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1. Inledning 

 

I detta examensarbete undersöks om skolan klarar av att nå målen för geografiundervisningen 

i år 5 och i år 9. Fältundersökningar i skolan ligger till grund för resultatet som visar att målen 

för år 5 uppnås, medan målen för år 9 inte uppfylls helt och hållet eftersom 

väderstrecksbegreppet inte är helt och hållet befäst. 

 

Mitt intresse för geografiundervisningens mål väcktes vid en fältstudieuppgift som jag fick i 

geografimetodikundervsningen på IUV. Uppgiften bestod i att undersöka hur världsbilden såg 

ut hos barn i olika åldrar, och resultaten var så intressanta att jag ville undersöka mera om hur 

barn ser på sin omvärld. Allteftersom jag formulerade mina syften för examensarbetet så 

växte en ny inriktning av det fram; jag ville istället veta om skolan når målen för 

geografiundervisningen. Den ständigt pågående skoldebatten bidrog också till min nya 

inriktning på arbetet. Det kommer ju ständigt så kallade larmrapporter om krisen i den 

svenska skolan och jag ville veta om det verkligen var så som skolan beskrivs i media. Detta 

ledde slutligen till att jag koncentrerade min undersökning till år 5 och år 9 där ju Skolverket 

satt upp mål och riktlinjer för geografiundervisningen. 

De elever jag mött i mina fältstudier har tyckt att uppgifterna varit intressanta och roliga med 

undantag av ett fåtal skoltrötta och ointresserade elever som helst skulle ha skolkat om de 

kunnat. 

Allteftersom fältstudierna fortskred och jag började bearbeta resultaten kunde jag konstatera 

att skolan lyckas bra i sitt arbete med att nå målen för geografiundervisningen. Detta trots att 

det enligt vissa journalister råder akut kris i skolan och att eleverna inte lär sig någonting 

nuförtiden! Jag är glad över att resultatet (även om undersökningarna endast är små stickprov) 

visar att skolan i stort sett klarar målen! 
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2. Syfte och problemformulering 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om skolan uppfyller målen för geografi-

undervisningen såsom de beskrivs i kursplanerna för år 5 och för år 9. 

 

Problemformuleringen jag arbetat med i detta arbete är: 

 

•  Når skolan målen för geografiundervisningen i år 5 och i år 9? 

 

 

3. Metod 

 

Jag har genomfört min undersökning genom att göra fältstudieundersökningar i skolan. 

Eleverna har på det hela taget varit intresserade av uppgifterna och tagit sig an dem med 

glädje, eftersom geografi är ett populärt ämne i skolan. Eleverna i år 5 fick stenciler med 

frågor som de sedan enskilt svarat skriftligt på. Eleverna i år 9 fick frågeställningarna skrivna 

på tavlan och fick skriva sina svar på lösblad. 

 

I utformningen av frågorna har jag studerat kursplanen och utifrån denna konstruerat sådana 

frågor vars svar ska kunna visa om eleven uppnått G-nivån eller ej. Frågorna har syftat till att 

visa om eleverna har lärt sig fakta eller om de har förtrogenhet att använda givna hjälpmedel 

för att hitta de fakta de inte kan. Jag har därför inte tillrättalagt någon uppgift, utan allt som 

eleven har ombetts svara på har den fått visa att han/hon kan. Endast eleverna i år 5 fick 

sidhänvisningar till atlasfrågorna, medan eleverna i år 9 fick fria händer. De specifika 

frågeställningarna redovisar jag under respektive år nedan. 

 

Svaren har jag sorterat och graderat efter dessas kvalitet och komplexitet. I kategorin ”dåliga 

svar” har de svar hamnat som av en eller annan anledning inte når upp till G-nivån enligt 

kriterierna i kursplanen. De kan vara av typen ”Jag vet inte”, ”Den (kartboken) är bara bra 

att ha” eller helt enkelt ett felaktigt svar t.ex. norr istället för söder. 

Kategorin ”bra svar” är de svar som når G-nivån enligt kriterierna i kursplanen. Svaren är ofta 

av ettordskaraktär t.ex. ”I söder”, ”400km” eller ”savannklimat”. Jag har i denna kategori 
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placerat svar som visar på att eleven visserligen har den fakta som behövs, men saknar 

förståelsen. 

I kategorin ”utförliga svar” har jag placerat de svar som uppnår VG- eller MVG-nivån enligt 

kriterierna i kursplanen. Svaren i denna kategori visar på fakta, förtrogenhet, förståelse och 

färdighet i ämnet. Svaren är utförliga och beskrivande till sin karaktär och visar att eleven 

tillfullo behärskar ämnet. 

 

 

4. Elevunderlagets karaktär och storlek  

 

Undersökningen i år 5 gjordes i en klass med 17 elever. Klassen är en normalpresterande 

klass i ett stabilt upptagningsområde med alla elevkategorier representerade.  

Undersökningen i år 9 gjordes i en klass med 11 elever på en skola med ett till vissa delar 

instabilt upptagningsområde. Klassen är en något underpresterande sådan, beroende på vissa 

elevers instabila hemförhållanden, dock finns alla elevkategorier representerade. Dessa 

förutsättningar påverkar naturligtvis resultatet negativt i viss mån, eftersom vissa elever hade 

inlärningssvårigheter av olika slag och att vissa elevers studiemotivation helt enkelt inte 

existerade när jag gjorde min undersökning i klassen. 

 

 

5. Problem och avgränsningar i tid och rum 

 

Underlagets omfång blev inte så stort som jag hoppats på när jag började mina fältstudier. 

Detta beroende på att för år 9 är schemat pressat eftersom proven duggar tätt och slutbetygen 

skall sättas denna termin. De lärare jag varit i kontakt med hade helt enkelt inte tid för mig i 

sin planering. Vad gäller år 5 låg de nationella proven i matematik, svenska och engelska 

under den tid jag hade möjlighet att göra mina fältstudier och detta gjorde att jag endast kunde 

få besöka en klass. 

Trots detta är materialet användbart eftersom jag inte hade för avsikt att göra en så stor 

undersökning att jag skulle kunna säga något generellt om hela den svenska skolans 

geografiundervisning, utan undersökningen är tänkt som en stickprovskontroll i liten skala i 

två klasser på två olika skolor. 
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6. Litteraturgenomgång 

Min genomgång av litteraturen inleds med utdrag ur och kommentarer om kursplanen för 

geografiämnet. Jag skriver sedan om geografiundervisningens grunder, för att slutligen gå in 

på hur kartan kan användas i undervisningen, vad det innebär att rita kartor och bedöma dem 

samt lite om vår mentala världsbild. Jag hade önskat att det fanns tidigare forskning inom min 

valda frågeställning, men det finns ännu ingen sådan att tillgå vilket är synd eftersom 

eventuella samband eller progressionslinjer kunnat utläsas då. 

 

Vad säger kursplanen i geografi? 

Kursplanen är precis i vissa avseenden och tämligen vag i andra. Vad menas exempelvis med 

relevanta namnkunskaper i geografi? Detta är således upp till varje lärare vad som bedöms 

som relevanta namnkunskaper. Jag har i undersökningen gjort mina egna bedömningar av vad 

som räknas som relevant kunskap. 

 

Allmänt 

•  Geografiämnet skall ge en grundläggande referensram av kunskaper om olika platser 

och områden samt deras belägenhet. 

 

•  Geografin ger kunskaper om omvärlden och syftar till att stärka elevens 

rumsuppfattning. 

 

Ämnets uppbyggnad och karaktär 

•  Ämnet geografi i skolan handlar om beskrivning, analys och konsekvensinriktning. 

Med beskrivning menas att lära känna världen. 

 

•  Geografi handlar om omvärlden och dess rumsliga mönster, processer och samband 

från den lokala till den globala skalan. 

 

Mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven får kännedom om hur 

människans föreställningar om världen och om kartbilden skiljer sig mellan olika tider och 

kulturer. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

Eleven skall: 

1. Förstå vad en karta är och hur den används 

2. Vara förtrogen med globen 

3. Känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varandra  

4. Kunna uppskatta avstånd 

5. Ha relevanta namnkunskaper i geografi 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

Eleven skall: 

1. Ha kunskaper om världskartan 

2. Känna till viktiga namn, läges- och storleksrelationer 

3. Genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskap. 

4. Kunna beskriva, jämföra och analysera områden genom att själv välja ut och göra 

kartor, bilder, texter och diagram. 

 

Att arbeta med geografi i skolan 

Att öva elevernas färdigheter av olika slag genom en mångsidig studiefostran är ett viktigt 

syfte i undervisningen.1 Det är viktigt att eleverna lär sig att utnyttja många olika 

informationskällor och att de kan presentera resultatet på ett bra sätt. Det är därför viktigt att 

planera in inskolning och systematisk träning av vissa grundläggande färdigheter, och detta 

bör introduceras så tidigt som möjligt i undervisningen.  

Aktiviteten är en viktig del av geografiämnet2 och det är genom att flitigt använda kartor och 

tabeller i undervisningen som eleverna kan lära sig hur användbara dessa hjälpmedel är för att 

lära sig om vår omvärld. Konkretionen och sammanhangen är viktiga moment3 eftersom 

utryckta namnkunskaper inte är av värde om de inte kan sättas in i ett större sammanhang. 

Undervisningen i geografi kan delas in i tre områden4: 

1. Lär känna din värld 

2. Skaffa hjälpmedel för att förklara och förstå 

3. Försöka förstå din värld 

                                                 
1 Färdighetsträning i geografi, sid. 3 
2 Geografiundervisningens metodik, sid. 3 
3 Ibid. sid. 3 
4 Världens geografi, sid. 46 
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I de lägre åren i grundskolan läggs tyngdpunkten på att lära känna världen för att sedan i år 7-

9 skjutas över på att skaffa hjälpmedel för att förklara och förstå. Att försöka förstå omvärlden 

har lika stor betydelse i hela grundskolan.  

Centrala begrepp i att lära känna världen är landskap, läge och plats.5 Oftast börjar man med 

det egna landskapet för att sedan omfatta Sveriges landskap i år 4, Europa i år 5 och slutligen 

Världen i år 6. I år 7-9 behandlas mer övergripande ämnen såsom klimat, vegetationszoner, 

årstider mm. 

Bland hjälpmedlen för att förklara och förstå är kartan det mest centrala. Den är ett måste om 

man ska kunna dra slutsatser om storleks- och lägesförhållanden samt avståndsförhållanden. 

Centralt i detta är regioner och dessas olikheter, rörelser samt rumsliga samband.6 

Att lära sig förstå sin omvärld fokuserar mycket på naturlandskapet och dess 

förändringsprocesser, människan och hennes omgivning, rumsliga samband samt samspelet 

mellan processer i landskapet.7 

 

Kartan i undervisningen 

Kartan är utan tvivel det mest centrala i geografiundervisningen. Att låta eleverna själva rita 

sina kartor och placera ut viktiga geografiska element är utan tvivel det mest pedagogiska att 

göra, eftersom det meningslösa ifyllningsarbetet av förtryckta kartor inte ger eleven någon 

känsla av att själv ha producerat något.8 Informationen som eleven ritar på sin karta blir långt 

mer värdefull för han/hon än den förtryckta kartan med allt utritat. Att med hjälp av ett rutnät 

konstruera en karta ger eleven en bättre känsla av hur regionen ser ut. 

Reliefkartor är ett annat sätt att skapa kartor, och dessa har många fördelar framför 

plankartorna9. Nackdelen är att de är svåra att konstruera, då de verkliga höjderna på berg 

m.m. är svåra att föra över helt skalenligt. Dock stannar sinnebilden av regionen kvar bättre 

än med en vanlig plankarta. Kartan byggs upp av pappskivor vars konturer bygger på 

höjdkurvorna i kartboken. Dessa limmas sedan ihop och målas enligt markanvändningen 

såsom den redovisas i kartboken. Papier-maché är ett annat passande material att göra 

reliefkartor av10.  

 

                                                 
5 Ibid. sid. 47 
6 Ibid. sid. 48 
7 Ibid. sid. 48 
8 Gruppen gör kartor, sid. 7 
9 Ibid. sid. 18 
10 Ibid. sid. 24 
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Att rita kartor och bedöma dem 

En av de vanligaste metoderna för att ta reda på hur en person ser på världen är att låta denne 

rita en karta över den. Detta moment kräver ett visst mått av skicklighet i teckning. Vissa 

menar att personen i fråga visst vet hur världen ser ut, men att den inte är så bra på att rita. 

Andra hävdar att en dåligt ritad karta visar på bristande kunskaper.11  

När man bedömer kartor ritade för hand av barn i olika åldrar måste man ta deras skicklighet i 

teckning i beaktande. Resultat av undersökningar visar att äldre barn ritar fler detaljer, flera 

olika sorters detaljer och mer integrerade kartor jämfört med yngre barn.12 

 

Vår mentala världsbild 

Alla har vi olika uppfattning om hur världen runt om oss ser ut, och detta syns tydligt på de 

olika sorters världskartor som används i olika länder. Den svenska världskartan har Europa i 

mitten medan Kina ligger i mitten av den kinesiska och USA i mitten av den amerikanska. 

Ju längre bort en plats ligger, desto mindre vet vi om den.13  

Rent generellt kan man säga att om de områden som ligger längst ifrån oss geografiskt sett har 

vi minst kunskap. Det kan dock vara så att de regioner som ligger oss närmast rent kulturellt 

vet vi mer om, än de kulturer som känns fjärran vår egen. Så är fallet med t.ex. USA som 

ligger bra mycket längre bort ifrån oss än t.ex. Färöarna eller Lettland.14 Detta syns tydligt när 

man studerar kartor ritade av svenska elever som har en stor tonvikt lagd på Europa och USA, 

mycket beroende på att det är i den kultur vi lever i och att dessa regioner får stort utrymme i 

media.15 

                                                 
11 Childrens conception of large-scale environments, sid. 2:5 
12 Ibid. sid. 2:7 
13 Geografiska notiser nr 2 2000, sid. 99 
14 Ibid. sid. 99 
15 Ibid. Sid. 105 
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7. Resultat av undersökningen i år 5 

 

Uppgifterna jag gav till eleverna i år 5 var fem stycken. Utfallet av dessa blev blandat, och jag 

grupperade svaren efter visad kunskap och förståelse. 

 

Uppgift 1 

Denna uppgift bestod i att sätta ut Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Kiruna. 

Eleven skulle även rita ut och namnge Vänern, Vättern, Öland, Gotland samt sätta ut och 

namngen andra platser de kände till. Diagrammet nedan visar på utfallet. 

 

Kartövning

6%

24%

12%

58%

Dåliga svar

Rätt namn, fel plats

Bra svar

Utförliga svar

 
 

 

Uppgift 2 

Här skulle eleven leta fram en kartbild som visade Sverige och där Stockholm och Göteborg 

fanns utsatta. Eleven skulle sedan mäta avståndet och räkna ut det verkliga avståndet mellan 

städerna i kilometer. Svaren var varierande men gränsen för korrekt svar gick vid +/-20 km. 
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Atlasövning 1

18%

82%

Fel sträcka

Rätt sträcka

 
 

 

Uppgift 3 

Här skulle eleven slå upp en sida över Europa och sedan avgöra vilken av städerna London 

och Stockholm som var störst. Detta var en uppgift som alla klarade av utan problem. 

 

Atlasövning 2

100%

0%

Rätt stad

Fel stad

 
 

 

Uppgift 4 

Denna uppgift var av ”fundera-på”-karaktär som bestod i att fundera ut varför man har kartor 

och vad dessa är bra för. 
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Fundera-på-fråga 1

18%

76%

6%

Dåliga svar

Bra svar

Utförliga svar

 
 

Dåliga svar var av typen ”Man kan slå olika saker som man inte vet” eller ”För att man kan 

lära sig mycket”. Här visar eleven på att den i stort sett inte vet mer än att det finns fakta i 

kartboken. 

 

Bra svar var av typen ”Om man åkt vilse kan man ta hjälp av kartan för att hitta vägen”, 

”Man kan se hur långt det är mellan olika städer” och ”Man kan hitta länder och städer som 

man inte vet var de är”. Här ser eleven klart att man har praktisk nytta av kartboken och ger 

även exempel på det. 

 

Mycket utförliga svar var av typen ”Kartboken är bra när man ska se var länder och städer 

ligger. Man kan också se hur många invånare m.m. det är”. Här visar eleven på att den även 

kan använda kartboken för att få fram mer än bara rena naturgeografiska fakta. Även 

befolkningsdata och andra fakta vet eleven att kan den hitta i kartboken. 

 

 

Uppgift 5 

Den sista uppgiften var även den en ”fundera-på”-fråga, som kort och gott bestod av att 

eleverna skulle fundera på varför vi har jordglober och vad dessa är bra till. Här var svaren 

mycket varierande. 
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Fundera-på-fråga 2

29%

36%

35%

Dåliga svar

Bra svar

Utförliga svar

 
 

Dåliga svar var av typen ”Den är bara väldigt bra att ha” eller ”Allt möjligt är jordgloben bra 

till” Eleven vet att jordgloben är bra, men inte till vad. 

 

Bra svar var av typen ”Man ser alla länder på en gång” eller ”Det är nästan bättre att titta på 

jordgloben, för där kan man hitta städer mycket snabbare eftersom man bara behöver snurra 

på den”. Eleven visar på att den vet hur jorden och jordgloben ser ut och hur den fungerar. 

 

Mycket utförliga svar var av typen ”Man kan lära sig att jorden är rund och att den snurrar”, 

”Den är bra ifall man vill se hur världen ser ut på riktigt” eller ”Man ser exakt hur stora 

länderna är”. Eleven vet principerna för jordgloben och att den visar mer exakta kartor än vad 

kartboken gör. Även att jorden inte är platt utan är rund och snurrar kommer fram. 

 

 

8. Resultat av undersökningen i år 9 

 

Uppgifterna jag gav till eleverna i år 9 var åtta stycken. Utfallet av dessa blev blandat, och jag 

grupperade svaren efter visad kunskap och förståelse. 

 

Uppgift 1 

Den första uppgiften bestod i att rita en världskarta.  
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Kartbild

37%

36%

27%
Dålig

Bra

Utförlig

 
Resultatet blev jämnt fördelat mellan dålig, bra och utförlig karta, men som sammanfattning 

kan sägas att 63 % hade en bra eller mycket bra bild om hur världen ser ut. 

 

Uppgift 2 

Här skulle eleverna namnge kontinenterna som de ritat i uppgift 1.  

 

Kontinenternas namn

18%

46%

9%

9%

18% Sju

Sex

Fem

Tre

Inga

 
På det hela taget lyckades de bra eftersom 73 % av eleverna kunde namnge fem kontinenter 

eller fler. 

 

Uppgift 3 

Denna uppgift bestod i att markera och namnge så många oceaner och hav som möjligt.  
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Havens namn

18%

18%

37%

9%

18% Sex

Fyra

Tre

Ett

Inga

 
Här blev utfallet lite tunnare eftersom endast 36 % kunde rita ut och namnge fyra hav eller 

fler. 

 

Uppgift 4 

Den sista rituppgiften bestod i att placera ut följande länder på kartan: USA, Frankrike, 

Brasilien, Storbritannien, Kina, Sverige, Indien, Kanada och Italien.  

 

Ländernas namn

46%

9%

36%

9%

Nio

Åtta

Sju

Ett

 
Resultatet blev överlag bra då 91 % kunde placera sju länder eller fler på rätt ställe. 

 

 

Uppgift 5 

I denna uppgift, och i de följande, skulle kartboken användas och eleverna skulle i denna 

uppgift först leta fram en karta över Nordamerika. Sedan skulle de utifrån studier av kartan 

beskriva var bergskedjorna finns. 
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Var finns det berg?

10%

60%

30%
Dålig

Bra

Utförligt

 
 

Här blev resultatet bra eftersom endast 10 % inte kunde beskriva bergskedjornas läge, och 

detta berodde till stor del på att väderstrecksbegreppet inte var befäst hos dem. 

 

 

Uppgift 6 

Här skulle eleverna utifrån studier av kartan beskriva var den odlade marken återfinns. 

 

Var finns det odlad mark?

20%

60%

20%

Dålig

Bra

Utförligt

 
Detta var tydligen en svårare uppgift att lösa eftersom 20 % inte kunde beskriva var den 

odlade marken återfinns.  

 

 

Uppgift 7 

Nu skulle eleverna leta fram en karta över Italien, och utifrån studier av den kunna säga var i 

Italien det bor flest människor. 
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Var i Italien bor det flest människor?

30%

30%

40% Dålig

Bra

Utförligt

 
 

Här blev resultatet varierande. 30 % kunde inte säga var det bor flest människor, medan 70% 

kunde se det. 

 

 

Uppgift 8 

Denna uppgift bestod av att först leta fram staden Rio de Janeiro. Sedan skulle eleverna 

utifrån alla sorters kartor ta reda på så mycket som möjligt om staden. 

 

Rio de Janerio

0
10
20
30
40
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60
70
80
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Det lättaste var att ta reda på hur många innevånare staden har, 79 % klarade av det, och på 

delad andra plats kommer nederbörd, land och språk med 67 %. Det svåraste var tydligen 

religion och naturlandskap som endast 22 % av eleverna hade med i sina svar. 
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9. Diskussion av resultaten 

Resultaten i år 5 

 

Uppgift 1 

70 % av eleverna hade goda eller mycket goda kunskaper om Sverigekartan, vilket ju ger ett 

gott betyg åt undervisningen. 

6 % av eleverna orkade eller kunde helt enkelt inte placera ut de viktigaste platserna på 

Sverigekartan. Det är inte tillfredsställande när Göteborg ligger i Vadstena och Stockholm i 

Västerås.  

24 % av eleverna kunde visserligen sätta ut platserna på kartan, men satte de flesta av dem på 

fel ställen. Vid närmare studium av svaren kan svårigheter med lokalisering av Vänern och 

Vättern ses. Dessa stora sjöar placeras allt från ostkusten till Småland, Jämtland och 

Hjälmaren. Även städerna är svårplacerade, vilket märks när Stockholm hamnar i 

Söderköping, Göteborg i Markaryd, Malmö i Kisatrakten, Linköping i Västerås eller i 

Jönköping. 

På det hela taget tycker jag att skolan lyckats i sin undervisning med avseende på 

kartkunskaper. Tilläggas skall att de 6 % av elevunderlaget som inte orkade eller kunde svara 

på uppgiften hade allmänna inlärningssvårigheter och problem med skolarbetet i övrigt. 

 

Uppgift 2 

Denna uppgift bestod i att mäta i atlasen och beräkna det verkliga avståndet (fågelvägen) 

mellan Stockholm och Göteborg.  Vid bedömningen lät jag svaren divergera +/- 20 km och 82 

% av eleverna kunde räkna ut det riktiga avståndet som enligt mina beräkningar var 390 km. 

18 % svarade allt mellan 36 km och 4500 km. 

Som sammanfattning tycker jag att skolan lyckats bra sin geografi- och matematik-

undervisning.  

 

Uppgift 3 

Om denna uppgift finns inte mycket att säga eftersom 100 % av eleverna svarat rätt på 

uppgiften att bedöma vilken stad, Stockholm eller London, som är störst.  

 

Uppgift 4 

Här skulle eleven fundera ut och skriva ned varför man har kartor och vad de är bra till. 18 % 

visade att de visserligen vet att kartor är bra, men de vet inte vad de är bra till. 76 % kunde se 
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en mängd bra användningsområden för kartor. De flesta knöt i sina svar an till att de hade 

hjälp av kartan när de skulle åka bil eller när de gått vilse. 6 % av eleverna kunde ge fler 

användningsområden för kartor än bara att hitta rätt väg. Dessa elever visste att man kan slå 

upp befolkningstäthet m.m. i kartboken, vilket visar på en god förståelse av hur användbar en 

kartbok är. 

 

Uppgift 5 

I den här uppgiften skulle eleven fundera ut vad jordgloben är bra till. 29 % kunde inte ge 

något bra svar på detta, utom att den är bra att ha. 36 % kunde ge bra svar på vad jordgloben 

är bra till. En del elever tog även upp exempel på när de använder sig av jordgloben. 35 % av 

eleverna gav utförliga och exakta svar på uppgiften. I dessa svar syns en förståelse av hur 

jordgloben fungerar och varför den i vissa fall är bättre att använda än kartboken. 

 

Sammanfattning av år 5 

Skolan har lyckats i sin geografiundervisning och eleverna visar på goda kunskaper i geografi 

i enlighet med de mål som Skolverket satt upp. Eleverna har generellt sådana kunskaper att de 

uppfyller målen för år 5. Det enda som kan behöva utvecklas är förståelsen för vad vi har 

kartor och jordglober till, men det är inte så pass allvarliga brister att det är något att hänga 

upp sig på. 

 

 

Resultaten i år 9 

 

Uppgift 1 

Den första uppgiften bestod i att rita en karta över världen. 36 % ritade en bra karta och 27 % 

ritade en utförlig karta med många detaljer. 37 % ritade en karta som inte var särskilt lik den 

verkliga.  

Vid en analys av kartorna ses en tämligen god kunskap om hur Europa ser ut med Italiens 

karaktäristiska stövel, Storbritanniens öar, Iberiska halvöns fyrkant och Östersjöns 

krokliknande utseende. Ju längre från Sverige och Europa vi kommer desto otydligare blir 

kartbilden. Nordamerika, Mellanamerika, Sydamerika och Afrika är bekant för eleverna, 

medan Asien, Sydostasien och Australien är tämligen obekanta, utom för ett fåtal. 

Detta tror jag beror på ”närhetsprincipen”, dvs. att ju längre hemifrån man kommer, desto 

mindre kunskap har man om det. Dessutom är vi i Europa inte påverkade i någon större 
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utsträckning av Asien, utan vi är mer riktade mot Amerika, därav de bristande kunskaperna 

om Asien och dess länder. 

 

Uppgift 2 

Att kunna namnge kontinenter var lätt för de flesta, 73 % klarade av att namnge fem 

kontinenter eller fler. 9 % kunde namnge tre kontinenter medan 18 % inte klarade av att 

namnge någon. 

Här var det återigen lättast att namnge de närmaste kontinenterna. Australien glömdes oftast 

bort och en märklig förväxling av Asien och Afrika förekom hos en del, vilket åter bevisar att 

kännedomen är störst om det som ligger oss närmast. 

 

Uppgift 3 

I denna uppgift skulle haven och oceanerna namnges. Detta var tydligen den svåraste av 

rituppgifterna. Endast 36 % kunde namnge fyra eller fler hav och oceaner. 37 % kunde 

namnge tre, 9 % ett och 18 % kunde inte namnge något hav. 

Östersjön, Atlanten, Medelhavet, Stilla Havet och Indiska Oceanen var enklast att markera på 

kartan. Endast en elev hade med Röda Havet. Att ett så stort antal elever inte kunde namnge 

något hav (18 %) eller bara ett (9 %) är inte något vidare bra resultat för år 9. Om detta beror 

på rent ointresse från elevernas sida vet jag inte, men en anledning kan vara att det inte talas 

särskilt mycket om haven i media, såsom det görs om länder och kontinenter. 

 

Uppgift 4 

Att kunna några av de viktigaste nationerna i världen är ett av målen för geografi-

undervisningen i år 9. Utfallet av denna övning blev bra eftersom 91 % av eleverna kunde 

placera ut sju eller fler av de totalt nio länder jag valt ut. Endast 9 % kunde placera ut ett land. 

Här visar eleverna på stor kännedom om världskartan. Dock syns en del förväxlingar t.ex. 

mellan Kina och Indien samt Indien och Israel. Dock är uppfattningen helt klar om att Kanada 

ligger norr om USA, vilket man ju annars kan tro är lätt att förväxla eftersom Kina-Indien 

blandades ihop av ett par elever, men återigen är det ”närhetsprincipen” som träder in. Vi har 

inte fokus på Asien i samma utsträckning som på Europa och Nordamerika. 

I det stora hela har skolan lyckats med kartgeografiundervisningen, med några få små 

undantag.  
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Uppgift 5 

Denna och efterföljande uppgifter syftade till att undersöka elevernas kunskaper och 

färdigheter i att använda kartboken. Den första uppgiften av det här slaget var att leta fram en 

karta över Nordamerika och sedan utifrån studier av kartbilden beskriva var bergen återfinns. 

Detta klarade 60 % av eleverna bra och 30 % kunde beskriva utförligt var bergen återfinns. 

Endast 10 % kunde inte svara på uppgiften och där fanns vissa svårigheter med att skilja 

väderstrecken från varandra. Men på det hela taget kunde 90 % ge en bra eller mycket bra 

beskrivning på var bergen finns. 

 

Uppgift 6 

Uppgiften bestod i att utifrån studier av kartan kunna beskriva var den odlade marken i USA 

återfinns. 20 % av eleverna kunde inte svara på frågan. 60 % kunde ge en bra beskrivning av 

var den odlade marken återfinns och 20 % kunde utförligt beskriva var den odlade marken 

återfinns. Många av de felaktiga svaren kunde härledas till bristande kunskaper om 

väderstrecken och svårigheter med avläsning av färgschemat i kartboken. 

 

Uppgift 7 

Denna uppgift bestod i att leta fram en karta över Italien och efter studier av kartan kunna 

beskriva var i Italien det bor flest människor, samt motivera hur de kommit fram till svaret.  

30 % av eleverna kunde inte ge beskrivning av befolkningstätheten i Italien. 30 % kunde ge 

en bra beskrivning och 40 % kunde ge en utförlig beskrivning. 

Återigen visar de elever som inte kunnat ge en bra beskrivning upp en bristande kunskap i 

väderstrecken, eftersom de flesta av dessa svar hade fel väderstreck. I de utförliga svaren 

analyseras både den ”vanliga” kartan samt befolkningsdensitetskartan över Italien, vilket visar 

på en mycket god förståelse för hur användbar kartboken är. 

 

Uppgift 8 

Den sista uppgiften bestod i att med hjälp av kartboken ta reda på så mycket som möjligt om 

staden Rio de Janeiro. Eleverna fick fria händer att ta reda på så mycket de kunde. 

Det enklaste att ta reda på var innevånarantalet i staden, vilket 78 % av eleverna hade tagit 

med. På tredelad andraplats kom nederbörd, språk samt i vilket land Rio ligger i, och dessa tre 

hade 67 % av eleverna tagit med. På tredjeplats kom klimatet vilket 56 % tog med i sin 

beskrivning av Rio de Janeiro. Näst sista plats intas av näringar och ekonomi (BNP) vilka 44 
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% av eleverna beskrivit. På sista plats med 22 % av elevantalet kommer beskrivningar av 

naturlandskapet och religionen som utövas i staden.  

Naturligt är ju att innevånarantalet kommer på förstaplats eftersom det är det allra första och 

mest uppenbara när man letat fram staden och ser den på kartan. Att landet staden ligger i 

kommer på andra plats är också det naturligt av samma anledning som med innevånarantalet. 

För att ta reda på nederbördsmängder och språket som talas i staden krävs lite mer kunskap 

om hur kartboken används och att dessa också kommer på andraplats är bra, eftersom det 

visar på att kännedomen om kartbokens användning är god. Klimatanalysen av staden hamnar 

på tredje plats och för detta krävs att eleven verkligen vet hur isobarerna skall läsas av och att 

den kan hålla reda på exakt var staden ligger så att analysen blir riktig. Att näringar och 

ekonomi (BNP) kommer så långt ned på listan är inte förvånansvärt eftersom det är tämligen 

svårt att uttolka näringskartorna som är fulla med små, ibland svårtydda, symboler. Att 

naturlandskapet och religionen kommer på sista plats är underligt tycker jag, eftersom det är 

enkelt att se naturlandskapets utseende på en vanlig karta och en karta över olika länders 

religionstillhörighet är enklare att tolka än en näringskarta t.ex. Anledningen till att de 

kommer på sista plats är nog att det är lite av ”överkurskaraktär” över dessa begrepp och att 

de är så vanliga att eleverna inte tänker på dem. 

 

Sammanfattning av år 9 

Sammanfattningsvis kan sägas att den genomgående trenden i undersökningen av år 9 är att 

bristen på kunskaper om väderstrecken är stor. I vissa fall kan uppemot 30 % av 

elevunderlaget inte skilja på nord – syd eller öst – väst. Det är i detta avseende som skolans 

undervisning brister och det är den enda svaga punkten som kommer fram i undersökningen. 

På det hela taget når skolan målen för geografiundervisningen i år 9, vilket är roligt att se. Nu 

är detta inte en så omfattande undersökning så att det går att säga något generellt om skolan i 

stort, utan bara en liten stickprovskontroll som endast kan ge en liten vink om hur det står till 

med geografiundervisningen i år 9. 
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10. Avslutning 

 

Som svar på min inledande problemformulering huruvida skolan når målen för 

geografiundervisningen i år 5 och år 9 eller inte, kan jag inte svara generellt för hela skolan 

utan kan endast svara för de två klasser som jag gjort fältstudier i.  

 

70 % av eleverna i år 5 hade goda eller mycket goda kunskaper om Sverigekartan, vilket ju 

ger ett gott betyg åt undervisningen, medan 6 % av eleverna orkade eller kunde helt enkelt 

inte placera ut de viktigaste platserna på Sverigekartan. Det är inte tillfredsställande när 

Göteborg ligger i Vadstena och Stockholm i Västerås. 24 % av eleverna kunde visserligen 

sätta ut platserna på kartan, men satte de flesta av dem på fel ställen. Tilläggas skall att de 6 % 

av elevunderlaget som inte orkade eller kunde svara på uppgiften hade allmänna 

inlärningssvårigheter och problem med skolarbetet i övrigt. 

Att mäta i atlasen och beräkna det verkliga avståndet (fågelvägen) mellan Stockholm och 

Göteborg var inte något problem för 82 % av eleverna som kunde räkna ut det riktiga 

avståndet.  

Eleverna i år 5 ombads fundera ut och skriva ned varför man har kartor och vad de är bra till. 

18 % visade att de vet att kartor är bra, men inte vad de är bra till. 76 % kunde se en mängd 

bra användningsområden för kartor och 6 % av eleverna kunde ge fler användningsområden 

för kartor än bara att hitta rätt väg.  

Att fundera ut vad jordgloben är bra till var en intressant uppgift. 36 % kunde ge bra svar på 

vad jordgloben är bra till. 35 % av eleverna gav utförliga och exakta svar på uppgiften. 29 % 

kunde dock inte ge något bra svar på detta. 

 

Den första uppgiften för år 9 bestod i att rita en karta över världen. 36 % ritade en bra karta 

och 27 % ritade en utförlig karta med många detaljer. 37 % ritade en karta som inte var 

särskilt lik den verkliga. Ju längre från Sverige och Europa vi kommer desto otydligare blir 

kartbilden. Nordamerika, Mellanamerika, Sydamerika och Afrika är bekant för eleverna, 

medan Asien, Sydostasien och Australien är tämligen obekanta, utom för ett fåtal. 

Detta tror jag beror på ”närhetsprincipen”, dvs. att ju längre hemifrån man kommer, desto 

mindre kunskap har man om det. Dessutom är vi i Europa inte påverkade i någon större 

utsträckning av Asien, utan vi är mer riktade mot Amerika, därav de bristande kunskaperna 

om Asien och dess länder. 
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Att kunna namnge kontinenter var lätt för de flesta, 73 % klarade av att namnge fem 

kontinenter eller fler. 9 % kunde namnge tre kontinenter medan 18 % inte klarade av att 

namnge någon. Här var det återigen lättast att namnge de närmaste kontinenterna.  

I nästa uppgift skulle haven och oceanerna namnges. Detta var tydligen den svåraste av 

rituppgifterna. Endast 36 % kunde namnge fyra eller fler hav och oceaner. 37 % kunde 

namnge tre, 9 % ett och 18 % kunde inte namnge något hav. Att ett så stort antal elever inte 

kunde namnge något eller bara ett hav är inte något vidare bra resultat för år 9. Om detta beror 

på rent ointresse från elevernas sida vet jag inte, men en anledning kan vara att det inte talas 

särskilt mycket om haven i media, såsom det görs om länder och kontinenter. 

Att kunna de några av de viktigaste nationerna i världen är ett av målen för geografi-

undervisningen i år 9. Utfallet av denna övning blev bra eftersom 91 % av eleverna kunde 

placera ut sju eller fler av de totalt nio länder jag valt ut. Endast 9 % kunde placera ut ett land. 

Att beskriva ett land utifrån en kartbild kunde de flesta elever. Att utifrån studier av 

Nordamerika beskriva var bergen återfinns klarade 60 % av eleverna bra och 30 % kunde 

beskriva utförligt var bergen återfinns. Endast 10 % kunde inte svara på uppgiften och där 

fanns vissa svårigheter med att skilja väderstrecken från varandra. Att kunna beskriva var den 

odlade marken i USA återfinns klarade 60 %, och de kunde ge en bra beskrivning av var den 

odlade marken återfinns och 20 % kunde utförligt beskriva var den odlade marken återfinns. 

Många av de felaktiga svaren (20 %) kunde härledas till bristande kunskaper om 

väderstrecken och svårigheter med avläsning av färgschemat i kartboken. 

Att utläsa befolkningsdensitet av en karta kunde endast 70 % av eleverna. Återigen visar de 

elever som inte kunnat ge en bra beskrivning upp en bristande kunskap i väderstrecken, 

eftersom de flesta av dessa svar hade fel väderstreck. 

Den sista uppgiften bestod i att med hjälp av kartboken ta reda på så mycket som möjligt om 

staden Rio de Janeiro. Resultatet blev bra och de fakta som var lättast att hitta var 

innevånarantalet i staden, nederbörd, språk samt i vilket land Rio ligger i. Naturligt är ju att 

innevånarantalet kommer på förstaplats eftersom det är det allra första och mest uppenbara 

när man letat fram staden och ser den på kartan. Att landet staden ligger i kommer på andra 

plats är också det naturligt av samma anledning som med innevånarantalet. För att ta reda på 

nederbördsmängder och språket som talas i staden krävs lite mer kunskap om hur kartboken 

används och att dessa också kommer på andraplats är bra, eftersom det visar på att 

kännedomen om kartbokens användning är god. Naturlandskapet och religionen kommer på 

sista plats och anledningen till det är nog att det är lite av ”överkurskaraktär” över dessa 

begrepp och att de är så vanliga att eleverna inte tänker på dem. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att målen för år fem uppnås medan målen för år 9 inte uppfylls 

fullt ut, eftersom väderstrecksbegreppet inte är befäst fullt ut. Vad detta kan bero på är svårt 

att säga. En anledning kan vara att eleverna inte har någon direkt anledning att kunna dessa 

begrepp eftersom de klarar av sin vardag utan att kunna peka ut var väster är på en karta. 

Dock har skolorna som deltog i denna stickprovsundersökning i stort sett uppnått målen för 

geografiundervisningen i år 5 och i år 9. 

25 



11. Referenser 

 
Abrahamsson, H. Färdighetsträning i geografi, Utbildningsförlaget, Stockholm, 1972 
 
Andersson, B-E. Som man frågar får man svar, Rabén och Sjögren, Stockholm, 1985 
 
Arvidsson, M. och Blom, T. Vi och dom - en studie av indiska och svenska elevers 
världsbilder, Geografiska notiser nr 2, 2000 
 
Kursplaner och betygskriterier för grundskolan, Skolverket, Stockholm 1996 
 
Lövgren, E. och Swedberg, S. Geografiundervisningens metodik, Svenska Bokförlaget, 
Göteborg, 1963 
 
Mårtensson, S. Världens geografi, Utbildningsradion, Stockholm, 1996 
 
Ronnert, G. Gruppen gör kartor, Skolförlaget Gävle AB, 1956 
 
Torell, G. Childrens conception of large-scale environments, Universitetet i Göteborg, 1990 
 
 

26 



27 

 
12. Bilagor 
 

År 5 
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År 9 

Tre exempel på världskartor 

Exempel på svar från Nordamerikaövningen 

Exempel på svar från Rio de Janeiro-övningen 
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