjutillfället kan vara avgörande för intervjuns resultat, då det är viktigt att 

den intervjuade personen känner sig trygg och avslappnad (Johansson & Svedner, 2006).  

Intervjuerna som genomfördes gjordes även med ljudupptagning. Detta för att för det 

första komma ihåg och förstå vad som sades i efterhand och dels för att det är lättare att 

koncentrera sig på att lyssna aktivt under intervjun om man vet att man kan gå tillbaka och 

lyssna på intervjun igen. Johansson och Svedner (2006) menar att det även är viktigt att 

anteckna under den inspelade intervjun, detta för anteckningarna kan fungera som ett stöd 

för vad respondenten har berättat och dels för att det även kan synliggöra observationer 

som inte kommer med på ljudupptagningen. Vidare menar Johansson och Svedner (2006) 

att kvalitativa intervjuer inte är standardiserade. Med det menar författarna att intervjuaren 

inte från början vet vilka frågor som kommer att vara mest betydelsefulla. Det är därför 

nödvändigt att intervjuaren följer upp med frågor som behövs för situationen. Bryman 
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(2002) menar att det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar eftersom detta 

ger kunskap om vad intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt.    

Eftersom jag endast har intervjuat tre lärare kändes det självklart att genomföra intervjuer 

med dem och inte enkäter. Intervjun som forskningsmetod har vissa fördelar om man 

jämför med enkäter. Vid interjuver kan svaren snabbt följas upp med följdfrågor under 

intervjun. Anledningen till att eleverna fick svara på en enkätundersökning och inte bli 

intervjuade har med tiden att göra. Det skulle vara väldigt svårt att hinna med att intervjua 

så pass många elever som det behövs för att få ett relativt rättvist resultat, därav blev det 

istället en enkätundersökning.  

 

4.2.2     Enkätundersökning 

Som tidigare nämnts genomfördes en enkätundersökning bland eleverna då det hade tagit 

alldeles för mycket tid både ifrån min, elevernas och lärarnas sida att genomföra intervjuer 

med var och en. Tanken med att göra en enkätundersökning var att den skulle gå relativt 

snabbt att genomföra. Enkätundersökningen gjordes för att få en bild över hur elevernas 

attityd till kartarbetet var samt för att se vilka kunskaper eleverna har inom kartografin. 

Trost (2001) menar att enkäter egentligen är väldigt lika intervjuer, skillnaden är dock att i 

enkäterna besvarar informanten själv frågorna och skriver ner sina svar på pappret.   

Johansson och Svedner (2006) menar att en enkätundersökning ger en bred men relativt 

ytlig information. Vidare anser de att det kan vara svårt att konstruera enkätfrågor, då det 

som enkäten är tänkt att undersöka och vad den är avsedd att göra är mycket komplext. 

Författarna anser att en enkät inte bör vara mer än tre sidor och att fasta svarsalternativ ska 

dominera framför öppna frågor, med hänsyn till bearbetningen. Detta år något som jag 

delvis har försökt att beakta vid utförandet av min enkätundersökning (Bilaga 1).  

Kartuppgiften som eleverna fick genomföra har jag själv utarbetat utifrån Denvermetoden. 

Uppgiften har även genomförts tidigare, då hos en grupp elever på min VFU-skola. Då 

fungerade uppgiften bra och gav goda resultat, därför ansåg jag att det kunde vara bra att 

använda sig utav uppgiften igen. 
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4.3      Genomförande 

Enligt Trost (2001) är det en god sed att personligen lämna enkäterna till den målgrupp där 

undersökningen ska genomföras. Jag tog Trosts tankar i beaktning och lämnade över 

enkäterna till eleverna personligen. Jag började med att berätta vem jag var och varför jag 

var där och ville göra denna undersökning. Jag förklarade vad det var eleverna skulle göra. 

Först skulle de få svara på de frågorna som fanns på enkäten, när de var klara med det 

skulle de fortsätta med kartuppgiften som de fick utdelad samtidigt som enkäten. Till sin 

hjälp för att klara av kartuppgiften hade alla elever varsin kartbok (Almqvist & Wiksells 

Atlas, 2003). Med utformningen av kartuppgiften ville jag uppnå att eleverna skulle 

använda så många olika kartbilder från kartboken som möjligt och inte bara kunna läsa ut 

all information ifrån en och samma karta. Total tid för att besvara frågorna och göra 

kartuppgiften var 30 minuter. Det verkade vara en rimlig tid för att hinna besvara allt. 

Ser vi istället till intervjuerna med lärarna genomfördes det i ett enskilt rum utan några 

andra åhörare. Frågorna som låg till grund för diskussionen upprymde allt det som jag ville 

få fram genom att intervjua lärarna. Det var väldigt intressant att höra vad lärarna tyckte 

och en del svar skiljde sig åt väldigt mycket mellan lärarna. Då intervjuerna även spelades 

in antecknades enbart stödord, för att ha så mycket fokus som möjligt på talet för stunden.  

    

4.4      Databearbetning  

I detta avsnitt kommer databearbetning av enkäter och intervjuer att behandlas. 

 

4.4.1     Enkäter 

När eleverna hade svarat på enkäten samlade jag in dem och läste sedan igenom dem för 

att få en uppfattning om hur informanterna svarat. Därefter sammanställde jag svaren på 

frågorna i diagram. Först var klass för sig och sedan tillsammans med de andra för att få en 

överskådlig bild över resultaten klasserna emellan. Resultaten kan ses i efterföljande 

avsnitt. 

 



21 

 

4.4.2.     Intervjuer 

Bearbetningen av intervjumaterialet började med att jag lyssnade igenom det inspelade 

materialet en gång. Därefter lyssnade jag igenom det en gång till samtidigt som jag 

kompletterade ljudinspelningen med mina anteckningar. Därefter skrev jag ner det mest 

relevanta från ljudinspelningarna ordagrant. Detta läste jag sedan igenom ett flertal gånger 

för att öka noggrannheten. Därefter började jag jämföra klassernas resultat med respektive 

lärares intervjusvar, för att se om det fanns något samband mellan elevernas och lärarnas 

svar.  

 

4.5      Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten av den information som har samlats in. Trost 

(2001) menar att en reliabel undersökning får samma resultat om den görs om vid ett annat 

tillfälle eller om samma undersökning utförs av någon annan. Trost påpekar dock att 

undersökningen i så fall måste vara utförd under liknande förhållanden för att ge ett rättvist 

resultat. Trost (2001) menar också att det är viktigt att man har lättformulerade frågor så att 

ingen missuppfattar frågorna. Detta är något som jag har tagit hänsyn till vid utformandet 

av min enkätundersökning. Jag tror att alla eleverna har uppfattat frågorna på samma sätt, 

vilket gör att undersökningen får en hög reliabilitet.  

Johansson och Svedner (2006) tycker att enkäter är en riskabel metod. Själv tyckte jag att 

det var lite svårt att utforma frågorna även om jag visste vad jag ville undersöka och få ut 

av enkätundersökningen. När det gäller intervjuerna ansåg jag att det lämpade sig bäst med 

öppna frågor. Johansson och Svedner (2006) är av annan åsikt då de anser att öppna frågor 

är svåra att bearbeta och därmed är det mer fördelaktigt med fasta svarsalternativ. Det är 

möjligt att utformningen av min enkät och intervju påverkade hur informanterna svarade. 

Då kursplanen i geografi tar upp undervisning kring kartografi är det kanske också möjligt 

att lärarna kände att de förväntades att svara på ett visst vis.    
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4.6      Validitet  

Validitet innebär att resultaten ska ge en så korrekt bild som möjligt av det som har 

undersökts. Johansson och Svedner (2006) framhåller i sin studie något som de kallar för 

innehållsvaliditet, med vilket de menar att det är viktigt att ställa frågan om resultaten på 

undersökningarna uppfyller de frågeområden som var avsedda att undersökas. Författarna 

menar också att en metod bör kompletteras med en annan för att ge ett så rättvist resultat 

som möjligt för undersökningen. Därav genomfördes både en enkätundersökning och 

intervjuer. I efterhand kan jag tycka att det hade varit användbart att göra intervjuer med 

alla eleverna, detta är dock något som inte kunde göras på grund av tidsbrist och 

organisationsproblem.  

 

5.      Resultat 

I detta avsnitt redovisas uppsatsens resultat. Först behandlas enkätundersökningen, det vill 

säga enkätfrågorna och kartuppgiften. Efter det behandlas intervjuerna. När det gäller 

enkätundersökningen har jag valt att behandla alla tre klassernas resultat först var för sig 

och sedan tillsammans, detta för att få en bättre helhetsbild av resultaten. Jag är medveten 

om att figurerna tar mycket plats men de åskådliggör resultatet på ett gott sätt. Därför har 

jag valt att hålla figurerna inne i uppsatsen och inte som bilagor. Intervjuerna har jag dock 

valt att hålla isär och redovisa var för sig, detta eftersom det annars lätt hade blivit svårt att 

hålla isär informanternas åsikter. Både enkäten med frågorna, kartuppgiften och 

intervjuunderlaget finns som bilagor längst bak i uppsatsen.  

 

5.1      Enkätresultat 

Enkäten besvarades av totalt 60 stycken elever som alla går andra året på det 

samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. Två av undersökningarna genomfördes 

på en gymnasieskola i Skåne och en av undersökningarna genomfördes på en 

gymnasieskola i Småland. I detta avsnitt kommer resultatet av enkätfrågorna att redovisas. 

Jag har valt att visa de flesta av svaren genom diagram, detta för att det ska bli lättare att se 
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skillnader och likheter mellan svaren. Jag kommer att gå igenom varje fråga var för sig. 

Jag har delat upp klasserna efter nummer så de heter således Klass 1, Klass 2 och Klass 3.  

Fråga 1 - Tycker du att det är lätt att hitta information i en kartbok? 

 
Figur 1 – Tycker du att det är lätt att hitta information i en kartbok? Resultat Klass 1 

Det man kan utläsa från Figur 1 är att i Klass 1 anser 7 % av eleverna att det är mycket lätt 

att hitta information i en kartbok. 15 % av eleverna tycker att det är ganska lätt att hitta 

information, 60 % tycker att det är lätt. 11 % anser att det är svårt att hitta i en kartbok och 

hela 7 % tycker att det är mycket svårt. Det är alltså lika många som tycker att det är 

mycket lätt att hitta i en kartbok och lika många som tycker att det är mycket svårt. 

Majoriteten av klassen anser dock att det är lätt att hitta information i en kartbok. 

Ser vi istället till Klass 2, ser vi att 12 % tycker att det är mycket lätt, 38 % tycker att det är 

ganska lätt och 31 % tycker att det är lätt. Ser vi till svårigheterna är det 16 % som tycker 

att det är svårt och 3 % som tycker att det är mycket svårt. Majoriteten av klassen anser att 

det är ganska lätt att hitta information i en kartbok.  

 
Figur 2 – Tycker du att det är lätt att hitta information i en kartbok? Resultat Klass 2 
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Resultaten för den tredje klassen, som benämns som Klass 3, ser ut som följer. Hela 19 % 

av eleverna tycker att det är mycket lätt att hitta i en kartbok, 42 % tycker att det är ganska 

lätt och 27 % tycker att det är lätt att hitta information i en kartbok. I Klass 3 är 

svårigheterna de minsta bland alla klasserna. 11 % av klassen tycker att det är svårt men 

endast 1 % av klassen tycker att det är mycket svårt.  

 

Figur 3 – Tycker du att det är lätt att hitta information i en kartbok? Resultat Klass 3 

Jag har även sammanställt alla svaren i ett diagram för att lättare se skillnaderna mellan 

klassernas svar. 

 

Figur 4 – Tycker du att det är lätt att hitta information i en kartbok? Resultat för alla klasserna 

Det vi kan urskilja ur detta diagram är att Klass 3 är den klass som tycker att det är lättast 

att hitta information i en kartbok. Klass 3 har flest som tycker att det är mycket lätt att hitta, 

det är även den klass där minst antal elever tycker att det är mycket svårt att hitta i 

kartboken. I Klass 1 tycker majoriteten att det är lätt men det är också i Klass 1 som de 

flesta tycker att det är mycket svårt att hitta.  
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När det gäller fråga två, om eleverna arbetar ofta med kartan kan det som följer urskiljas. I 

Klass 1 anser ingen, alltså 0 % av eleverna att det arbetar mycket ofta med kartan. 20 % 

anser att de arbetar ofta med kartan och 38 % anser att de arbetar med kartan ibland. 33 % 

tycker att kartan används sällan och hela 9 % menar att kartan aldrig används i 

undervisningen. Majoriteten av klassen anser dock att kartan används ibland i 

undervisningen. 

 

Figur 5 – Arbetar ni ofta med kartan i skolan? Resultat Klass 1 

Ser vi istället till Klass 2 går det att se att 3 % av eleverna tycker att de får arbeta med 

kartan mycket ofta. 31 % anser att de får arbeta med kartan ofta i undervisningen. Mer än 

hälften av klassen, 57 %, tycker att det får arbeta med kartan ibland i undervisningen. 7 % 

anser att de får arbeta med kartan sällan och 2 % anser att de aldrig arbetar med kartan. 

 

Figur 6 – Arbetar ni ofta med kartan i skolan? Resultat Klass 2 

16 % av eleverna i Klass 3 anser att det får arbeta mycket ofta med kartan i undervisningen, 

73 % av eleverna tycker att det arbetar med kartan ofta och 11 % anser att det arbetar med 

kartan ibland. Det är ingen av eleverna i Klass 3 som tycker att de arbetar sällan eller 

aldrig med kartan.  
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Figur 7 – Arbetar ni ofta med kartan i skolan? Resultat Klass 3 

Även på denna fråga sammanställde jag resultaten i ett diagram för att lättare få en 

övergripande bild på hur resultatet blev. Det som syns allra tydligast är att Klass 3 är den 

klass som arbetar mest med kartor i undervisningen. Det verkar alltså som det finns ett 

samband mellan hur mycket kartundervisning man har och hur lätt man tycker det är att 

hitta i en kartbok. Klass 1 är den klass som arbetar minst med kartan och också den klass 

där flest elever tyckte att det var mycket svårt att hitta i en kartbok. 

 

Figur 8 – Arbetar ni ofta med kartan i skolan? Resultat för alla klasserna 

Fråga tre i enkätundersökningen behandlade inom vilka ämnen som kartor användes. 

Resultatet blev ganska varierat mellan klasserna. I Klass 1 svarade alla eleverna att de 

använda kartor i geografin, endast 2 % av eleverna svarade att de använde kartor i 

matematiken, 33 % av eleverna svarade att de använda kartor i historian och 12 % att de 

använde kartor i samhällskunskapen. Utöver geografin var alltså historian det ämnet där 

kartor användes mest enligt eleverna i Klass 1. 
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Figur 9 – I vilka ämnen använder ni kartan? Resultat Klass 1 

Även i Klass 2 svarade alla eleverna att de använde kartan i geografin. 34 % av eleverna 

svarade att de använde kartor i samhällskunskapen och 27 % i historian. I Klass 2 visade 

det alltså sig att efter geografin är det i samhällskunskapen som kartor används mest.  

 

Figur 10 – I vilka ämnen använder ni kartan? Resultat Klass 2 

Klass 3 som det tidigare har visat sig arbetar ganska mycket med kartan och tycker att det 

är lätt att hitta i kartboken är även den klass som använder kartan i flest ämnen. Likaså som 

i de båda andra klasserna har alla i Klass 3 svarat att de använder kartan i geografin. 23 % 

har svarat att de använder kartan i historian, 11 % i samhällskunskap, 12 % i matematik 

och 7 % i idrott.  
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Figur 11 – I vilka ämnen använder ni kartan? Resultat Klass 3 

Även dessa svar har sammanställts i ett diagram. Det vi kan se här är att Klass 3 är den 

klass där kartan används mest utanför geografin och att Klass 2 är den klass där kartan 

används minst utanför geografiämnet. 

 

Figur 12 – I vilka ämnen använder ni kartan? Resultat för alla klasserna 
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Fråga 5 behandlade GIS. Det visade sig att i Klass 1 kände 56 % till GIS, i Klass 2 gjorde 

58 % det och i Klass 3 kände hela 83 % av klassen till vad GIS var. 

 

Figur 13 – Har du hört talas om GIS? Resultat för alla klasserna 

Fråga 6 behandlade GIS användningsområden. I samtliga tre klasser, av de som inte har 

avgett ett nekande svar, har eleverna svarat att GIS används till att rita egna kartor. I Klass 

1 visste 39 % att man kunde använda GIS till det. I Klass 2 svarade 43 % att man kunde 

rita egna kartor och i Klass 3 svarade 78 % att man kunde göra egna kartor. I Klass 3 var 

det även 3 % av eleverna som svarade att man förutom att göra kartor kan planera var 

resmål ska ligga ut med vägen för att få så många besökare som möjligt.  

 

Figur 14 – Vet du vad man kan använda GIS till och hur det fungerar? Resultat för alla klasserna 

I fråga 7 fick eleverna ta ställning till om de ansåg att kartan borde användas mer i 

undervisningen. I Klass 1 svarade 34 % att de tyckte att kartan kunde användas mer, i 

Klass 2 svarade 21 % att den kunde användas mer och i Klass 3 svarade 23 % av eleverna 

att kartan kunde användas mer. Något som man får ha i bakhuvudet när detta svar tolkas är 

det kan vara bra att se tillbaka på fråga 2 som behandlade hur ofta kartan användes i 
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undervisningen, används kartan redan mycket i undervisningen är det troligen inte så 

många som anser att de behövs användas mer.  

 

Figur 15 – Skulle du vilja använda kartan mer i undervisningen? Resultat för alla klasserna 

Fråga 7 är den sista frågan som jag har valt att återge med diagram. De återstående 

frågorna, fråga 4, 8, 9 och 10 kommer att gås igenom nu. Fråga 4 behandlade vilken typ av 

kartor som används. I Klass 1 svarade alla eleverna att det endast var en Atlas som 

användes och att det fanns en jordglob i klassrummet som läraren brukade peka på för att 

visa ut platser som hon talade om. Även i Klass 2 svarade alla eleverna att en Atlas 

används. En del av eleverna i Klass 2 svarade att även befolkningskartor och väderkartor 

har använts, det vill säga tematiska kartor. Likaså i Klass 3 svarade alla eleverna att en 

Atlas används i undervisningen. Precis som i Klass 2 framgår det att eleverna i Klass 3 

också används sig av tematiska kartor främst i form av klimatkartor och befolkningskartor. 

Klass 3 är den enda klassen som har svarat att de har använt sig att interaktiva kartor i 

undervisningen. Det är främst Google Earth som har använts. 

Fråga 8 och 9 är de frågor i enkäten som på något sätt behandlar elevernas attityd till 

kartan. Fråga 8 behandlade varför man ska använda kartor. I alla tre klasserna har eleverna 

svarat att man gör det för att få en bättre världsbild. En del elever har svarat att det kan 

vara bra att använda kartor för att förstå hur världen ser ut idag om man ser till krig och 

religionsutbredning. Ett fåtal av eleverna, i alla tre klasserna, har svarat att de inte vet 

varför man ska använda kartor. Ser vi vidare till fråga 9 som behandlar elevernas 

kartanvändning utanför skolan har majoriteten av eleverna svarat att de inte använder sig 

av kartan utanför skolans värld. Ett fåtal elever har svarat att deras familjer ibland 

använder GPS när de är ute och åker bil. En del elever har också angett att de använder 

internetsidor som www.hitta.se och www.eniro.se ibland för att se var folk bor och var 
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affärer ligger. Den sista frågan som eleverna fick svara på innefattade vad eleverna tycker 

att geografi innebär. Majoriteten av eleverna har här angivit att geografi innebär att man 

ska lära sig om länder och om varför jorden ser ut som den gör. 2 % av eleverna har skrivit 

att genom geografin kan man lära sig att se samband mellan hur världen hänger ihop om 

man ser till befolkning, klimat och natur.      

 

5.1.2     Kartövningens resultat 

Kartövningen genomfördes eftersom jag ville få en bild över hur förtrogna eleverna var 

med kartan samt se hur deras attityd till kartor såg ut. Jag ville se om de hittade i 

kartböckerna och kunde utläsa väsentlig information från kartorna. Resultatet visade sig bli 

bra. I diagrammet nedan återges svaren i de olika klasserna. Diagrammet återger endast de 

rätta svaren. Jag kommer gå igenom diagrammet fråga för fråga.  

 

Figur 16 – Resultat på kartövningen, resultat för alla klasserna 

Fråga 1 – I vilken världsdel ligger Balikesir? 

På den första frågan har alla eleverna i alla tre klasserna svarat rätt på frågan. 

Fråga 2 – I vilket land ligger staden? 

Även på fråga två svarade alla eleverna rätt.  

Fråga 3 – Vad heter huvudstaden i landet? 

På fråga tre hade nästan alla elever också svarat rätt. Av alla de som svarat fel på frågan 
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har alla svarat Istanbul istället för Ankara. I Klass 1 svarade 96 % rätt, i Klass 2 gjorde  

87 % det och i Klass 3 svarade 98 % av eleverna rätt på fråga 3. 

Fråga 4 & 5 – Vilken latitud ligger staden på? Vilken longitud ligger staden på? 

Fråga fyra och fem var klurigare för eleverna. I Klass 1 listade 67 % ut latituden och 69 % 

longituden, i Klass 2 gjorde 62 % av eleverna rätt på både latituden och longituden. Ser vi 

till sist till Klass 3 svarade 78 % av eleverna rätt på latituden och 79 % på longituden. En 

del av eleverna som hade svarat fel på dessa frågor hade vänt på begreppen latitud och 

longitud och på så sätt fått fram ett felaktigt svar.  

Fråga 6 – Ungefär hur många kilometer är det till havet från Balikesir? Vilket hav i så 

fall? 

Alla eleverna svarade rätt på havet medan 93 % av eleverna i Klass 1 svarade rätt på hur 

långt avståndet var. I Klass 2 svarade 90 % rätt och i Klass 3 svarade 95 % rätt på hur långt 

det var till havet.  

Fråga 7 – Ungefär hur många meter över havet ligger staden på? 

Fråga sju är den fråga där flest elever har svarat fel. Totalt sett var det 21 % av eleverna 

som inte hade svarat på frågan överhuvudtaget. Av eleverna i Klass 1 svarade 54 % rätt på 

frågan. Endast 42 % av eleverna i Klass 2 svarade rätt och av eleverna i Klass 3 svarade  

60 % rätt på frågan.  

Fråga 8 – Är det ett nederbördsrikt område som staden ligger i? 

På fråga åtta svarade 90 % av eleverna i Klass 1 rätt, 87 % av eleverna i Klass 2 och 94 % 

av eleverna i Klass 3 svarade rätt. 

Fråga 9 – Vilken religion tillhör befolkningen i området till största del? 

Samtliga elever svarade rätt på frågan.  

Fråga 10 – På vilken typ av mark ligger staden? 

76 % av eleverna i Klass 1 svarade rätt på frågan, 80 % av eleverna i Klass 2 och 83 % av 

eleverna i Klass 3 svarade rätt. Sammantaget kan vi alltså se att även här har Klass 3 ett 

övertag när det gäller att hitta information i en kartbok.  

De två sista frågorna i enkätundersökningen, fråga 11 och 12, är inte med i diagrammet. 

Detta eftersom de är öppna frågor vilket gör det svårt att återge bilden av svaren på ett 

rättvist sätt i ett diagram. På fråga 11 fick eleverna ange om de kunde läsa ut något mer om 
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platsen utifrån kartboken och i så fall vad. Av de elever som svarade på frågan var de 

vanligaste svaren att det gick en järnväg genom staden, att klimatet var relativt varmt året 

om och att invånarantalet var mindre än 25 000 men även att det fanns mycket invånare i 

samma del av landet. På fråga 12 fick eleverna ta ställning till om de kunde tänka sig att 

åka till detta område och i så fall varför eller varför inte. Majoriteten av eleverna kunde 

tänka sig att åka hit eftersom klimatet var varmt, speciellt på sommaren. 2 % av eleverna 

svarade att de inte kunde tänka sig att åka dit, detta på grund av jordbävningsrisken i 

området. Att eleverna svarade som de gjorde visar på att de har studerat de olika kartorna i 

kartboken.  

 

5.2      Intervjuresultat 

För att kunna få en förståelse för hur eleverna svarade på enkätundersökningen valde jag 

att även genomföra intervjuer med klassernas geografilärare. För enkelhetens skull är även 

lärarna uppdelade efter nummer, där Lärare 1 är lärare för Klass 1, Lärare 2 för Klass 2 och 

således är även Lärare 3 lärare för Klass 3.  

Den första frågan som behandlades var frågan om hur lärarna tror att eleverna upplever 

arbetet med kartan. Lärare 1 menar att majoriteten av eleverna tycker att det är svårt att 

arbeta med kartan. Lärare 1 menar vidare att eleverna tycker att det är bra att de inte enbart 

använder sig utav läroboken i undervisningen utan även av andra böcker, såsom en vanlig 

Atlas. Även Lärare 2 menar att majoriteten av klassen anser att det är svårt och tråkigt att 

arbeta med kartor i undervisningen. Svaret från Lärare 3 skiljer sig från de båda andra då 

Lärare 3 menar att eleverna anser att det är roligt att arbeta med kartan. Lärare 3 poängterar 

att kartan används mycket i undervisningen och att så vitt Lärare 3 har förstått så är detta 

enbart positivt från elevernas sida.   

Fråga 2 behandlade om kartan användes ofta i undervisningen. Lärare 1 anser att kartan 

används så ofta som tillfälle ges i undervisningen. Lärare 2 använder enbart kartan då det 

är nödvändigt för att förankra kunskaper hos eleverna. Kartan används framförallt då 

nyheter som hänt tas upp och då platser behöver pekas ut för eleverna. Lärare 3 använder 

kartan vid varje lektionstillfälle och det är olika karttyper som används. Vidare menar 

Lärare 3 att det borde vara omöjligt att hålla en geografilektion utan att använda en karta 

under lektionens gång.  
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Fråga 3 handlade om kartan skulle kunna användas mer i undervisningen. Både Lärare 1 

och 2 menar att den definitivt kan det. Lärare 3 ställer sig mer tveksamt inför denna fråga 

då Lärare 3 redan använder kartan väldigt mycket i undervisningen. 

Fråga 4 tog upp vilken typ av kartor som användes i undervisningen. Lärare 1 använde sig 

mestadels av en vanlig Atlas, väggkartor och en jordglob. Lärare 2 använde sig främst av 

väggkartor och av en Altas. Även Lärare 3 använde sig av väggkartor och Atlas men även 

utav interaktiva kartor som i Google Earth.  

Den efterföljande frågan behandlade hur viktig lärarna tyckte att kartundervisningen var på 

en skala mellan 1 och 10. Både Lärare 1 och Lärare 2 anser att kartundervisningen ligger 

på en 9:a på skalan, detta eftersom kartor behövs i många olika sammanhang livet igenom. 

Lärare 3 anser att kartundervisningen är det viktigaste och tycker därför att 

kartundervisningen ska ligga som en 10:a på en skala mellan 1 och 10. Även Lärare 3 

anser likt de båda andra lärarna att kartkunskap är en viktig kunskap att ha med sig genom 

livet då man kommer mer i kontakt med kartor än vad man kanske tror.  

Fråga 6 behandlade användningen av GIS. Tyvärr används inte GIS i någon av klasserna. 

Anledningen som ges till detta är att det är för dyrt och att kompetensen saknas från 

lärarnas sida.  

Fråga 7 behandlade användandet av läroplanen vid lektionsplaneringen. Lärare 1 svarade 

att läroplanen används mer eller mindre vid lektionsplaneringen. Lärare 2 menade att 

läroplanen användes flitigt vid utformandet av lektioner och Lärare 3 menade att 

läroplanen alltid fanns med i tankarna vid lektionsplaneringen och att det var läroplanen 

som det alltid utgicks ifrån.  

Fråga 8 tog upp vilka möjligheter som kartarbetet ger. Alla tre lärarna menar att GIS hade 

gett en otrolig möjlighet för kartografin inom geografiämnet. Lärare 3 menar att med en 

god kartkunskap ökar allmänbildningen och ju mer allmänbildad man är desto bättre. 

Lärare 1 tror att om möjligheten till interaktiva kartor hade varit större hade kartkunskapen 

i skolan fått ett större uppsving än vad det har nu. Lärare 1 menar vidare att många elever 

idag tycker att det är tråkigt att arbeta med kartor men hade man kunnat följa med i de 

tekniska framstegen mer hade detta gynnat elevernas attityd till kartarbetet.  

Fråga 9 handlade om vilka svårigheter som kartarbetet kan innebära. Även här tar alla tre 

lärarna upp problemet kring GIS. De menar att det flesta lärarna idag inte besitter den 
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kunskap inom området som krävs för att man ska kunna undervisa i det. Lärare 1 anser att 

tidsbristen är ett stort problem. Det anser även Lärare 2 som vidare tar upp elevernas 

inställning till kartarbetet. Tycker inte eleverna att det är roligt att arbeta med kartor blir 

det svårt att få in det i undervisningen menar Lärare 2. Lärare 3 tar också upp problemet 

med tidsbristen. Lärare 3 använde sig ganska mycket av Google Earth i sin undervisning, i 

och med att det behövs en del förtidsarbete för att få det att fungera förstår Lärare 3 att det 

är många som struntar i att använda sig av det i undervisningen. Ett annat problem som 

Lärare 3 lyfter fram är att många kartböcker är för gamla och att det ibland inte finns 

tillräckligt många klassuppsättningar med kartböcker ute på skolorna. Lärare 3 poängterar 

dock att har man som lärare ett gott kartintresse finns det egentligen inte många svårigheter 

med kartarbetet.  

 

6.      Diskussion 

I detta avsnitt är min avsikt att försöka återkoppla resultatet till litteraturavsnittet samt att 

diskutera resultatet utifrån mitt syfte i ett vidare perspektiv. Syftet med denna uppsats var 

att belysa kartans möjliga dimensioner i undervisningen samt att se vad läroplanen och 

kursplanen säger om kartarbetet och se hur geografiämnet har förändrats över tid. Min 

avsikt var även att undersöka hur eleverna ser på kartarbetet, vilken attityd de hyser inför 

kartografin. Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar, den ena delen behandlar resultatet och 

den andra metoden som använts i denna uppsats.  

 

6.1      Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer det ske en diskussion utifrån uppsatsens resultat. 

 

6.1.1     Kartans utveckling inom skolvärlden 

Liksom världen har även geografiämnet förändrats med tiden. Kartografin har haft en 

ojämn resa genom tiden. Grunden för dagens kartografi och världsbild har sitt ursprung 

redan i antikens Grekland. Kartografin kom sedan att utvecklas mer framförallt under 
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1600- och 1700-talet då expeditioner världen över vidgade människornas världsbild. 

Därefter har kartografin utvecklats ännu mer. Nya typer av kartor har utvecklats och tagit 

form. Kartografin inom skolvärlden har förändrats en del över tid. Kartografin fick en 

mindre roll då man 1977 bestämde sig för att dela upp geografiämnet mellan naturkunskap 

och samhällskunskap, under denna tid hade kartografin inte någon stor roll i 

undervisningen. 1991 återinfördes geografi som ett självständigt ämne igen. Det har lett till 

att kartografin har kommit att få en större roll i undervisningen. Dagens läroplan har främst 

ett miljöfokus där eleverna ska utveckla sin förmåga att se samband, sammanhang och 

helheter mellan människan och naturen. Detta för att möjliggöra en hållbar utveckling. 

Fokus har alltså helt flyttats från kartografin, vilket kan tyckas märkligt eftersom vi lever i 

en globaliserad värld där goda kartkunskaper kan komma väl till pass.  

 

6.1.2     Kartan i undervisningen 

Kartan är, som tidigare nämnt, ett nödvändigt instrument för en god geografiundervisning. 

Det är även det viktigaste geografiska hjälpmedlet. Det är viktigt att eleverna lär sig att 

betrakta kartan som ett hjälpmedel, ett hjälpmedel som är användbart vid fler tillfällen än 

enbart geografilektioner. Förtrogenhet med kartan är av direkt praktiskt nytta i många 

vardagssituationer. Liksom Mårtensson och Wennberg (1996) och Balderstone & Lambert 

(2000), menar jag att det är viktigt att skapa mening och sammanhang i kartarbetet. En god 

karttolkningsförmåga kan endast nås genom ett meningsfullt arbete. Vidare tror jag att det 

är viktigt att som lärare inte fastna i samma gamla banor efter ett tag utan istället försöka 

att förnya sin undervisning. Under min egen skoltid arbetade vi väldigt mycket med 

Denvermetoden. Denvermetoden kan vara otroligt bra och lärorik men det är kanske inte så 

bra att använda sig utav samma metod varje gång. I längden tröttnar eleverna på det och får 

då en sämre attityd till kartarbetet. Jag tror att det kan vara en fördel om man som lärare 

har ett förråd med idéer som man kan plocka fram och ha med i sin undervisning för att 

kunna variera sin kartundervisning.  

Mondlane Blom och Jansund (2003) visar att eleverna har sitt eget land i centrum på 

kartbilden men att detta faller sig naturligt då det är den bild som vi möts av via media, 

undervisning och i andra sammanhang. I undervisningen finns det dock möjligheter till att 

använda olika kartor i olika skalor och projektioner för att visa på att det finns olika typer 
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utav kartor. Genom att använda sig av olika typer av kartbilder finns möjligheten att 

motverka den världsbild som vi besitter. Varför kartan ser ut som den gör beror på vem 

som håller i pennan när kartan ritas. Är det en europé kommer högst troligt Europa att 

placeras i mitten på kartan. För att utveckla elevernas världsbild är det därför bra att 

använda sig av olika typer av kartor.  

I den litteratur som jag har tagit del av har främst svårigheterna kring kartarbetet lyfts fram 

och inte möjligheterna. Författarna till litteratur har dock inte gett några förslag på 

lösningar kring svårigheterna. Men som en av de intervjuade lärarna sa så finns det 

egentligen inte så stora svårigheter att övervinna. Det gäller för det första att få eleverna 

någorlunda intresserade av kartografin och att sedan försöka anpassa undervisningen så att 

den passar de flesta eleverna. Att få alla elever nöjda med undervisningen är ett riktigt 

sisyphosarbete, det vill säga snarast omöjligt. Det gäller därför att försöka variera sin 

undervisning så att alla elever blir nöjda någon gång. Mårtensson och Wennberg (1996) 

menar att det är viktigt att ha en varierad undervisning i kartarbetet.  

 

6.1.3     En varierad kartundervisning 

Det finns mängder utav olika karttyper att tillgå i undervisningen. Det viktiga är inte att 

man har många olika karttyper att välja mellan utan att man blir väl förtrogen med hur en 

karta kan läsas och tolkas. Lövgren och Swedberg (1963), menar att jordgloben bör vara 

den bild av världen som man först kommer i kontakt med och därefter ritade kartor. Enligt 

studien som jag har genomfört var det bara en klass som hade tillgång till en jordglob och 

mig veterligen är jordgloben inte något särskilt vanligt verktyg inom kartografin i skolan. 

Den vanligaste kartan ute i skolorna är den traditionella väggkartan som dock kan medföra 

att en del elever får en skev världsbild då kartprojektionen inte är korrekt. Denna typ av 

karta kan dock lämpa sig väl i undervisningen då den är lätt att tillgå och att man snabbt 

och lätt kan peka ut platser eller visa på fenomen som händer i världen. Den vanligaste 

kartboken som används ute i skolorna torde vara en Atlas. Att alla elever på alla skolor 

borde ha tillgång till en egen kartbok vore ett drömscenario då det har visat sig att man har 

tur om det finns en klassuppsättning med kartböcker ute i skolorna. Enligt den studie som 

jag har genomfört visade det sig att det var just väggkartan och Atlasen som var de 

dominerande verktygen inom kartografin. Min undersökning talar dock inte för alla utan är 
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bara ett stickprov på hur kartan används i undervisningen. Alla klasserna som deltog i min 

undersökning uttryckte att Atlasen var det viktigaste hjälpmedlet inom 

geografiundervisningen. Lövgren och Swedberg (1963) menar att det borde vara en 

självklarhet att låta eleverna ha en Atlas uppslagen under geografilektionerna så att kartan 

på så sätt blir en naturlig del i undervisningen. Det låter klokt att ha det då man alltid kan 

relatera till kartan under en geografilektion på ett eller annat sätt. Enligt studien som jag 

genomfört framgick det även att de flesta eleverna hade varit i kontakt med olika typer 

utav tematiska kartor. Björklund (1993) menar att det är viktigt för eleverna att använda 

olika typer av kartor för att kunna bli väl förtrogen med kartan. Jag tror att Björklund har 

rätt i det, att man som lärare plockar fram olika kartor beroende på vilket ämne som 

behandlas borde vara en självklarhet för alla lärare. Då det finns många olika typer av 

kartor är kartan ett verktyg som kan användas i många utav skolans ämnen. Av eleverna 

som deltog i min undersökning visade det sig att det givetvis var i geografin som kartan 

användes mest men att den även användes i historian, samhällskunskapen, matematiken 

och i idrotten. På senare år har den interaktiva karttjänsten Google Earth kunnat ta oss vart 

i världen vi vill genom endast ett musklick. Det enda som behövs för att använda tjänsten 

är en dator med internetuppkoppling. Google Earth spänner över ett enormt geografiskt 

material som man med stor fördel kan använda sig av i sin undervisning. Hur 

ökenspridningen verkar och hur regnskogar skövlas går också att följa. Programmet har en 

bred grund och kan användas av alla då det är ett relativt lätt program att förstå.  

I kursplanen för Geografi A, står det att eleverna ska efter avslutad kurs ha kunskaper om 

geografiska informationssystem, GIS. Av de elever som ingick i min studie kände drygt 

hälften av eleverna i två av klasserna till GIS och närmre 80 % av eleverna i en klass kände 

till GIS. När det gällde användningsområdet för GIS var det betydligt färre som visste vad 

det användes till. Då eleverna efter avslutad kurs ska ha kunskaper om GIS är det lustigt att 

inte fler av eleverna redan nu kände till vad GIS var. Vid intervjuerna med lärarna visade 

sig att anledningen till att GIS inte användes på de skolor som jag genomförde intervjuerna 

på, var att kompetens inom området saknas samt att programvaran för att använda GIS är 

väldigt dyr, vilket leder till att skolorna prioriterar annat framför en sådan programvara. 

Det är just dessa två argument som Anders Wellving tar upp som de största problemen 

kring GIS-undervisningen. Wellving menar att GIS kan tillföra mycket i undervisning, då 

tekniken öppnar nya möjligheter att studera fakta i form av kartor.   Vidare menar han att 

GIS även är ett program som kan användas i många olika ämnen såsom historia, biologi 
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och matematik. Jag hoppas att GIS-undervisningen kommer att tillämpas mer vid 

utbildningen av geografilärare. Som det är idag är det inte mycket GIS som man får lära 

sig. Det beror dock på vid vilket universitet man studerar. När den nya kursplanen 

kommer, kommer GIS troligen att ha en större roll i skolan.  

 

6.1.4     Förtrogenhet ger kunskap 

Elevers attityd till geografin och till kartarbetet finns det nästan ingen forskning kring, 

speciellt inte om man ser till geografiundervisningen i gymnasieskolan. Det som framgick i 

Molins (2006) studie var att många av eleverna tyckte att det var viktigt att ha goda 

kunskaper i ämnet och att många elever tycker att geografi är ett svårt ämne. Många elever 

har enligt Mårtensson och Wennberg (1996) svårt att söka information i en kartbok. Enligt 

den studie som jag har gjort visar det sig dock att majoriteten av eleverna tycker att det är 

lätt att hitta i en kartbok. I studien som jag har genomfört går det att se ett samband mellan 

elevernas kartkunskaper och hur mycket kartan används i undervisningen. Det är 

framförallt en klass av de tre som jag har varit i kontakt med som arbetar väldigt mycket 

med kartan. I den klassen tyckte det flesta att det var lätt att hitta information i en kartbok 

och att det var kul att arbeta med kartan i undervisningen. Det var även samma klass som 

lyckades bäst med att lösa kartuppgiften som delades ut till eleverna i de olika klasserna. 

Det var även eleverna i samma klass som nämnde att man kunde använda kartor för att 

kunna se samband i världen. Samband mellan hur världen hänger ihop om man ser till 

befolkning, klimat och natur. Jag fick intrycket av att dessa elever såg mer i kartorna än 

bara länder och städer. De eleverna använde verkligen kartan som ett verktyg.       

Ser vi vidare till kartuppgiften så visade det sig att de flesta av eleverna klarade av 

uppgiften med bravur och visade inga svårigheter, vilket var positivt. Jag hade förvisso 

medvetet gjort en relativt lätt uppgift då syftet med uppgiften var att eleverna skulle läsa ut 

så mycket så möjligt från kartorna och inte att deras tidigare kunskaper skulle sättas på 

prov. Kartuppgiften var uppbyggd utifrån den så kallade Denvermetoden och syftet med en 

sådan metod är att eleverna ska lära sig att läsa av tematiska kartor och topografiska kartor 

samt att använda kartbokens skalor (Wennberg, 1992 b). Jag ansåg därför att denna metod 

var relevant att använda för att få en bild av hur eleverna arbetar med kartan. Kartboken 

fungerade som ett redskap för eleverna under övningen. Andersson och Leinhardt (2002) 
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menar att människan alltid använder sig utav olika typer av redskap för att skaffa kunskap. 

Genom att använda kartan under denna övning skaffade eleverna sig kunskaper inom 

kartografin. Denvermetoden valdes också för att eleverna har jobbat med den metod innan 

och var på så sätt väl förtrogna med hur arbetsuppgiften skulle lösas. En av de öppna 

frågorna i uppgiften behandlade om eleverna skulle kunna tänka sig att åka till det utvalda 

resmålet eller inte. Syftet med uppgiften var att se om eleverna kunde läsa ut någon 

ytterligare information från kartorna. Att denna uppgift var den sista för eleverna att 

besvara var ett medvetet val från min sida då jag antog att eleverna skulle ha kommit in i 

sättet att tänka kring uppgiften och på så vis kanske tänka ett steg längre utifrån vad de såg 

på kartorna. Det gavs en del kloka svar från eleverna, både varför de kunde tänka sig att 

åka dit och varför de inte kunde tänka sig att åka dit. Syftet med övningen var att se hur 

eleverna kan använda och förstå kartan som ett redskap i geografiundervisningen. Av 

resultatet att döma framgår det att de flesta eleverna överlag har ett mycket gott utvecklat 

förhållande till kartor. På frågan gällande avstånd i uppgiften var det en del elever som inte 

svarade rätt. Skalproblem ställer lätt till det för eleverna. Resultatet kan styrkas hos 

Mårtensson och Wennberg (1996) som menar att ett problem eleverna kan ställas inför 

gällande kartbokens skalor är att kunna läsa av skalmåttet på kartan. De menar vidare att 

ett användande av skalmåttet som kartboken erbjuder gör det praktiskt och enkelt att lösa 

uppgiften. Enligt Mårtensson och Wennberg (1996) är det bästa att måtta med sin penna 

eller sitt finger längs skalmåttet och sedan mäta på kartan för att få fram svaret.  

 

6.2       Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer det att ske en metoddiskussion utifrån resultatet. 

 

6.2.1     Enkätdiskussion 

Då syftet med min empiriska undersökning var att försöka kartlägga elevers kartkunskaper 

och se hur lärarna arbetar med kartarbetet i undervisningen valde jag att genomföra en 

enkätundersökning med eleverna och intervjuer med deras lärare. För att få en större 

förståelse för hur eleverna svarade på enkäten kändes det nödvändigt att intervjua deras 

lärare.  
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Klasserna som valdes ut för undersökning skedde genom det som Bryman (2002) kallar för 

ett bekvämlighetsurval. Men det menar han att man väljer ut de informanter som är 

lättillgängligast för undersökaren. Enkäten gick ut till 60 elever som alla läser på det 

samhällsvetskapliga programmet på gymnasiet. Anledning till att jag valde just 60 

deltagande var att jag ville försöka få en generell bild av hur kartografin och 

kartkunskaperna hos dagens ungdomar ser ut. Hade jag enbart valt ut en klass hade jag inte 

kunnat dra samma slutsatser då bara en klass speglats. Hade jag valt att genomföra 

enkätundersökning hos fler än 60 elever hade det krävt mycket mer tid från min sida, vilket 

hade kunnat resultera i en ofullständig uppsats inom utsatt tid. Hade det funnits gott om tid 

både från min, elevernas och lärarnas sida hade det ultimata varit att även intervjua 

eleverna. Men då tiden för det inte fanns fick det bli enkäter istället. Trost (2001) menar att 

enkäter egentligen är väldigt lika intervjuer med den skillnaden att i enkäterna besvarar 

informanten frågorna själv och skriver ner svaren på pappret.  

 

6.2.2     Denvermetoden – en felfri metod? 

Vid genomförande av kartuppgiften i samband med enkätundersökningen använde jag mig 

utav den så kallade Denvermetoden. Syftet med att använda den metoden är att eleverna 

ska lära sig att läsa av tematiska kartors symboler, granska topografiska kartor samt 

använda kartbokens skalor. Utifrån dessa kan man sedan med hjälp av metoden dra 

slutsatser om en plats klimat, läge, näringsliv mm. Genom att använda sig av 

Denvermetoden ökar eleverna sina färdigheter och lär sig att vissa dra slutsatser utifrån 

kartbilderna. Man kan alltså säga att avsikten är att eleverna ska lära sig hur man läser av 

tematiska kartor, symboler, skalor mm. Uppgiften var styrd av en mall som jag komponerat 

där fasta faktorer togs upp och mallen var anpassad efter den kartbok som jag antog att 

klasserna använde sig av. Jag använde mig av Almqvist och Wiksells Atlas, då det verkar 

vara den vanligaste Atlasen ute på skolorna. Eleverna skulle egentligen inte haft några 

felaktiga svar då uppgiften utformades efter kartan som de använder i undervisningen. Men 

en del fel blev det ändå i klasserna. Frågorna rörande latitud och longitud var de frågorna 

som flest av eleverna hade svarat fel på. Anledningen till att många hade svarat fel på 

dessa frågor var att de hade vänt på betydelsen av begreppen longitud och latitud. Longitud 

och latitud är begrepp som många elever har problem med enligt Mårtensson och 

Wennberg (1996). En del av de andra felen torde vara gissningar från elevernas sida. På 
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frågan om vilken landets huvudstad är har 88 % av eleverna angett rätt svar. Det är relativt 

lätt att se på en karta vilken stad som är landets huvudstad. I detta fallet gällde det Turkiets 

huvudstad och av dem som inte svarade att det var Ankara har alla svarat att det var 

Istanbul. Detta antagligen eftersom Istanbul är den största staden i landet. Hade eleverna 

tagit sig tid och tittat noga på kartorna hade det inte blivit några felaktiga svar på 

uppgiften. Detta eftersom alla svar finns att tillgå i kartboken. Varför eleverna har svarat 

fel på vissa frågor går bara att spekulera i, kanske beror det på ren lathet från elevernas sida 

då de kanske har gissat istället för att leta upp svaren. Det går dock att fastslå att om 

eleverna hade varit väl förtrogna med kartan hade de haft relativt lätt för att hitta de rätta 

svaren och då hade det inte blivit några felaktiga svar. Denvermetoden kan därför ses som 

en felfri metod eftersom alla svaren finns att tillgå i kartboken. 

 

6.2.3     Intervjudiskussion 

Intervjuerna ägde rum efter att enkätundersökningen hade genomförts ute i klasserna. 

Genom att intervjua elevernas undervisande lärare fick jag viss hjälp då det gäller 

tolkningen av enkätundersökningens resultat. Till grund för intervjuerna fanns ett fast 

frågestimuli, detta använde jag mig av då det enligt Bryman (2002) har stor betydelse för 

intervjuerna om man intervjuar fler personer inom samma område. Det kan även tilläggas 

att det var kvalitativa intervjuer som genomfördes. Den kvalitativa intervjustrategin valdes 

då det enligt Johansson och Svedner (2006), lämpar sig bäst om man vill komma åt 

informanternas attityder och intressen till det utvalda ämnet. Intervjuerna spelades även in, 

detta för att jag skulle kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen för att försöka 

fånga upp fler nyanser av informanternas svar. Detta visade sig vara ett väldigt effektivt 

sätt.    

Jag tycker att de metoder som jag har använt mig av har lämpat sig bra till min studie då 

jag har fått svar på det som jag var intresserad av att få veta. Något som hade varit önskvärt 

är dock att även genomföra intervjuer med eleverna. Detta för att få en mer tillrättavisande 

bild för hur eleverna tycker och tänker. Det ges inte samma möjligheter till svar i en 

enkätundersökning som det ges genom ett muntligt samtal.  
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6.3     Avslutande reflektion 

Till slut kan man fråga sig vilket som är bäst, undervisning i eller med kartor. Jag tror att 

det är nödvänligt att först som Mårtensson och Wennberg (1996) menar att skaffa sig en 

förtrogenhet med kartor och utveckla förståelse för att kartan är ett verktyg inom 

geografiämnet. Detta är dock något som ska göras i de tidigare åldrarna i skolan. När 

eleverna väl har utvecklat detta synsätt ser jag inget som helst hinder till att varför man inte 

ska bedriva undervisning med kartor. Då kartan har en central roll inom geografin borde 

det vara en självklarhet för alla elever att få ha en geografiundervisning med kartografi 

inbakat i den ”vanliga” undervisningen. Möjligheten till att alltid kunna ansluta sig till 

Google Earth under geografilektionerna vore det ultimata kan jag tycka. Genom att 

använda sig av det programmet kan man visa på oerhört många geografiska fenomen 

världen över både på ett kul och lärorikt sätt för eleverna.   

Slutligen tänker jag slå fast att geografiämnet med kartografin är ett ämne som har tagit ut 

många svänger genom tiden. Det har skett mycket förändringar inom ämnet. Det går även 

att fastställa att kartarbetet i skolan är väldigt komplext men det finns stora möjligheter 

inom området då det finns massor utav olika karttyper som man kan använda sig av i 

undervisningen. Många upplever svårigheter med kartarbete men svårigheter är till för att 

övervinnas och det går att övervinna svårigheterna genom att variera sin 

kartografiundervisning. Läraren har den viktigaste rollen för att eleverna ska kunna 

utveckla ett gott förhållande till kartor och för att bli förtrogna med dem. Jag tänker även 

slå fast att det är kartan som är det viktigaste geografiska verktyget inom undervisningen, 

med goda kartkunskaper kommer man långt. 

 

7.      Vidare forskning 

Något som jag hade tyckt varit intressant att göra är att följa en grupp med elever under en 

längre tid och med jämna mellanrum låta dem göra liknande kartuppgifter varje gång och 

på så sätt se om elevernas kartkunskaper ökar. Det hade varit intressant att se om eleverna 

lär sig att läsa ut mer från kartorna. Under tidens gång hade det i så fall också varit lärorikt 

att få intervjua eleverna och se hur de ser på saken. Om de tror att de kan utvecklas till att 

bli bra karttolkare genom att genomföra fler övningar. 
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Något som också hade varit intressant är att ha ett genusperspektiv på en liknande studie 

som den jag gjort. Alla lärarna som jag var i kontakt med var kvinnor, men skiljer det sig 

något i attityden till geografi och kartografin män och kvinnor emellan? Det hade varit 

intressant att undersöka. 
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Bilaga 1 

 

Denna enkätundersökning behandlar gymnasieelevers 
kartkunskaper och attityd till kartografi  

 

1. Tycker du att det är lätt att hitta information i e n kartbok?  
Ringa in det svar som du tycker stämmer in bäst. 
 
 Mycket lätt  Ganska lätt           Lätt            Svårt                Mycket svårt
  

 

2. Arbetar ni ofta med kartan i skolan? Ringa in ditt svar. 
 
 Mycket ofta  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 
 
 

3. I vilka ämnen använder ni kartan? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

4. Vilken typ av kartor används? Bara en vanlig Atlas eller även t ex. interaktiva 
kartor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

5. Har du hört talas om GIS? Ringa in ditt svar. 
  JA  NEJ 
 
 

6. Vet du vad man kan använda GIS till och hur det fungerar? 
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. Skulle du vilja använda kartan mer i undervisningen? Varför, varför inte? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

8. Varför tror du att man använder kartor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

9. Använder du kartor utanför skolan på din fritid? Vi lken typ av kartor 
används då och till vad använder du dem? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

10. Vad innebär geografi för dig? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Kartuppgift  

Ta reda på följande med hjälp utav en kartbok: 

 

1) I vilken världsdel ligger Balikesir? 

________________________________________________________________ 

2) I vilket land ligger staden? 

________________________________________________________________ 

3) Vad heter huvudstaden i landet? 

________________________________________________________________ 

4) Vilken latitud ligger staden på? 

________________________________________________________________ 

5) Vilken longitud ligger staden på? 

________________________________________________________________ 

6) Ungefär hur många kilometer är det till havet från Balikesir? Vilket hav i 

så fall?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7) Ungefär hur många meter över havet ligger staden på? 

________________________________________________________________ 

8) Är det ett nederbördsrikt område som staden ligger i? 

________________________________________________________________ 

9) Vilken religion tillhör befolkningen i området till  största del? 

________________________________________________________________ 

10)   På vilken typ av mark ligger staden? 

________________________________________________________________ 

11)   Kan du läsa ut något mer information om platsen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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12)   Skulle du vilja åka hit? Varför, varför inte? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Diskussionsunderlag – undervisande lärare 

 

• Hur tror du att eleverna upplever arbetet med kartan? 

 

• Använder du dig av kartan ofta i undervisningen? 

 

• Skulle du kunna använda kartan mer? 

 

• Vilken typ av kartor används? 

 

• Hur viktig tycker du att kartundervisningen är på en skala mellan 1-10? 

 

• Vilka typer av kartövningar tillämpas? 

 

• Används GIS något i undervisningen? 

 

• Används kartan för att kunna förstå t ex varför det inte regnar i öknen? 

(Se samband, analysera och dra slutsatser) 

 

• Använder du dig av läroplanen och kursplanen när undervisningen 

planeras? 

 

• Vet du ungefär vad det står i läroplanen och kursplanen om kartarbetet 

i skolan? 

 

 


