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Sammanfattning 
Abstract 
Denna studie är en undersökning av hur elever i år 6 uppfattade det geografiska rummet, vilka 
omvärldsbilder elever i skolan innehade, hur de påverkades av olika intryck från omgivningen 
samt om elevernas omvärldsbilder förändrades under en termin. Att inneha en omvärldsbild 
innebär att ha en föreställning om hur den rumsliga världen ser ut och förhåller sig. 
Undersökningen var av empirisk art och bestod av en namngeografisk undersökning av 
geografiska objket i Sverige, elevernas ritade bilder av världen, intervjufrågor samt en 
kartförståelseuppgift. Studien genomfördes vid två olika tillfällen för att se på eventuella 
förändringar i elevernas omvärldsbilder. Studien visade på att elevernas omvärldsbilder 
påverkades, utvecklades och innehöll all den information individen mötte och hade med sig sedan 
tidigare om den rumsliga världen. Undersökningen visade även på att omvärldsbilder kan 
förändras och utvecklas unnder en termin. 
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Abstract (svensk)  

Denna studie är en undersökning av hur elever i år 6 uppfattade det geografiska rummet, vilka 

omvärldsbilder elever i skolan innehade, hur de påverkades av olika intryck från omgivningen 

samt om elevernas omvärldsbilder förändrades under en termin. Att inneha en omvärldsbild 

innebär att ha en föreställning om hur den rumsliga världen ser ut och förhåller sig. 

Undersökningen var av empirisk art och bestod av en namngeografisk undersökning av 

geografiska objekt i Sverige, elevernas ritade bilder av världen, intervjufrågor samt en 

kartförståelseuppgift. Studien genomfördes vid två olika tillfällen för att se på eventuella 

förändringar i elevernas omvärldsbilder. Studien visade på att elevers omvärldsbilder 

påverkades, utvecklades och innehöll all den information individen mötte och hade med sig 

sedan tidigare om den rumsliga världen. Undersökningen visade även på att omvärldsbilder 

kan förändras och utvecklas under en termin. 

 

Nyckelord 

Omvärldsbild, världsbild, kartbild, mental karta, bild av världen, inre kartor, karta, 

referensram 

 

Abstract (engelsk)  

This study explored the apprehension of the geographical space of pupils in the sixth form, 

what kind of world picture the pupils had, how they were influenced by different impressions 

of the environs and if their world picture was changed during the time of one term. A world 

picture means to have a notion of how the spatial world appears. This empirical study consists 

of a geographic definition of objects in Sweden, the pupils drawn maps, interview questions 

and the pupils ability of understanding a map. To be able to see possible changes in the pupils 

world picture, the study was performed at two different occasions. The study showed that the 

pupils world picture had been influenced, developed and contained information about the 

spatial world that the pupils met and possessed since earlier. The study also proved that the 

world picture may change and be developed during one term. 

 

Keywords 

World picture, geographical space, mental map, maps in minds, map, frame of reference 
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Inledning 
 
Omvärlden kommer allt närmare oss. Genom TV och andra massmedia kommer vi i kontakt 

med geografiska platser och miljöer vi inte själva varit i närkontakt med eller visste att de 

existerade. Det avlägsna och kanske okända blir genom massmedia nära. Dock fodras goda 

referensramar för att individen ska kunna tolka och förstå sådan information samt se olika 

sammanhang. Det är därför nödvändigt att i skolan hjälpa eleverna att få en sammanhängande 

och någorlunda korrekt inre karta (omvärldsbild) som möjligt. Det blir en stor gemensam 

karta vid vilken individen kan föra samtal, knyta fakta till och orientera sig i världen med.1 

Dessa kunskaper är viktiga att inneha när individen ska sortera och tolka information från 

exempelvis TV-nyheter och böcker, när flyg eller tågbiljetter ska beställas eller när man reser 

och ska hitta rätt. Det är också viktigt att alla människor har en så lika föreställning av världen 

som det är möjligt för att alla ska kunna göra sig förstådda för varandra. När en individs 

omvärldsbild skiljer sig från verkligheten bildar den en felaktig referensram vilken kan bidra 

till olika feltolkningar och missförstånd.2 Som blivande lärare anser jag att det är intressant att 

undersöka vilken omvärldsbild elever i dagens skola innehar. Inte minst för att kunna styra 

den kommande undervisningen så att alla elever kan få en någorlunda korrekt, sann och 

användbar omvärldsbild. Med korrekt och sann avser jag här hur världen ser ut och förhåller 

sig på ett objektivt sätt.  

 

Jag har alltid haft ett intresse för geografi och i samband med en praktikperiod under en 

geografikurs, genomförde jag en liten undersökning kring hur elevers omvärldsbilder såg ut i 

en år 8. Jag gav dem ett papper och bad dem rita världen. En del elever ritade nästan exakta 

bilder av världskartan, andra ritade sporadiska cirklar vilka skulle föreställa världsdelarna och 

förband alla med broar. Elevernas olika föreställningar om världskartans utseende varierade 

stort i denna klass. Enligt Hans Holmén och Stefan Anderberg får eleverna sin enda 

organiserade undervisning om omvärlden i skolan,3 vilket fick mig att fundera på vilka 

faktorer som påverkar uppbyggnaden av elevers omvärldsbilder. Är det verkligen bara i 

skolan eleverna har möjlighet att skapa sin omvärldsbild, eller är det ökade flödet av 

information från massmedia också en viktigt faktor?  

                                                
1 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). ”Kartan och omvärldsbilden” i Mårtensson, Solveig & 
Wennberg, Gösta. (Red.) Geografi – världens ämne. Om att undervisa i geografi. Sid 131. 
2 Ibid. 
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Området är intressant eftersom vi använder våra omvärldsbilder dagligen när vi lyssnar på 

nyheter, läser en tidning eller för ett samtal. För lärare är det viktigt att ha insikt i elevers 

omvärldsbilder samt vilka faktorer som kan påverka utformandet. Detta för att kunna lägga 

undervisningen på rätt nivå, och kunna hjälpa elever att utveckla verklighetstrogna och 

användbara omvärldsbilder. 

 

Omvärldsbilder kan innehålla mycket, inte bara geografisk information utan även religiös och 

politisk information, vilket även kan förstås utifrån uppsatsens begreppsanalys. I denna 

uppsats kommer fokus att ligga på den geografiska omvärldsbilden.  

                                                                                                                                                   
3 Holmén, Hans & Anderberg, Stefan. (1990). Gymnasiet och bilden av omvärlden. Geografi, kunskaper och 
kunskapssynen i gymnasieskolan. Sid 2. 
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka elever i år 6 omvärldsbilder, med utgångspunkt i 

kartbilden. Syftet är även att undersöka om elevernas omvärlsbilder förändras under en termin 

eller om det är en mer tidskrävande process. 

 

Frågeställningar  
 

- Vilka omvärldsbilder innehar elever i år 6? 

- Hur påverkas elevernas förställning av omvärlden av intryck från skola, 

massmedia och egna upplevelser såsom resor eller berättelser i böcker? 

- Förändras elevernas omvärldsbilder under en termin? 

- Vad kan ha påverkar en eventuell förändring i elevernas omvärldsbilder? 

- Vilken roll spelar den sociala bakgrunden för elevernas omvärldsbilder? 
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Material och Metod 
 
För att kunna uppfylla uppsatsens syften har jag valt att söka svar i olika texter som redogör 

för begreppet omvärldsbild. Syftena uppfylls emellertid främst utifrån den empiriska studien 

av elevers omvärldsbilder inom geografin med en koncentration på kartbilder. Den forskning 

som jag valt att presentera är skriven av personer som varit betydande framförallt för den 

svenska forskningen kring geografi och omvärldsbilder.  

 

Undersökningsgruppen består endast av ett fåtal elever, den visar därför inte en generell bild 

av hur elevers omvärldsbilder ser ut eller vilka faktorer som kan påverka. Dock kan 

undersökningen ge en mer djupgående förståelse av elevernas omvärldsbilder då 

koncentrationen ligger på ett litet antal elever. Intervjusituationen gav en viss flexibilitet då 

möjligheten att kunna följa upp elevernas svar direkt men följdfrågor, förklaringar och 

fördjupningar gavs.4  

 

Undersökningen visar inte vilka skillnader eller likheter som finns mellan könen, utan på 

elever rent allmänt. De 18 eleverna, som studien berör, får ses som en explorativ studie som 

kan säga något om hur övriga elever i Sverige ser på världen. Studien visar på vilka olika 

omvärldsbilder elever kan inneha och vilka faktorer som kan ha betydelse för förvärvandet 

och utvecklandet av omvärldsbilder, samt hur de eventuellt förändras över tid.  

 

Kvalitativ och kvantitativ forskning 
 
Uppsatsen har ett kvalitativt forskningsperspektiv med inslag av det kvantitativa. Den 

kvantitativa forskningen kan ibland använda sig av kvalitativa tekniker och tvärtom, för att 

förstärka analysen. Uppsatsen bygger framförallt på intervjuer, vilket traditionellt ses som en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden innebär att forskaren strävar efter att undersöka 

individens subjektiva upplevelse av något. Detta för att få en djupare förståelse av hur 

människor exempelvis upplever och tolkar den omgivande verkligheten. Kvantitativ forskning 

däremot innebär ett insamlande av fakta och studerande av relationerna mellan de olika 

uppsättningarna av fakta, för att få en så objektiv bild av verkligheten som möjligt. Den 

                                                
4 Tasker, Yvonne. (2000). ”Att planera och genomföra intervjuer” i Bell, Judith. (Red.) Introduktion till 
forskningsmetodik. Sid 119. 
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kvantitativa forskningen använder sig av experiment, test, prov, enkäter med mera för att 

finna material att bearbeta. Resultatet av den kvantitativa metoden kan exempelvis resultera i 

tabeller och diagram.5 Jag har valt att genomföra en empirisk studie av elevers omvärldsbilder 

med en koncentration på kartbilden. En empirisk undersökning kan ses om en del av den 

kvalitativa forskningsmetoden. Metoden bygger på någon form av kontakt med verkligheten, 

vilket även menas med termen empirisk.6 Undersökningen är framförallt kvalitativ med 

intervjuer av eleverna där jag vill studera deras subjektiva omvärldsbild.7 Men även 

kvantitativ med avseende på bland annat det namngeografiska prov eleverna får utföra. 

Den empiriska studiens resultat presenteras i en sammanfattning av alla elevers 

omvärldsbilder. Elevernas resultat kommer inte att var för sig presenteras, utom i vissa fall för 

att kunna visa generella exempel, utan de redovisas tillsammans för att på så sätt kunna finna 

eventuella likheter och skillnader mellan elever. Varje del i undersökningen presenteras dels 

var för sig, men i vissa fall sammanställs olika delar för att kunna gör jämförelser även 

däremellan. Redovisningen av de olika delarna följs av en kortfattad analys som till viss del 

knyter an till teoriavsnittet. I slutet av uppsatsen sammanställs delanalyserna i en mer 

omfattade analys som även den anknyter till uppsatsens teoridel. 

 

Fördelen med att välja en metod som består av olika delar är att elevernas omvärldsbilder 

undersöks och presenteras på olika sätt, dels kvalitativt, men också kvantitativt. Nackdelar 

kan ses vara den mängd material som ska bearbetas, som å andra sidan uppvägas av fördelen 

att metoden ger olika infallsvinklar på elevernas omvärldsbilder. 

Urval 
 
Intervjuerna har genomförts på en av mina tidigare praktikskolor. Fördelen med att välja en 

tidigare praktikskola var att eleverna kände mig och därmed vågade svara på mina frågor. 

Nackdelen med att känna eleverna kan vara att jag inte kunde vara så objektiv som jag 

eftersträvade och som en underökning av denna art kräver. Jag har valt att intervjua 18 elever 

för att kunna koncentrera och fördjupa mig i deras omvärldsbilder. Det skulle inte ha varit 

möjligt om fler elever ingått i undersökningen eller om fler skolor undersökts. 

Undersökningen visar därför inte på en generell bild av elevers omvärldsbilder, utan ger 

                                                
5 Bell, Judith. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Sid 13. Samt Backman, Jarl. (1998). Rapporter och 
uppsatser. Sid 31 och 47. 
6 Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Sid 24f. 
7 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Sid 32. 
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exempel på vilka olika omvärldsbilder elever kan inneha, hur de kan förändras samt på vad 

som kan ha påverkat den eventuella förändringen. 

 

Skolan där intervjuerna genomfördes omfattar elever från förskoleklasser till år 6. 

Sammanlagt går det cirka 200 elever på skolan, i en kommun med ungefär 100 000 invånare. 

Klassen som studierna genomfördes i var en år 6:a med 18 elever, fördelade på 7 flickor och 

11 pojkar. 

 

Valet av år är gjord utifrån de lokala målen för den skola där undersökningen genomfördes. 

Skolans lokala mål syftar till en viss kunskapsnivå som eleverna är garanterade efter år 6, 

dessa mål är eleverna i denna studie på väg att uppfylla.8 De lokala målen utgör på så sätt en 

norm som elevernas omvärldsbilder kan jämföras med. Jag har därför valt att studera elever i 

år 6 och deras geografiska omvärldsbilder. Ytterligare en norm som jämförelser kan göras 

med utgör kursplanen för ämnet geografi. Det är främst beskrivningen av vad ämnet geografi 

i stort ska ge eleverna som används i uppsatsen. 

Avgränsningar 
 
Jag valde att endast undersöka vilken omvärldsbild elever innehar och utvecklar inom 

geografin. Alla orienteringsämnen i skolan ska visserligen var och en för sig ge eleverna 

infallsvinklar på omvärlden och skänka dem en grunduppfattning om omvärlden enligt 

Wennberg.9 Dock skulle denna undersökning om hänsyn togs till alla orienteringsämnen, bli 

alltför omfattande.  

 

Vad det gäller kursplanen för ämnet geografi har jag valt att koncentrera mig på ”Ämnets 

syfte och roll” samt på ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”.10 Ämnets syfte och roll uttrycker 

hur ämnet ska bidra till att målen i läroplanen uppfylls, samt hur ämnet kan motiveras utifrån 

olika samhälls- och medborgarbehov. Ämnets karaktär och uppbyggnad visar på ämnets kärna 

och vilka specifika egenskaper och perspektiv som ämnet ska innehålla.11 Under dessa båda 

rubriker i kursplanen återfinns vad geografin är skyldig att ge eleverna vilket kan användas i 

                                                
8 Ektorpsringen, Ektorpsskolan, Skarphagen, Vilbergsenheten. Garanterad kunskapsnivå efter år 6 i geografi. 
(1999). 
9 Wennberg, Gösta. (1986). Skolgeografi. Ett ämnes förändringar. En studie med exempel.  Sid 122. 
10 Skolverket. (2000). Kursplanen för geografi. Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Sid 71ff.  
11 Ibid. Sid 5. 
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jämförandet mellan elevernas egentliga omvärldsbilder och vilka kunskaper de enligt 

kursplanen ska uppnå. (Se sid 25 i detta arbete.) 

Studiens genomförande 
 
Studien av eleverna genomfördes vid två olika tillfällen för att kunna visa på hur elevernas 

omvärldsbilder utvecklades / förändrades över tid, samt vad som kunde ha påverkat den 

eventuella förändringen. Första intervjutillfället ägde rum cirka tre veckor efter terminsstart, 

vecka 36 och 37 år 2002. Under detta tillfälle undersöktes elevernas omvärldsbilder, samt 

vilka faktorer som påverkade utformandet. Andra tillfället skedde vecka 46 och 47 då 

undersökningens koncentration låg på hur och om elevernas omvärldsbilder förändrats. Det 

viktiga att poängtera är att eleverna upplystes om att de var anonyma, att de deltog frivilligt 

och att det inte fanns något rätt eller fel svar på de frågor de ställdes inför. Läraren i klassen 

valde att i veckobrevet, som skickades hem till eleverna varje vecka, berätta om studien samt 

vilka frågor som kunde ställas så att även föräldrarna var införstådda med vad som skedde. 

Även där poängterades anonymiteten och det frivilliga deltagandet, vilket gjorde att en elev 

valde att inte delta i undersökningen. Vi det andra tillfället valde ytterligare två elever att inte 

delta i undersökningen och tre andra att inte bli intervjuade. Dock deltog dessa tre elever i den 

övriga delen av undersökningen. 

Första undersökningstillfället 
 
Jag har valt att dela upp undersökningen i olika delar för att kunna undersöka elevernas 

omvärldsbilder på flera olika sätt. Den första studien bestod av tre olika delar A, B och C 

vilka presenteras i nedanstående kapitel. 

Del A. Kartkunskap 
 
Del A bestod av ett namngeografiskt prov, där eleverna ombads att placera ut ett antal 

geografiska objekt på en blindkarta över Sverige. (Se bilaga 5 och 5:1) Detta för att kartlägga 

de namngeografiska kunskaperna om Sverige. Enligt Solveig Mårtensson och Gösta 

Wennberg är namnkunskaper en ytlig och lätt bedömd del av omvärldsbilden men det är dock 

en test på det gemensamma språk som används i utforskandet av omvärlden.12 Eleverna skulle 

placera ut 16 objekt på två olika kartor. Den ena kartan bestod av åtta prick-objekt (karta A) 

och den andra av åtta objekt med geografisk utbredning (karta B). På Sverigekartorna fanns 

                                                
12 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 133. 
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ett fåtal sjöar, vikar, angränsande hav och länder utritade för att eleven lättare skulle kunna 

orientera sig. De geografiska objekt som eleverna skulle placera ut var sådana som eleverna 

skulle inneha kunskaper om var de är belägna enligt den lokala kursplanen, där eleverna ska 

ha en relevant namnkunskap i geografi.13 Varje individ har egna självständiga tolkningar av 

vad en relevant namnkunskap kan vara. I uppsatsen har jag valt sådana objekt som eleverna 

antigen ska ha hört talas om ofta (Stockholm, Göteborg) eller som kan förknippas med något 

speciellt (Gränna och polkagrisar) som relevant namnkunskap. Jag har även valt en del objekt 

som befinner sig i elevernas geografiska närhet. 

 

Prick-objekten markerades på kartorna med en punkt och respektive nummer. De geografiska 

områdena markerades med en färgpenna och numrerades enligt skalan. Eleverna fick 

sammanlagt 20 minuter på sig att placera ut objekten på de båda kartorna. Elevernas 

placeringar av objekten bedömdes enligt ett poängsystem för att kunna jämföra eleverna med 

varandra. 1 poäng för korrekt placering och ½ poäng för en placering i närheten av objektets 

faktiska placering. (Närhet i detta fall är ett cirkelformat område med radien 1 cm runt 

objektets placering.) Sammanlagt kan eleverna få 16 poäng på de båda kartorna. Elevernas 

poäng jämförs sedan med varandra. 

 

Elevernas placeringar av objekten sammanställs på för objekten gemensamma kartor, för att 

åskådliggöra alla elevers placeringar av objekten. (Se bilaga 8 och 8:5) Placeringar av prick-

objekten har markerats med en punkt för varje elevs placering i sammanställningen. Vad det 

gäller de geografiska områdena har elevernas placeringar markerats antingen med en punkt 

eller med en heldragen linje för att visa det område som objekten omfattar. 

Sammanställningen av elevernas placeringar av de namngeografiska objekten har placerats i 

bilagan, tillsammans med sammanställningen av respektive objekt från det andra 

undersökningstillfället. Dock kommer inte alla objekts resultat att presenteras i uppsatsen, 

utan endast de som kan visa på hur elevernas samlade namngeografiska kunskaper har 

förändrats. 

 

Inför den andra delen fick eleverna i uppgift att fritt ur minnet rita hur de trodde eller visste att 

världen såg ut. Även denna uppgift var tidsbegränsad till cirka 20 minuter och eleverna 

uppmanades att gärna sätta ut namn på objekten de ritade. Att uppgifterna var tidsbegränsade 

                                                
13 Ektorpsringen, Ektorpsskolan, Skarphagen, Vilbergsenheten. (1999).  
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berodde på att eleverna skulle hinna göra både det namngeografiska provet och rita sin bild av 

världen under samma lektionstillfälle. Alla elever var klara inom den utsatta tiden. Skulle det 

vara så att någon elev behövt mer tid hade de fått det, eftersom uppgiften inte var tidsbaserad. 

Del B. Intervjuer 
 
Del B bestod av elevintervjuer. Intervjun inleddes med en diskussion kring elevens ritade bild 

av världen, hur eleven visste vad den skulle rita och var eleven fått bilden ifrån. Intervjun 

fortsatte sedan med målet att uppfylla uppsatsens syften. Frågor kring bland annat TV-

tittande, litteraturläsning, resor och kartanvändning ställdes. (Se bilaga 7 och 7:1) Vad det 

gäller elevernas ritade bilder presenteras inte alla eftersom många av elevernas bilder är 

ungefär likadana och därmed kan samlas i olika kategorier. (Se respektive kategori på sid 28-

29) Därför görs ett visst urval med ungefär en till två bilder ur respektive kategori som 

presenteras i uppsatsen. Elevernas svar på frågorna har sammanställts under respektive fråga. 

Alla svar på alla frågorna kommer inte heller att presenteras utan endast de som jag sett som 

mest relevant för uppsatsen.  

Del C. Kartförståelse 
 
Del C behandlade elevens kartläsnings- eller kartförståelseförmåga. Eleven ombads att i en 

kartbok slå upp Kongos karta, för att utröna om eleven visste hur en kartbok användes (se 

bilaga 7:1). Bläddrade eleven fram kartan sida för sida eller använde den sig av registret. 

Samtalet skedde sedan kring den information som eleven kunde utläsa av kartan. Kongos 

karta valdes eftersom eleven inte förutsattes ha några förkunskaper om den kartbilden. 

Kartbilden innehåller dessutom en mängd information som inte finns på Sveriges karta, vilken 

kanske är mer välkänd för eleverna. På Kongos kartbild finns exempelvis ekvatorn utmärkt 

och olika naturtyper så som regnskog och savann. Vad det gäller landet Kongo så finns det 

två länder med samma namn, som befinner sig invid varandra. I denna undersökning skulle 

det större av dem, även kallat Zaire studeras. Det har dock inte någon större betydelse vilket 

av de båda länderna eleverna först slog upp eftersom syftet var att observera hur eleverna 

använde kartboken. 

Andra undersökningstillfället  
 
Vid det andra undersökningstillfället nära terminens slut är syftet att undersöka om elevernas 

omvärldsbilder förändras under en tidsperiod, samt vad som kan ha påverkat den eventuella 
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förändringen. Undersökningen består till viss del av samma moment som den tidigare 

undersökningen för att finna svar på uppsatsens syften (se bilaga 7 och 7:1).  

Kartkunskap 
 
Eleverna ska placera ut samma namngeografiska objekt som under första 

undersökningstillfället. Resultaten av dem presenteras tillsammans med poängen från första 

undersökningstillfället för att direkt kunna visa på eventuella skillnader. Elevernas placeringar 

av objekten har sammanställts på gemensamma kartor. (Se bilaga 8 till 8:5) 

Andra intervjutillfället 
 
Innan andra intervjutillfället ombads eleverna att rita hur de trodde eller visste att världen såg 

ut, för att kunna göra jämförelser med de bilder av världen som eleverna ritade förra gången. 

Även här placeras bilderna i kategorier, där minst en bild ur varje kategori presenteras som 

bilaga i uppsatsen. Eleverna intervjuades sedan enskilt för att utröna hur och om deras 

omvärldsbilder förändrats under den tid som gått från det förra tillfället, samt vilka faktorer 

som påverkat förändringen. Frågorna som ställs under intervjun var till stor del desamma som 

vid förra intervjuomgången. Frågan om hur ofta eleverna reser och vart de reser har ersatts av 

frågan om och vart de rest under den period som gått. 

 

Den sista delen i undersökningen har tagits bort, kartförståelsen. Eftersom syftet med den 

delen av undersökningen var att se på elevens kartläsnings- eller kartförståelseförmåga, vilket 

det första undersökningstillfället gav svar på valde jag att göra en avgränsning och inte 

behandla det ytterligare en gång. 

Genomförande av intervjuer 
 
Alla intervjuer spelades in på band, men jag förde även anteckningar för att direkt kunna gå 

tillbaka och följa upp svar. Vid del C där eleven ombads att slå upp Kongos karta, 

dokumenterades observationerna skriftligt över hur eleven gick tillväga. Vid detta tillfälle 

kanske det skulle ha varit lämpligt att videofilma eleven, men då det kunde skapa oro och 

verka obehagligt för eleven med en videokamera valde jag att inte göra det. Dock hann jag 

inte med att se allt som eleven gjorde samtidigt som jag antecknade.  
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På det eleverna presenterade skriftligt ombads de att skriva sitt namn, detta för att jag skulle 

veta att alla elever gjort alla delar samt vem som gjort vad. Dock presenteras inga namn på 

elever i denna uppsats, inte heller i det material jag lämnar efter mig. Elevernas namn ersattes 

efter intervjutillfällena med nummer för att garantera absolut anonymitet. Vid det andra 

intervjutillfället var syftet att se om elevernas omvärldsbilder förändrats. Det var då en 

förutsättning att veta vilken omvärldsbild varje enskild elev hade vid det första 

intervjutillfället, för att kunna dra generella slutsatser om denna grupp elever. 
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Teoridel 
 
Denna del av uppsatsen behandlar innebörden av begreppet omvärldsbild, dess utveckling och 

förvärv samt funktion för individen. Även en kortare historisk redogörelse av hur människan 

löst avbildningen av världen genom tiderna behandlas. Teoridelen sammanfattar även tidigare 

forskning kring uppsatsens centrala begrepp. 

Begreppsanalys – omvärldsbild 
 
Uppsatsens centrala begrepp är inte ett generellt begrepp utan det förekommer en mängd olika 

termer med i stort sett samma innebörd, såsom maps in minds (inre kartor),14 bilden av 

omvärlden15 och mental karta.16 Dock är innebörden av begreppen i stort sett desamma, jag 

har därför valt att använda Holméns och Anderbergs definition av omvärldsbild. En 

omvärldsbild innebär, enligt Holmén och Anderberg, en föreställningen om hur den rumsliga 

världen ser ut och förhåller sig.17 

 

Människan har från första början varit tvungen att skaffa sig en uppfattning om sin 

omgivning, för att tryggt kunna röra sig i sin omvärld samt kunna hantera och bemöta den. En 

rumslig uppfattning av omvärlden var då som nu en nödvändighet för att kunna överleva. 

Omvärldsbilder är inte konkreta, utan de kan bara anas utifrån de handlingar som kan ses hos 

människan.18 Även djur tros inneha en bild av världen för att kunna hitta mat, klara sig från 

fara och hitta tillbaka hem.19  

 

Alla människor innehar en omvärldsbild, vilken är en inre organiserad återgivning av 

omgivningen. Bilden är en egen individuell konstruktion baserad på de egna erfarenheterna 

och upplevelserna. Bilden av världen innehåller kartografisk information, minnen, 

föreställningar, attityder och förväntningar som kan förankras i det geografiska rummet. 

Emellertid behöver omvärldsbilden inte bestå av enbart visuella intryck, utan kan även 

innehålla intryck från alla sinnen.20 En omvärldsbild kan innehålla mycket information av 

                                                
14 Downs, Roger. M & Stea, David. (1977). Maps in minds. Reflections on cognitive mapping. Sid 12. 
15 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 134. 
16 http://users.du.se/~lld/text16.htm 
17 Holmén, Hans & Anderberg, Stefan. (1990). Sid 3. 
18 Downs, Roger. M & Stea, David. (1973). Image and Environment. Sid 227f. 
19 Downs, Roger. M & Stea, David. (1977). Sid 182. 
20 Anderberg, Stefan. (1986). Läroplan och omvärldsbild. Didaktiska aspekter på undervisningen om Västeuropa 
på högstadiet. Sid 2f. 
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olika art. Kartbilden av hela världen eller delar utav den ser jag därför som en del av 

individens totala omvärldsbild. Kartbilden i sin tur utgör ett hjälpmedel med vilket omvärld 

kan förstås och undersökas. 

 

Omvärldsbilden är för varje individ unik, den kan emellertid inte bli för individuell eftersom 

bilden ska kunna underlätta förståelse och kommunikation.21 Bilden kan vara mer eller 

mindre korrekt, dock är den nödvändig för att individen ska kunna orientera sig i världen samt 

förstå och kommunicera med andra. Omvärldsbilden utgör även en referensram vid vilken 

kunskaper kan knytas. Den behöver emellertid inte vara helt korrekt, i betydelsen objektiv 

avbildning, för att fylla sin uppgift.22 Feltolkningar och missförstånd kan emellertid uppstå då 

en individs omvärldsbild skiljer sig avsevärt från verkligheten. Det är därför en förutsättning 

att individen har en någorlunda korrekt och med andra överensstämmande omvärldsbild.23  

 

I dagens samhälle är kartan ett viktigt hjälpmedel för informationsspridning i exempelvis TV-

nyheter och väderpresentationer. Därför är en viss kartläsningsvana och ett innehav av, med 

andra, gemensamma och sammanhängande omvärldsbilder viktigt för att information ska 

kunna spridas och förstås av individer.24 Kartan är även ett av geografins viktigaste redskap, 

då den utgör ett enkelt och ekonomiskt sätt att uttrycka sig på. Kartan är ett slags gemensamt 

språk för alla som använder den då vi exempelvis utforskar och försöker förstå allt större 

delar av världen och samband där emellan. För elever i skolan är inte kartan självklar. De 

måste lära sig att använda och utläsa information utifrån den. Kartbilden behöver dock 

förstärkas av bilder, beskrivningar och berättelser för att bli levande för eleven. Enligt 

Mårtensson och Wennberg måste bilden av omvärlden och bilden av kartan på något sätt 

påverka varandra för att eleven ska kunna skaffa sig en omvärldsbild.25  

 

Omvärldsbilden reflekterar främst sådant som vi behöver veta om vår rumsliga omgivning, 

exempelvis vägen hem från jobbet eller skolan, vägen till apoteket eller mataffären och så 

vidare.26 Omvärldsbilder kan ibland avbilda stereotypa bilder av länder, nationer och stater, 

                                                
21 Holmén, Hans & Anderberg, Stefan. (1990). Sid 3. 
22 Ibid. 
23 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 131. 
24 Holmén, Hans & Anderberg, Stefan. (1990). Sid 3. 
25 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 133f. 
26 Downs, Roger. M & Stea, David. (1977). Sid 78. 



AnnLouise Wennerbo /GRU 2003-01-21 19 

som representerar vår uppfattning om invånare och landskap i respektive land.27 Det beror på 

att individens omvärldsbild främst består av den närmaste omgivningen, som därför blir mer 

och mer diffus i och med att avståndet från hemorten ökar.28 

Utvecklingen och förvärvningen av omvärldsbilder  
 
Var och en av oss lever och verkar i en verklighet som för oss är den synliga världen, den 

värld som omger oss och som på ett självklart sätt av individen ses som den rätta världen. Vi 

utgår från att denna värld, som vi förnimmer den, är den riktiga och att den för alla andra 

framstår på samma sätt. Alla uppfattar dock en viss aspekt av verkligheten på ett antal olika 

sätt.29 Redan små barn skapar med hjälp av fantasin, en uppfattning om omvärlden där barnet 

ser sig själv i centrum. Till en början består omvärldsbilden av de egna sinnesintrycken. När 

barnet sedan blir äldre påverkas dess omvärldsuppfattning utifrån intryck ifrån omgivningen 

och intryck ifrån exempelvis serietidningar, TV-program, böcker och egna resor.30  

 

Omvärldsbilden är för varje person unik och delvis generell. Upplevelsen av ett område är 

unik för individen, men delar av upplevelsen kan delas med andra. Exempelvis spelar 

politiska, kulturella och ekonomiska värden in vid utvecklandet och upprätthållandet av 

individens omvärldsbild.31 Eftersom varje individs omvärldsbild är mer eller mindre unik för 

denne är den alltid i viss mån subjektiv.32 

 

Michael C. Naish beskriver utvecklingen vad det gäller barnets förmåga att förstå och återge 

omvärlden i ritade kartor. Barnets utveckling kan delas in i fyra stadier. Till en början är 

barnet mycket egocentriskt, hemmet utgör centrum och för barnet kända platser förbinds med 

det. I det andra stadiet är barnet fortfarande egocentriskt, men fler platser på barnets karta kan 

sättas ut. Det är fortfarande platser som har betydelse för barnet som kommer i första hand. 

Kända platser kan förbindas med vägar, medan andra mindre kända eller mindre viktiga 

hänger lösa. I det tredje stadiet har barnets omvärldsbild utvecklats ytterligare, nu är den mer 

detaljerad och sammanhängande. Barnet har också en förståelse för olika perspektiv. I det 

fjärde och sista stadiet är barnets omvärldsbild abstrakt sammanhängande, noggrann och 

                                                
27 Ibid. Sid 103. 
28 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 138ff. 
29 Marton, Ference & Wenestam, Claes-Göran. (1984). (Red.) Att uppfatta sin omvärld. Varför vi förstår 
verkligheten på olika sätt. Sid 267f.  
30 Downs, Roger. M & Stea, David. (1977). Sid 221 och 213. 
31 Downs, Roger. M & Stea, David. (1973). Sid 184f. 
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detaljerad. Objekt på kartan kan placeras med de rätta förhållandena till varandra och med 

förhållandevis rätt skala, form och avstånd. Barn befinner sig i det fjärde stadiet någon gång 

runt nio års ålder, men det varierar från barn till barn.33 

 

Att studera hur barn återger sin omvärldsbild i ritade bilder kan ge mycket användbar 

information. En lärare kan lära sig mycket om elevernas erfarenheter och uppfattning av 

omvärlden genom att studera och tillsammans med eleven diskutera bilden / bilderna av 

världen som eleven framställt.34 Med hänsyn till uppsatsens syften får eleverna i den 

empiriska undersökningen i uppsatsen rita sin bild av världen och sedan berätta om vad de 

ritat. Det kan ge en viss information om elevens omvärldsbild.  

Omvärldsbildens funktion  
 
Alla intryck vi får av omvärlden samlas och sorteras för att vi ska kunna forma vår 

representation av den. Presentationen kan sedan utgöra grunden för vårt handlade.35 

Användningen av omvärldsbilden är för oss så naturligt att vi inte tänker på att vi innehar den 

förmågan. Omvärldsbilden fungerar som en referensram och hjälper oss att koda, avkoda, 

samla, organisera, kategorisera, minnas och återge information om och kring olika 

omgivningar samt kunna ta in information om nya områden. Omvärldsbilden hjälper oss även 

att knyta tidigare erfarenheter till nya.36 

Kartanvändning – kartografins utveckling 
 
En historisk återblick på hur människan ansett att världen sett ut och var dess centrum varit 

placerat, kan ge en viss förståelse för hur olika individers omvärldsbilder ser ut. Återblicken 

kan även visa på hur den gemensamma referensramen vilken ska underlätta förståelse och 

kommunikation har sett ut för olika individer från olika delar av världen och tidsåldrar. Detta 

kan i sin tur knytas till och jämföras med elevernas omvärldsbilder, vilka framkommer i den 

empiriska undersökningen.  

 

                                                                                                                                                   
32 Holmén, Hans & Anderberg, Stefan. (1990). Sid 3. 
33 Naish, Michael. C. (1996). ”Mental utveckling och inlärningen i geografi” i Mårtensson, Solveig & Wennberg, 
Gösta. (Red.) Geografi – världens ämne. Om att undervisa i geografi. Sid 46f.  
34 Ibid. Sid 50.  
35 Downs, Roger. M & Stea, David. (1973). Sid 9f. 
36 Downs, Roger. M & Stea, David. (1977). Sid 5ff, 88f, 124f. 
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Hur den gemensamma referensramen ser ut och förändras är dock en svår fråga att reda ut. 

Förändringarna visar inte bara hur kunskapen om tidigare okända delar av jordklotet växer 

fram. Den visar även hur människor från tidernas begynnelse försökt att finna ut och förstå 

olika sammanhang, såsom vad som finns på andra sidan om havet, hur olika landområden 

hänger samman och var världen slutar. Att använda kartan som abstraktion och modell för att 

kunna kommunicera med andra var allmänt känt redan för 3 500 år sedan. År 450 f. Kr levde 

greken Herodotos vilken ritade en karta utifrån sina egna resor genom de då kända länderna. 

Han uppfattade världen som en platt skiva omsluten av världshav, där Medelhavet självklart 

utgjorde centrum (se bilaga 1). Under medeltiden präglades de europeiska kartornas utseende 

av kristendomens världsbild. På dessa kartor utgjorde istället Jerusalem mitten på 

världskartan.37 

 

Erathosenes, som levde omkring 240 f. Kr, ritade en karta utifrån reseberättelser ifrån andra 

resenärer. Hans karta bestod av en enda stor flikig landmassa, med perifera öar, omgivet av 

världshavet Oceanus (se bilaga 1).38 Erathosenes kunde även utifrån olika experiment med 

solen beräkna jordens omkrets. Redan nu ansåg sig människan veta, genom experiment, att 

jorden var ett runt klot, hur klotet rörde sig och hur länderna var fördelade över klotet.39  

Kartritare besökte inte alla platser de karterade, inte heller använde de sig av enbart 

reseberättelser (som Erathosenes) utan fantasin spelade stor roll i ritandet. Ett exempel är 

spekulationerna om en stor landmassa på det södra halvklotet. Den kända världen, under 

1500-talet, bestod nästan enbart av land och hav på det norra halvklotet. Men eftersom det 

ansågs att landmassorna borde vara jämnt fördelade över klotet, borde det finnas ett stort 

landområde österut på den södra halvan. Landmassan Terra Australis uppstod (senare kallad 

Australien40). På liknade sätt fyllde man i världskartan med hjälp av fantasin där man inte 

hade information från verkligheten ännu. Därför troddes kontinenter och hav befolkas av 

monster, cykloper och drakar.41 

 

Kartorna utvecklades ytterligare i takt med de många upptäcksresorna omkring år 1500. Nya 

kustkonturer kartlades längs tidigare okända kontinenter och nya landmassor framträdde 

längre bort i världen. Det var nu omkring år 1500 och följande två århundraden som den 

                                                
37 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 134ff. 
38 Ibid. 
39 Biilmann, Ove. (1981). Geografi. Tradition og perspektiver. Sid 11f. 
40 Nationalencyklopedin Multimedia CD-rom. (2000). Uppslagsord: Terra Australis. 
41 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 134ff. 
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geografiska informationen ständigt växte och den nya generationens kartor fyllda med namn 

och läsangivelser utvecklades. Tidigare hade kartorna varit fyllda med bilder vilka illustrerade 

länderna och kontinenterna. Nu försvann dessa bilder från kartorna allt mer och fanns i vissa 

fall endast kvar i ramen runt omkring. Även en del nya kartprojektioner utvecklades. Var och 

en hade de en lösning på problemet att återge klotets yta på ett plant papper.42 

 

Omkring 1690 började världskartan se ut som vi är vana vid att se den, med i stort sett alla 

objekt utritade. Bröderna Gerard och Leonard Valks karta från denna tid är ett exempel (se 

bilaga 2). Deras karta var inte en perfekt avbild av världen men så nära som de med dåtidens 

teknik kunde åstadkomma.43 

 

1973 presenterade Arno Peters en ny projektionsteknik av världskartan. Tekniken medförde 

att världskartan kunde framställas ytriktigt, vilket skilde sig markant från tidigare kartor (se 

bilaga 2). På denna karta framstod tredje världens länder större mot tidigare kartor som visat 

på vinkelriktighet framför ytriktighet. Detta fick många i-länder att protestera då de inte kände 

igen sig i sin värld. De var vana vid att deras respektive land skulle vara större avbildat på 

kartan och placerat i centrum. I exempelvis Sverige är vi vana vid att se vårt land något norr 

om mitten på världskartan och den kartan ses som rätt, gentemot en karta från Östasien där 

Sverige kan vara svårt att se eftersom Europa kommer i periferin.44  

 

Kartböcker ses av Mårtensson och Wennberg innehålla ofta många bra exempel på olika 

projektioner av kartor. Mercatorprojektionen vilken är en av dem, från 1500-talets mitt, har 

löst problemet med avbildningen på ett sätt som framhäver Europa (se bilaga 3). Det beror på 

att den avbildar områden nära polerna större, än områden nära ekvatorn. Mollweides 

projektion är en annan typ (se bilaga 3). Avbildningen av världen är i denna projektion mer 

ytriktig, men formen på områdena i kartans perifera delar är förvridna. En tredje form är den 

som konstrueras av W. William-Olsson, vilken är ett exempel på projektioner som är 

uppklippta (se bilaga 4). I den projektionen är formavvikelserna inte så påfallande som i den 

föregående.45  

 

                                                
42 Ibid. Sid 137ff. 
43 Ibid. Sid 138. 
44 Ibid. 
45 Ibid. Sid 139. 
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Ingen karta kan dock vara en perfekt avbild av världen, det kan endast en jordglob vara. Dock 

är den karta som vi är vana att se exempelvis i skolan eller i massmedia den vi vänjer oss vid 

och den blir den riktiga. Den rätta kartan blir på så sätt den objektiva kartan, samt en 

gemensam referensram i samhället. Det innebär att individer från en samhällsgrupp har skapat 

sin egen objektiva karta, medan andra samhällsgrupper innehar en annan karta som är 

objektiv för dem. För individer boende i Sverige är det självklart att på den objektiva kartan, 

som figurera i samhället, ligger Sverige norr om mitten på världskartan. Medan exempelvis 

muslimer ser Arabiska halvön, med Mecka, som centrum på kartan.46 Varje individ formar 

sedan sin egen bild av världen utifrån förväntningar, minnen, information av olika slag av den 

geografiska omgivningen.47 Denna bild skapad av individen själv, utgör därmed en subjektiv 

bild av omvärlden.48 

                                                
46 Ibid. Sid 138f. 
47 Anderberg, Stefan. (1986). Sid 3. 
48 Wennberg, Gösta. (1990).  Sid 19. 
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Tidigare forskning 
 
Thomas Blom och Marie Arvidson har i en studie jämfört hur elever i två olika delar av 

världen uppfattar sin omvärld. De lät tre skolor i Indien och en skola i Sverige rita sin bild av 

världen. I en indisk skola ritade en del elever inte alls någon kartbild. Utan de ritade istället 

symboler, flaggor och blommor. Detta menar Arvidsson och Blom återspeglar elevernas 

närmiljö och visar på religionens stora betydelse, när det gäller formandet av individens 

omvärldsbild. Eleverna i skola nummer två, en muslimsk skola, ritade Indien i centrum. Asien 

och Indien fanns med på samtliga kartor, medan den övriga delen av världen saknades på 

flertalet kartor. En del elever ritade sin drömvärld, utan avgaser och med rent vatten. Eleverna 

från den sista indiska skolan ritade överlag noggranna och detaljrika kartor över världen, där 

Indien inte låg i centrum. Kontinenters och länders inbördes lägen var generellt felaktiga, men 

det mesta av världen fanns med på kartorna. Eleverna i den svenska skolan ritade kartor av 

varierande karaktär. Några elever hade en klar uppfattning om hur världen såg ut och andra 

visade en klar motsats. Arvidsson och Blom såg att kartornas utseende påverkades av det 

eleven hade hört mycket om eller själv besökt. De svenska eleverna lade tonvikten på Europa 

och USA när de ritade. I analysen av de olika elevernas olika kartor slog författarna fast att 

världens centrum är där vi bor och där vi känner tillhörighet. Vad som för oss blir centrum 

kontra periferi beror på var vi befinner oss på jordytan, samt på vilken kunskap vi har om 

andra människor och andra platser. Författarna kom även fram till att alla har beroende på 

tidigare erfarenheter, kunskaper, nationalitet, religion etcetera olika omvärldsbilder.49 

 

Blom och Arvidson fann i sin undersökning att det inte bara är närheten till platser och 

massmedier som påverkar formandet av omvärldsbilden. Olika kartprojektioner som individer 

möter påverkar även utformandet. Enligt författarna behandlar svenska läroböcker olika 

kartprojektioner, vilket inte alltid uppmärksammas i skolan. Ofta används Mercators 

projektion i geografiundervisningen, vilken ger en förvrängd bild av världen, där bland annat 

Sverige får överdrivet stora proportioner relaterat till länder närmare ekvatorn. Detta leder 

enligt författarna till att vi får en viss benägenhet att se vår region, som centrum av världen 

där allt utgår ifrån. Därför är det viktigt att tidigt diskutera relationerna mellan centrum kontra 

                                                
49 Blom, Thomas & Arvidson, Marie. (2000). ”Vi och dom – en studie av indiska och svenska elevers 
världsbilder” i Geografiska notiser nr 2, 2000. Sid 97ff. 
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periferi med elever, samt dess olika betydelser utifrån ett globalt perspektiv.50 I uppsatsens 

undersökning analyseras elevernas ritade omvärldsbilder för att undersöka var de placerar 

centrum av världen. Analysen ska även kunna visa på om eleverna påverkats av någon 

projektion och om i så fall vilken. 

 

Roger M. Downs och David Stea har undersökt amerikanska studenters omvärldsbilder och 

identifierat några faktorer vilka de tror kan påverka barn och vuxna i ritandet av sin 

omvärldsbild. Hemmiljön är den som för oss är mest känd och kommer troligtvis återfinnas 

på den ritade kartan. Form och yta spelar också in. Ett land med udda form exempelvis Italien 

dyker oftare upp på kartorna, likadant med öar. Däremot tenderar länder som ligger inklämda 

mellan andra länder att glömmas bort, exempelvis länderna på Balkanhalvön. Ett stort land 

ritas också ofta mindre än vad det är. Även länder vilka ofta omtalas ritas, jämfört med länder 

som innehar samma storlek men som det inte talas om så ofta. En annan faktor är den 

kulturella. Länder som är mer lika vårt eget land eller som individen på ett eller annat sätt har 

en egen koppling till ritas troligen. Downs och Stea anser även att den kartprojektion vi är 

vana att se spelar in. Den projektion vi sett förut försöker vi också att rita.51 Downs och Steas 

slutsatser, vilka de kommit fram till genom sin undersökning, kan relateras till denna uppsats 

frågeställningar. Främst vilka faktorer som påverkar utformandet av elevers omvärldsbilder är 

relevanta i analysen av elevernas ritade bilder av världen samt i tolkandet av intervjusvaren. 

 

Mårtensson och Wennberg har författat en grundbok i geografins metodik och didaktik för 

såväl verksamma som blivande lärare. De menar att i skolan möter elever kartor redan på 

lågstadiet då barnets omvärldsbild inte ännu är formad. Därför måste bilden av kartan och 

bilden av omvärlden påverka varandra. Minnen från den första kartboken där exempelvis 

Spanien var rödfärgad, kan leva kvar även i den vuxnes omvärldsbild. Mer grundläggande 

intryck för formandet av elevens omvärldsbild är ändå den påverkan som den kartprojektion 

som eleven möter har. Även Mårtensson och Wennberg tar upp Mercatorprojektionen som en 

faktor som kan påverka hur elevens omvärldsbild ser ut.52 En lärare i geografi har därför stor 

nytta av att låta sina elever (i alla åldrar) rita av sin näromgivning, Sverige och andra delar av 

världen, fritt ur minnet. Läraren kan då få kännedom om den enskilde elevens omvärldsbild 

och kan därmed låta det påverka undervisningen. Om läraren sedan har möjlighet att samtala 

                                                
50 Ibid. Sid 105f. 
51 Downs, Roger. M & Stea, David. (1973). Sid 155ff. 
52 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 134. 
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med eleven om det den ritat kan läraren få ytterligare insikt i hur eleven tänker kring olika 

förhållanden mellan människor och miljöer, mellan olika länder och kontinenter. Eleven kan 

även få jämföra sina kartor med kartboken för att bli medvetna om vilken bild av världen de 

innehar. Därmed kan elevens rumsmedvetenhet öka. 53  

 

Mårtensson och Wennberg har även undersökt vad omvärldsbilder innehåller. De kom fram 

till att då vi ritar en karta över vår egen hemort avspeglar den en större detaljrikedom och 

verklighetsavbildning i de närmaste områdena. Ju längre bort området ligger desto vagare blir 

uppfattningen om hur det ser ut, och hur det häger ihop med övriga områden i världen. Av 

detta kunde Mårtensson och Wennberg dra slutsatsen att kartorna innehåller ett egocentriskt 

drag. Det egocentriska draget återfinns inte bara i ritandet av vår egen omvärldsbild, utan 

även då vi ska jämföra kartor som ritats av människor från andra delar av världen.54 

Vad skolan ska ge eleverna inom ämnet geografi  
 
Gösta Wennberg ställer sig i skriften ”Skolgeografi - vad och vem påverkar dess innehåll?” 

frågande till vad skolämnet geografi ska ge eleverna för kunskap. Han menar att 

”orienteringsämnena” i skolan var och en för sig ska ge eleverna olika och särpräglade 

infallsvinklar på omvärlden och inte bara geografin. De kan därmed tillsammans skänka 

eleverna olika strukturer för själva grunduppfattningen om omvärlden.55 En av skolans 

uppgifter är att ge eleverna någorlunda korrekta och likformiga bilder av omvärlden.56 Dock 

bildas omvärldsbilderna inte bara i skolan utan även ifrån individens egna erfarenheter.57  

 

Enligt kursplanen för geografi ska ämnet för eleven innebära att denne successivt lär känna 

sin värld och blir förtrogen med likheter och skillnader vad det gäller livsvillkor och miljöer. 

Eleven ska även kunna förklara och förstå olika förhållanden och förändringar. 

Grundläggande för ämnet geografi är att det ska bidra till en helhetssyn på omvärlden där 

centrala begrepp ska kunna vävas in i större sammanhang. Utbildningen i geografi ska även 

                                                
53 Ibid. Sid 141. 
54 Ibid. Sid 139ff. 
55 Wennberg, Gösta. (1986).” Skolgeografi – vad och vem påverkar dess innehåll?”i Marton, Ference. (Red.) 
Fackdidaktik. Volym II. Svenska och främmande språk. Samhällsorienterade ämnen. Sid 117-135. 
56 Holmén, Hans & Anderberg, Stefan. (1990). Sid 3.  
57 Anderberg, Stefan. (1986). Sid 2f. 



AnnLouise Wennerbo /GRU 2003-01-21 27 

stärka elevernas rumsuppfattning och skapa en referensram av kunskaper om olika områden 

och platser och deras belägenhet. 58 

 

På den skola där uppsatsens empiriska undersökning genomfördes är eleverna garanterade en 

viss kunskapsnivå inom geografi efter år 6. Eleverna ska då inneha en relevant namnkunskap i 

geografi, kunna känna till att det finns olika klimattyper, samt kunna berätta om att det finns 

olika levnadsvillkor för människor i olika delar av världen och varför.59 Vad som är relevant 

namnkunskap i detta fall är upp till varje enskild lärare / arbetslag att avgöra. 

                                                
58 Skolverket. (2000).  Sid 71f. 
59 Ektorpsringen, Ektorpsskolan, Skarphagen, Vilbergsenheten. (1999).  
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Redovisning av den empiriska undersökningen 
 
I detta avsnitt redovisas den empiriska undersökningen. Varje del (A, B ,C) presenteras var 

för sig med en efterföljande kortare analys. Det andra undersökningstillfällets resultat 

presenteras tillsammans med respektive del i det första undersökningstillfället, för att kunna 

göra jämförelser i den efterföljande analysen. Efter redovisningen av undersökningens resultat 

och anknytande analyser följer en mer övergripande analys av hela uppsatsen. 

Redovisning av elevernas namngeografiska kunskaper. Del A 
 
Eleverna ombads att placera ut 18 olika namngeografiska objekt på Sveriges karta. Hälften av 

dessa objekt berörde större geografiska områden och dess utbredning skulle markeras med 

exempelvis en färgpenna. Många elever missförstod detta, de satte istället ut numret inom det 

område de trodde eller visste att objektet omfattade. På de kartor som presenterar elevernas 

samlade placeringarna av objekten återfinns därför både prickar och heldragna linjer som 

markerar de geografiska områdena.  

 

I många fall placerade eleverna objektet på nästan med varandra överensstämmande platser. 

(Se bilaga 8 till 8:5) Så är fallet där Gotland skulle markeras. 17 elever placerade vid första 

tillfället punkten på Gotland, likaså vid det andra undersökningstillfället. Även elevernas 

placering av sjön Vänern var med varandra överensstämmande, vid de båda 

undersökningstillfällena, här var dock spridningen något större. Vid det första tillfället 

placerade 11 elever pricken i Vänern, sex elever i Vättern och en elev placerade sin prick 

mellan Siljan och gränsen till Norge. Lappland placerades vid första omgången av alla elever 

uppe i norra delen av landet. Så också vid andra tillfället, då hade elevernas markeringar av 

landskapet dragit sig norrut. Dock skilde sig storleken på landskapet åt mellan eleverna vid 

båda tillfällena. Hos en del elever utgjorde Lappland ungefär hälften av Sveriges yta, medan 

andra markerade det som ett litet område längst uppe till vänster i landet. På liknande sätt är 

det med landskapen Skåne och Östergötland, som vid båda tillfällena hade placerats av 

övervägande delen av eleverna i söder respektive öster. Skåne hade dock vid andra tillfället 

koncentrerats mer i söder. Östersjön markerades av övervägande av eleverna till öster om 

Sverige vid båda undersökningsomgångarna. Vid det andra tillfället hade fler elever än vid 

första tillfället, placerat Östersjön fel. 

 



AnnLouise Wennerbo /GRU 2003-01-21 29 

Placeringen av polkagrisstaden Gränna var vid första tillfället vida utspridd. Vid det andra 

tillfället hade placeringarna blivit mer koncentrerade runt objektet. Likaså med Göteborg och 

Malmö där placeringarna vid första omgången var mer utspridda än vid det andra 

undersökningstillfället. Markeringarna av Stockholm och Norrköping har mellan de båda 

tillfällena inte synbart ändrats, då prickarna i övervägande fall är koncentrerade runt 

respektive objekt. Kebnekaise har vid båda undersökningstillfällena placerats av alla elever i 

den norra delen av Sverige. (För att se de olika poängen på kartorna från båda 

undersökningstillfällena se tabellen på sidan 34.) 

Analys av elevernas namngeografiska kunskaper  
 
Med hänsyn till poängsystemet på kartorna kan man inte säga att elevernas namngeografiska 

kunskaper är goda. Dock är poängsystemet inte till för att göra en bedömning av om eleverna 

har goda eller mindre goda namngeografiska kunskaper. Utan poängen har satts på kartorna 

för att kunna göra jämförelser mellan elever och deras omvärldsbilder för att kunna dra vissa 

slutsatser. Om hänsyn togs istället till om eleverna visste om objektet var placerat i 

exempelvis norr eller om radien ökades på den cirkeln som visar om eleverna placerat 

objektet i närheten av dess egentliga placering skulle resultatet bli ett annat. Antagligen skulle 

poängsumman öka då en övervägande del av eleverna visste att Lappland och Kebnekaise är 

placerade norrut, Skåne i söder samt Östersjön och Östergötland till öster om Sverige. De 

visste även på ett ungefär var Gotland, Stockholm, Norrköping och Vänern befann sig. Frågan 

är dock om man måste veta ett objekts exakta placering på kartan. Det kanske räcker med att 

veta ungefär var objektet befinner sig, norrut eller söderut om ens egen position. Vill man 

sedan veta dess mer exakta position kan man använda en kartbok eller liknande och ta reda på 

det. I slutändan beror det på vad kunskapen ska vara till, om man måste veta den faktiska 

placeringen eller om det räcker med en ungefärlig placering.  

 

Placeringarna av Gränna, Göteborg och Malmö var vid första tillfället utspridda, vilket är 

fascinerande. Framförallt Göteborg och Malmö är stora städer som figurerar i exempelvis TV-

nyheterna. Övervägande delen elever hade placerat städerna ungefär på den egentliga platsen. 

Det är emellertid intressant att fundera över varför elever placerat exempelvis Göteborg 

ovanför Mälaren och Malmö strax ovanför Vänern. Kanske har eleverna inte hört talas om 

städerna förut eller satt dess geografiska placering i samband med namnet. Kanske är elever 

inte medvetna om att de hör eller läser om städers placeringar och därför lägger inte dem på 

minnet. Vad det gäller Gränna är det en förhållandevis liten stad, men många brukar komma 
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ihåg den på grund av dess polkagrisar eller ön Visingsö strax utanför. Blom och Arvidson 

menar att det en individ hör talas om ofta eller som den tidigare har besökt påverkar 

individens omvärldsbild. Fyra elever hade vid första tillfället placerat staden Gränna nästan 

rätt, vilket kan tyda på att de någon gång varit där eller hört talas om den. Kanske de även 

förknippar staden med polkagrisarna, vilket medfört att de kommer ihåg var den är placerad. 

På liknande sätt kan det vara med placeringarna av Stockholm, Norrköping, Gotland och 

Östergötland som befinner sig i elevernas egentliga närhet. Det är även objekt som eleverna 

kan höra talas om nästan dagligen då de bor i dess närhet. Även detta understryker Bloms och 

Arvidsons tankar att omvärldsbilden påverkas av närheten till olika geografiska objekt. 

 

Vid det andra undersökningstillfället hade placeringarna av Gränna, Göteborg och Malmö 

blivit mer koncentrerade runt objektens faktiska placering. Vilket kan tyda på att eleverna har 

tagit reda på respektive objektets placering, att de sett eller hört det någonstans, eller läst om 

det i skolan. Dock har det här skett en förändring i elevernas namngeografiska kunskaper.  

 

De namngeografiska kunskaperna vad det gäller Gotland, Vänern, Stockholm, Norrköping 

och Kebnekaise har inte förändrats eller utvecklats lika mycket som övriga objekt. Det kan 

bero på att vissa av dessa objekt befinner sig i elevernas närhet och som eleverna kan höra 

talas om ofta. Vänern befinner sig inte i elevernas närhet men det är Sveriges största insjö, 

vilket gör att den kanske ingår i elevernas kartbild (omvärldsbild) av Sverige. Inte heller 

Sveriges högsta berg Kebnekaise finns i elevernas närhet, utan kanske de kommer ihåg dess 

ungefärliga placering just för att det är högst. 

 

Markeringarna av landskapen Lappland och Skåne har blivit mer koncentrerade till norr 

respektive söder vid det andra undersökningstillfället. Även det tyder på att elevernas 

namngeografiska kunskaper har förändrats, till det bättre. 

 

Redovisning av elevernas ritade bilder av världen. Del B 
 
Eleverna fick i uppgift att rita världen som de visste eller trodde att den såg ut. I den 

efterföljande intervjun berättade eleven om vad den ritat och varför. Elevernas ritade bilder av 

världen från båda undersökningstillfällena har delats in i olika kategorier. Första kategorin 

(Bilaga 9, bild 1) består av en av de 18 elever vilken valde att skriva hur denne visste eller 

trodde att världen såg ut. Eleven såg världen som massor av vatten, land och grönt. För eleven 
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kändes Sverige ”jättestort”, men i en jämförelse mellan det och något annat stort land var 

Sverige ”jättelitet”. 

 

Bilaga 9, bild 2 visar på kategori 2 som består av elever vilka ritade ett klot som de markerade 

världsdelarna på. En av dessa elever använde båda sidor av papperet för att rita sin bild av 

världen. (Bilaga 9, bild 2) På ena sidan papperet ritades Australien, Nordafrika, Amerika och 

Sydamerika, på den andra Europa, Sydafrika och Asien. Eleven döpte den ena sidan till den 

”Andra världsdelen”. På frågan varför eleven ritat världen svarade eleven att världen är rund 

och har två sidor, därför måste man använda båda sidorna på papperet då man ritar. 

 

Den tredje kategorin (Bilaga 9, bild 3) består av bilder där eleverna ritat sammanhängande 

objekt vilka var mer eller mindre detaljrika. Genomgående för bilderna var avsaknaden av 

namn. Ett exempel på detaljrikedom ses nämnda bilaga som, då eleven ritat ut öar, halvöar 

och konturer på länder och världsdelar vilket skiljer sig från de övriga eleverna. 

 

Nästa kategori omfattar en av de 18 elevernas bild av världen. (Bilaga 9, bild 4) Eleven ritade 

en bild där Ryssland, vilket är det enda land som namngetts, framställts på båda sidorna av 

papperet. Kategori fem innehåller bilder där vissa länder, hav och världsdelar ritades och 

namngavs. (Bilaga 9, bild 5) Dessa objekt är ibland ritade utan att hänga ihop med dess 

egentliga omgivning. På denna bild av världen kan Italien ses om ett exempel på ett land som 

ritats ur sitt sammanhang och inte sitter ihop med den egentliga omgivning. 

 

I en jämförelse mellan de bilder respektive elev ritade vid det första och det andra tillfället, 

kan man finna vissa skillnader. Ett exempel på förändring är bilaga 9, bild 6. Vid det första 

tillfället ritade eleven Ryssland på två sidor av papperet, så ej vid det andra tillfället. I bilaga 

9, bild 7 åskådliggörs en elevs bilder vilka ser ungefär likadana ut mellan de olika tillfällena. 

Eleven har vid båda tillfällena ritat ett runt klot, där världsdelar är utritade med namn utsatta. I 

bilaga 9, bild 8 och 9 syns förändringen i att den ritade bilden av världen har blivit mer 

detaljerad än tidigare. I bilaga 9, bild 10 och 11 ritade eleven vid det första tillfället ett runt 

klot och vid det andra en mer plan bild av världen.  

 

Gemensamt för bilderna är att Sverige finns med, formen är påfallande lika både mellan 

elever och med den faktiska kartan. Likaså är det med Italien, vilken är ritat som en stövel på 

åtta av elevernas bilder. Nio elever har ritat Australien som ett runt land långt nere i södra 
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delen av världen. På övervägande delen av elevernas kartor är även Nord och Sydamerika 

utritat. Utseendet på dessa världsdelar varierar inte så stort, däremot sitter de inte alltid ihop. 

Även Afrika finns med på en övervägande del av bilderna. Elevernas form på världsdelen kan 

närmast beskrivas som en rundad pyramid, med spetsen neråt.  

 

Sju elever uppgav att de inte visste exakt vad de skulle rita. De hade en viss föreställning om 

hur länder, kontinenter och så vidare var placerade i förhållande till varandra. I många fall 

visste de inte deras ungefärliga position utan gissade sig fram. Det enda de visste var enligt en 

elev att det ”fanns något där”, men visste inte vad det var. Därför ritade de objekt som de inte 

hade någon kunskap om hur de såg ut, vart de var placerade eller hur de förhöll sig till 

omgivningen.  

 

Vid det andra undersökningstillfället uppgav eleverna att de visste vad de skulle rita utifrån en 

karta de sett i skolan. Eleverna berättade att de i geografiundervisningen under terminen som 

gått arbetat på olika sätt med kartor över världen. Hur själva undervisningen gått till kunde de 

inte svara på, bara att de arbetat med olika kartor.  

 

Analys av elevernas ritade bilder av världen 
 
Påfallande många elever ritade världen på ett med varandra överensstämmande sätt. Detta kan 

tyda på att de sett en karta över världen tidigare och ritat av den. Enligt Blom och Arvidson 

samt Mårtensson och Wennberg försöker, i detta fall, eleven rita av den kartprojektion som 

den sett förut. På elevernas kartor utgör Sverige och Europa något slags centrum, längst upp 

till vänster på bilden. (Se bilaga 9, exempelvis bild 3, 5 och 8.) Enligt Mårtenson och 

Wennberg framhäver Mercatorprojektionen Europa. De bilder som eleverna ritat av världen är 

väldigt lika Mercators kartprojektion. Det kan tyda på att de sett denna projektion tidigare och 

därmed påverkats av den. Kanske har eleverna sett projektionen i skolan, vilket till viss del 

visar på vilken omvärldsbild som förmedlas i skolan till eleverna vad det gäller kartbilden. 

Mårtensson och Wennberg menar även att då eleven ritar en bild av exempelvis världen 

avspeglar den ofta den närmaste omgivningen med en större detaljrikedom än den övriga 

omgivningen. Därför återfinns Sverige på alla elevers bilder där formen är påfallande lik den 

faktiska kartbilden av landet. 
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På elevernas bilder av världen återfinns även i många fall Italien som är ritat som en stövel. 

Downs och Stea menar att länder med udda former ofta återfinns på elevers bilder, likadant 

med öar. Detta stämmer på de elever som deltog i undersökningen. Inte bara vad det gäller 

Italien, utan även Australien som är ritat som ett runt land, även Nord och Sydamerika finns 

med. Afrika är ritat på en övervägande del av elevernas bilder. Här är formen påfallande lik 

den verkliga då eleverna utformat den som en rundad pyramid. Ovan nämnda världsdelar har 

udda former och blir då enligt Downs och Stea lättare att komma ihåg. Länder som däremot 

ligger inklämda mellan andra, glöms lätt bort. Så är även fallet hos dessa elever exempelvis 

bilaga 9, bild 5 där eleven ritat osammanhängande objekt. 

 

Eleverna som ritat bilder liknande den kategori vilken bilaga 9, bild 5 representerar, med vissa 

länder utritade och namngivna, kan även ses inneha en icke sammanhängande bild av världen. 

Det är inte bara att eleven glömt bort vissa objekt, vilket åskådliggörs då bilden studeras 

ytterligare.  Eleven vet att objekten den ritat finns och vad de heter, inte deras storlek eller hur 

de förhåller sig till sin omgivning. Vad det gäller objektens position har eleven, på denna bild, 

i viss fall placerat dem rätt. Men exempelvis Italien och Kaspiska havet har ritats utan sitt 

sammanhang (utan de omgivande länderna). Afrika och Sydamerika har ritats som små 

kontinenter på den södra delen av halvklotet. Vilket även detta tyder på att eleven innehar en 

omvärldsbild som består av lösryckta delar, som för eleven inte bildar en sammanhängande 

omvärldsbild. 

 

De elever vilka ritade världen som ett runt klot har inte påverkats i lika hög grad av Mercators 

projektion. Istället kanske de har sett en bild tagen från rymden, där världen framställs som 

just ett runt klot bestående av landmassor och vatten vilken de påverkats av. 

 

Den elev som ritade Ryssland på båda långsidorna av papperet kan ha påverkats av en annan 

typ av kartprojektion. Exempelvis en typ av projektion vilken kan återfinnas i en vanlig 

kartbok. Dessa kartor kan visa på olika typer av religioner, språk, nederbörd och 

temperaturer.60 Kartor av denna art visar just en speciell del av världen på två sidor av bilden, 

vilket denna elev misstänks ha påverkats av. Vid det andra tillfället ritade eleven en 

annorlunda bild än under den första omgången, vilken är mer lik en världskarta där alla 

världsdelar åskådliggörs. (Bilaga 9, bild 6) Det är tydligt att eleven påverkats av något som 

                                                
60 Ahlgren, Lena. (Red.) (1997). Bonniers stora världsatlas. Sid 20ff. 
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medfört att denne ritat världen på ett annat sätt än tidigare. Kanske har eleven tagit intryck av 

geografiundervisningen i skolan, där de arbetat med olika kartor. 

 

Att inneha en omvärldsbild innebär att individen har en viss föreställning om hur den 

rumsliga världen ser ut och förhåller sig. Eleverna har i sina ritade bilder till viss del visat hur 

de ser på och förhåller sig till världen. En del elever ser kartbilden över världen som ett runt 

klot, medan andra elever ser världen som en plan bild med länder, kontinenter, hav och så 

vidare. 

 

Under intervjun uppgav eleverna att de arbetat med världen under den period som gått från 

första tillfället. De hade bland annat titta på kartor över världen och en del elever hade tydligt 

tagit intryck ifrån dem. Exempel på det ges i bilaga 9, bild 8 och 9 samt bild 10 och 11 där det 

andra undersökningstillfällets bilder består av mer detaljerade bilder över världen. Eleverna 

har tydligt blivit påverkade av de kartor som de kommit i kontakt med i undervisningen, 

eftersom det tydligt skett en förändring. Undersökningen ger inte svar på hur 

geografiundervisningen varit upplagd eller vilka slags kartor eleverna kommit i kontakt med. 

Men i studerandet av elevernas bilder väcks misstanken att eleverna kan ha sett Mercators 

eller Mollweides projektion av världskartan. Om undersökningen kompletterats med hur 

undervisningen under denna tio veckors period varit upplagd, skulle resultatet kunna ge svar 

på hur och om undervisningen påverkat elevernas omvärldsbilder. En undersökning av 

undervisningen skulle även kunna ge svar på vilka olika projektioner av världskartan som 

eleverna har mött och tydligt tagit intryck av. 

 

Eleven som ritat bilderna i bilaga 9 bild 7, där världen vid båda tillfällena framställs som klot, 

har inte synbart förändrat sin uppfattning om hur kartbilden över världen ser ut. Eleven har 

inte påverkats lika tydligt av den undervisning eleverna fått under tidsperioden. Dock har 

eleven påverkats till viss del av undervisningen, vilket ses då de båda bilderna jämförs. Vad 

som tillkommit på elevens karta är Australien, Nord- och Sydpolen har ersatts med namnen 

Arktis och Antarktis, samt världsdelarnas konturer har blivit mer tydliga. Eleven har tagit 

intryck av undervisningen och de kartor individen mött utanför skolan, men kanske inte i lika 

hög grad som de elever som gått från den runda bilden till den mer platta. Vad som sedan är 

den rätta kartbilden av världen är inte upp till mig i denna uppsats att avgöra. Men slutsatsen 

som kan dras är att elevers bilder av världen påverkas och förändras på en mycket kort tid. 
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Eleverna uppgav att de tyckte att det var svårt att rita världen i den första 

undersökningsomgången, och lättare den andra gången. Detta kan bero på att eleverna den 

andra gången var bekanta med hur de skulle göra eftersom de hade gjort det en gång förut. 

Det kan även bero på att de i geografiundervisningen arbetat med kartor över världen vilka de 

influerats av och därför visste vad de skulle rita. Eleverna uppgav geografiundervisningen 

som en faktor vilken legat till grund för hur de ritat.  

Redovisning av elevintervjuer. Del B  
 
Denna del av uppsatsen behandlar de svar vilka de elever som deltog i undersökning gav på 

intervjufrågorna, vissa delar av resultatet ifrån del A, elevernas ritade bilder av världen samt 

delar av det andra undersökningstillfället. Inför varje intervju ställdes frågor kring hur eleven 

bodde. Även frågan om föräldrarnas sysselsättning ställdes för att utröna om den sociala 

bakgrunden hade någon betydelse för elevens skapande och utvecklande av en omvärldsbild. 

Dock fann jag att denna studie var för liten vad det gäller antalet elever samt att de kom från 

för lika bakgrunder för att något resultat ska kunna åskådliggöras vad det gäller om elevernas 

omvärldsbilder påverkas av den sociala bakgrunden. Jag har därför valt att ta bort denna del 

från uppsatsen och kommer inte att presentera det resultatet. 

 

Följande tabell visar på en sammanställning av varje elevs poäng på den namngeografiska 

kartan från båda undersökningstillfällena. Tabellen visar även på hur ofta eleven uppskattar 

att denne reser per år, samt objekt eleven rest till inom Sverige. 

 

Figur 1: Resultat från den namngeografiska undersökningen och elevintervjuerna. 
 
Elev Summa poäng på 

Sverige kartan 1:a / 2:a 
tillfället 

Restillfällen per år 
(elevernas uppskattning) 

Objekt eleverna rest till inom Sverige 

1 6 p / 1 p 1 Reser inte inom Sverige 
2 12,5 p / 8 p 1-2 Kommer inte ihåg 
3 9 p / deltog ej Reser aldrig  
4 6,5 p / 10 p 3-6 Skåne, Göteborg, Eskilstuna 
5 10 p / deltog ej 1-2 Halmstad 
6 9 p / 9,5 p 1-2 Fjällen 
7 9 p / 9,5 p 1-2 Kommer inte ihåg 
8 3 p / 4 p 5-6 Skara, Örebro 
9 6 p / 6,6 p 1-2 Skara 
10 15 p / 14 p 3-4 Fjällen 
11 5 p / 3,5 p 2-3 Sundsvall 
12 7,5 p / 6 p 1-2 Skåne, Småland 
13 1 p / 7,5 p Mer än 10 Södertälje, Linköping, Västerås 
14 12,5 p / 11 p 3-4 Göteborg, Gotland 
15 10,5 p / 11 p 4-6 Skåne, Göteborg, Stockholm 
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16 11 p / 11 p 3 Västervik, Nyköping 
17 7 p / 13 p 4-5 Stockholm, Göteborg 

 

Det som presenteras nedan i figuren nedan under rubriken ”Objekt eleverna uppgett att denne 

ritat”, är inte de länder eller världsdelar som fanns med på elevernas kartor utan endast de 

eleverna nämnde när de ombads att beskriva vad de ritat. I tabellen presenteras även en 

sammanställning över vilka länder eller objekt eleverna hört / läst om samt vilka de rest till. 

 

Figur 2: Resultat från elevintervjuerna vid det första undersökningstillfället. 
 

Elev Objekt eleven rest  
till / inom 

Objekt eleven  
hört / läst om 

Objekt eleven uppgett  
att denne ritat 

1 Spanien  Holland, Belgien, USA Världen 
2 Sverige  Kommer inte ihåg Världsdelarna, vatten 
3 Reser aldrig Afghanistan, USA Australien, Grönland, Antarktis, Nya 

Zeeland, Afrika, Syd- Nord och 
Mellanamerika, Sverige, Norge, 

Finland, Ryssland, Spanien, Portugal 
4 Sverige, Grekland Danmark, USA, Afrika Island, Danmark, Finland, Ryssland, 

Italien 
5 Sverige, Spanien Kommer inte ihåg Sverige, Europa, Kazakstan, Kaspiska 

havet, Afrika, Sydamerika 
6 Sverige, Spanien Kommer inte ihåg Europa, Spanien, Tyskland, Italien, 

Australien 
7 Sverige, Norge, Finland, 

Spanien, Grekland  
Mellanöstern, USA Asien, Europa, Nord- och Sydamerika, 

Afrika, Australien 
8 Sverige, Spanien, Turkiet, 

Tyskland, Schweiz  
Hör eller läser aldrig om 

geografiska objekt 
Världen, Sverige, Afrika, Amerika, 

Asien 
9 Sverige, Danmark, 

Grekland, Egypten, Syrien 
Kommer inte ihåg Sverige, Norge, Ryssland, Finland, 

Danmark, Italien Grekland 
10 Sverige, Grekland, Spanien Kommer inte ihåg Världen, Sverige, Norge, Ryssland, 

Finland, Australien, Amerika, 
Grönland 

11 Sverige, Danmark, 
Thailand, Bali 

Kommer inte ihåg Europa, Sverige, Finland, Grekland, 
Nord- och Sydamerika, Australien 

12 Sverige, Spanien, Grekland Sverige, Australien Skrev sin bild av världen (klot med 
massor av vatten)  

13 Sverige, Danmark, 
Tyskland, Cypern, Italien, 

Holland, Schweiz 

Iran Sverige, Tyskland, Australien. 
Nordafrika, Sydamerika, 

14 Sverige, Danmark, Finland, 
Spanien 

Nigeria Världen, Asien, Amerika 

15 Sverige, Grekland Stockholm, Köpenhamn, 
huvudstäder, världsdelar 

Världsdelarna 

16 Sverige, Grekland Los Angeles Europa, Asien, Afrika, Australien, 
Nya Zeeland, Nord- och Sydamerika, 

Antarktis, Arkits 
17 Sverige, Grekland Hör eller läser aldrig om 

geografiska objekt 
Skandinavien 

 

Nedanstående figur visar på vilka objekt respektive elev uppgav att de sedan det första 

undersökningstillfället rest till, hört / läst om, samt ritat på sin bild av världen. 
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Figur 3: Resultat från elevintervjuerna vid det andra undersökningstillfället.  
 
Elev Objekt eleven rest  

till / inom under 
tidsperioden 

Objekt eleven  
hört / läst om under tidsperioden 

Objekt eleven uppgett  
att denne ritat vid andra 
undersökningstillfället 

1 Inte rest Europa, Sydeuropa Jorden, Länder 
2 Inte rest Iran, USA, Sverige Världen, Världsdelarna 
3 Deltog ej i undersökningen vid det andra undersökningstillfället 
4 Inte rest Olika, mest platser i Europa Världen, Världsdelarna 
5 Deltog ej i undersökningen vid det andra undersökningstillfället 
6 Inte rest Toronto, Kanada Europa, Asien, Australien, Afrika, 

Nord- och Sydamerika 
7 Deltog ej i intervjun vid det andra undersökningstillfället 
8 Deltog ej i intervjun vid det andra undersökningstillfället 
9 Kommer inte ihåg vart New York Världen 
10 Inte rest Israel, Bali, Afghanistan, Irak Karta över världen 
11 Inte rest Kommer inte ihåg Europa, Suez kanalen 
12 Deltog ej i intervjun vid det andra undersökningstillfället 
13 Västerås, Linköping Tyskland, Brasilien, Bali, USA, 

Afghanistan 
Europa, Asien, Afrika, Australien, 

Nord- och Sydamerika 
14 Inte rest Afghanistan, New York Konturerna av världsdelarna 
15 Trelleborg Trelleborg, Stockholm Världen 
16 Inte rest Nya Zeeland, Los Angeles, 

Kolahalvön 
Europa, Afrika. Nord- och 

Sydamerika, Australien. Antarktis, 
Arkits, Grönland, Island, Nya Zeeland 

17 Inte rest Olika. Kommer inte ihåg vilka Hela världen, Världsdelarna 
 
Nio stycken av eleverna visste vad de skulle rita utifrån kartor de sett tidigare i kartböcker, 

faktaböcker, tidningar både i skolan och hemma samt på TV. Fyra av dessa elever använde 

sin fantasi i kombination med kartor de kommit i kontakt med tidigare. Tre elever visste hur 

kartan såg ut och behövde därför inte ”rita av” en karta de sett förut. Var de fått den bilden 

eller kartan ifrån kunde de inte tala om. En elev påstod att denne aldrig sett en karta förut och 

därför inte kunde veta vad den skulle rita, utan fick enbart gissa sig till hur världen såg ut. En 

annan elev visste inte vad den skulle rita, utan ritade bara något. Endast tre elever svarade att 

de enbart ritade av en karta de sett i skolan. Vid det andra undersökningstillfället uppgav nio 

elever att de visste vad de skulle rita utifrån en karta de sett i geografiundervisningen. Två 

elever svarade att de visste sedan tidigare vad de skulle rita, medan en elev inte visste utan 

gissade sig till hur den skulle rita. 

 

Övervägande delen av eleverna tyckte att det var svårt att rita världen. Det svåraste var enligt 

eleverna att veta hur stora avstånden skulle vara och var länder, kontinenter, hav skulle 

placeras. En elev menade att ”Man aldrig kan göra avstånden på kartan så att de stämmer. Det 

är bara så.” Eleverna hade även svårigheter med formerna på exempelvis länder. De nöjde sig 

inte med att rita på ett ungefär hur det såg ut, utan de ville att det skulle vara så exakt som 
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möjligt annars blev det inte rätt. Vid det andra tillfället tyckte eleverna att det var relativt lätt 

att rita världen, eftersom de jobbat med det på geografin. Det som upplevdes som svårast var 

även denna gång formerna på länder och kontinenter, samt att veta var objekten skulle 

placeras för att avstånden skulle stämma. 

 

Vid båda undersökningstillfällena uppgav alla elever att de använt en karta när de inte 

befunnit sig i skolan eller gjort läxor hemma. De hade använt sig av bilkartor när de var ute 

och åkte med bilen och skulle hitta rätt någonstans. När de skulle resa någonstans för att ta 

reda på vart platsen de skulle till var placerad eller hur de skulle åka för att komma dit. Kartor 

användes även av eleverna som en kul sysselsättning då de inte hade något att göra. En elev 

uppgav att denne använde kartor då eleven lekte skola. Eleven ritade av kartor ifrån en 

kartbok och lät sina elever sätta ut namnen. Eleven rättade sedan kartorna med hjälp av 

kartboken. Detta var något som eleven vid den andra intervjun uppgav att denne slutat med. 

En elev spelade ett dataspel där handlingen utspelade sig kring kartor av olika slag, en annan 

använde kartböcker för att leta upp olika länders flaggor. 

 

För eleverna i undersökningsgruppen var det främst olika sportaktiviteter som figurerade på 

fritiden. En stor del av fritiden gick även åt till att umgås med kompisar. De elever som 

tillhörde någon idrottsklubb uppgav att de ibland var ute och tävlade på olika platser i landet.  

 

Figur 4: Var eleverna vid de olika undersökningstillfällena uppgav att de kom i kontakt med geografiska objekt. 
Den vänstra stapeln vid respektive kategori visar på resultatet från det första undersökningstillfället, den andra 
stapeln det andra 
tillfället.
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Digrammet ovan visar var eleverna upplevde att de hörde talas mest om geografiska objekt. 

En del elever uppgav flera poster vilket åskådliggörs i diagrammet. TV var den post vid 

vilken eleverna vid både undersökningstillfällena uppgav att de oftast hörde talas om olika 

geografiska platser. Enligt eleverna var det främst de olika nyhets- väder- och 

naturprogrammen som behandlade och presenterade olika geografiska platser.  

 

På frågan om eleverna tog reda på vart platserna de hörde eller läste om låg svarade tre elever 

att de ofta visste vart platserna låg, därför behövde de inte ta reda på dess position. Tre elever 

var inte intresserade av att ta reda på det, medan resten av eleverna gjorde det ibland med 

hjälp av någon slags karta. Under det andra undersökningstillfället uppgav eleverna att de 

under geografilektionerna ibland pratade om och tog reda på vart objekt de hört eller läst om 

var placerade. En elev uppgav att den inte behövde ta reda på vart objekt den hörde på 

nyheterna var placerade eftersom ”De säger ju det på TV”. 

 

Alla elever uppgav vid båda undersökningstillfällena att de lärde sig mest om världen i 

skolan. Eleverna uppgav även att de ibland kompletterade den kunskap de fick i skolan med 

att titta i en kartbok, faktabok eller kartor på internet för att ta reda på mer eller för att det 

enbart var kul. 
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Analys av elevintervjuerna 
 
En av de elever som deltog i undersökningen reser aldrig, denne elev fick 9 poäng på 

Sverigekartan vilket är ett poäng mer än hälften av den totala poäng summan, 16 poäng. Det 

kan ställas i kontrast mot den elev som uppgav att denne reste mer än 10 gånger per år och 

fick 1 poäng på kartan. Dessa elevers resvanor skiljer sig markant vilket gör att man kan 

misstänka att resvana inte har något att göra med elevens namngeografiska kunskaper. Dock 

kan inte en generell slutsats dras av detta resultat, utan endast visa på att resvana inte behöver 

betyda att elever innehar goda namngeografiska kunskaper eller en rikare omvärldsbild. Vad 

det gäller de övriga eleverna kan samma slutsats dras även här, vilket gör att jag tycker mig se 

att resvana inte behöver påverkar de namngeografiska kunskaperna. I en jämförelse mellan 

elevernas poäng på kartan och de objekt eleverna reser till inom Sverige, finner man 

ytterligare belägg för denna slutsats. Bland de elever med högst antal poäng (9-15 poäng) 

befinner sig både den eleven som aldrig reser och de elever som uppger att de reser mellan 4-

6 gånger per år. De elever som fått lägre poäng på kartan (1-6,5 poäng) uppger att de reser allt 

emellan 1 gång till mer än 10 gånger per år. Även detta resultat visar på att resvana inte spelar 

någon roll i detta sammanhang. 

 

Downs och Stea samt Mårtensson och Wennberg har i sina undersökningar funnit att objekt 

som befinner sig i individens egentliga närhet ofta finns med i omvärldsbilderna. Detta 

stämmer även på denna grupp elever. På alla kartor finns Sverige med och omgivningen runt 

omkring, som presenteras tidigare i uppsatsen. Konstaterandet kan förstärkas av att 

övervägande delen av eleverna vid intervjun uppgett att de ritat objekt i deras geografiska 

närhet, så som Sverige, Danmark, Norge, Finland och övriga Europa. 

 

Vad det gäller objekt eleverna hört eller läst om kom många av dem inte ihåg vilka objekten 

var. De elever som kom ihåg namnen uppgav i övervägande fall inte att de ritat dem på sin 

bild av världen. Vad detta beror på är svårt att svara på. Kanske uppgav inte eleverna under 

intervjun alla objekt de ritat, utan de valde ut ett fåtal. Det kan också bero på att de inte visste 

vad de ritat, att de gissade eller hade en viss föreställning om att det skulle finnas exempelvis 

ett land på ett visst ställe och ritade därför ut det. Att eleverna inte kommer ihåg vilka objekt 

de hört eller läst om kan bero på att de inte alltid är medvetna om att det är geografiska 

platser. Det kan även bero på att de inte har något intresse av att lägga objektet på minnet. 

 



AnnLouise Wennerbo /GRU 2003-01-21 41 

Att endast tre elever uppgav att de sett en karta i skolan som de influerats av i ritandet av 

världen är intressant. I skolan presenteras en mängd olika kartor av olika slag för eleverna. 

Kan det vara så att eleverna inte är medvetna om att de varit och är i kontakt med kartor i 

skolan och därför inte kommer ihåg att de sett dem. En annan tanke är att eleverna inte så ofta 

möter världskartor utan endast kartor över utvalda delar av världen vilket kan medföra att de 

inte får en helhetsbild av hur världen ser ut.  

 

När eleverna skulle beskriva vad de ritat uttryckte de ett missnöje över deras misslyckanden 

av formerna på exempelvis länder. Detta tyder på att eleverna har sett en bild / karta över 

världen förut. I sitt undermedvetna har de sparat den bilden och vet därför på ett ungefär hur 

världen ser ut. Visserligen kan kunskapen att veta hur världen geografiskt sett ter sig kanske 

inte ses som att man vet något om världen. Men kunskapen kan användas då objekt individen 

hör på exempelvis nyheterna ska få en position för individen och sättas in i sammanhang.  

 

Enligt eleverna är det i skolan de lär sig mest om världen, vilket även är intressant att fundera 

över. Varför anser eleverna att de lär sig mest om världen i skolan, men uppger att de inte 

influerats i ritandet av en karta de sett i skolan. Än en gång måste jag komma tillbaka till att 

eleverna kanske inte alltid är medvetna om att de möter kartor i skolan. Det kan även var så 

att de i skolan inte arbetar så mycket med kartor för att förstärka viss information, vilket gör 

att eleverna anser att de lär sig mest om världen i skolan men då inte om själva kartbilden. 

 

TV har ett stort inflytande på eleverna eftersom de uppgav att det var där de hörde talas mest 

om geografiska objekt. På TV presenteras världen på ett otal skilda sätt, vilket kan bidra till 

att eleverna får en mer eller mindre korrekt omvärldsbild. TV presenterar inte bara kartbilden 

eller det geografiska synsättet på världen, utan där behandlas och presenteras även kultur, 

historia och politik från hela världen. Framförallt i de olika nyhetsprogrammen och i den 

anknytande väderpresentationen presenteras världen på en mängd olika sätt, som en del av 

eleverna i undersökningen valde att titta på. De elever som valde att se på nyheterna eller 

något annat TV-program där olika geografiska objekt behandlades fick ytterligare en källa 

från vilken de kan hämta information om världen och utveckla sin omvärldsbild. 

 

Vad det gäller elevernas fritidsintressen verkar de inte ha så stor betydelse för hur 

omvärldsbilden utformas. Några elever uppgav att de reste runt och tävlade för sin 
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idrottsklubb. Detta kan medföra att dessa elever får en mer omfattande bild av, i detta fall, 

Sverige. 

Redovisning av elevernas kartförståelse. Del C  
 
Eleverna ombads att under den första intervjuomgången slå upp kartan över Kongo i en 

kartbok. Kartan som eleverna skulle slå upp visade Kongo och de angränsade länderna i 

Afrika. Den visade inte en bild av världsdelen Afrika, vilket är viktig att poängtera. 15 elever 

använde sig av registret längst bak och kunde därmed hitta rätt karta. En elev visste inte hur 

den skulle göra, utan bad mig om hjälp. Jag och eleven diskuterade hur olika fakta slås upp i 

andra typer av böcker. Efter ett tag kom eleven på att det finns register i även kartböcker och 

kunde så småningom ta fram kartan över Kongo. En annan elev visste att Kongo är ett land i 

Afrika och bläddrade sig fram sida för sida tills denne kom fram till kartan över världsdelen 

Afrika och pekade därefter direkt ut Kongo. För att denna elev skulle få samma 

förutsättningar som de andra, byttes världsdelskartan mot den karta som visade Kongo och 

dess angränsade länder. Eleven var medveten om att det fanns ett register, men tyckte att det 

var fusk att använda sig av det. 

 

På frågan hur man kunde se att det var Kongo som slagits upp i kartboken svarade 15 elever 

att det stod skrivet på kartan. En elev gjorde en jämförelse mellan Sverige och Kongo och 

kunde dra slutsatsen att det var Kongo. Eleven såg även att det var Kongo för att det låg i en 

annan världsdel, samt genom att titta på städernas namn. En annan elev tittade på kartan och 

såg att landet låg i Afrika, alltså måste det ha varit Kongo som slagits upp i kartboken.  

 

Figur 5: Vad eleverna uppgav att de såg när de studerade kartan över Kongo. Flera elever uppgav att de såg flera 
olika geografiska objekt, vilket digrammet visar. 
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Fyra av 17 elever visste att färgerna på kartan betydde något speciellt. Färgerna kunde enligt 

eleverna exempelvis beskriva om det var odlingsmark eller öken på kartan. Övriga elever 

beskrev färgernas betydelse var för sig, följande olika förslag på färgernas betydelse gavs av 

eleverna. 

  

Grönt- skog, barr - och lövskog eller regnskog. 

Gult- jordbruk, savann, odlad mark eller bördig mark. 

Blått- vatten, floder eller älvar. 

Brunt- öken. 

Beige- även denna färg kunde illustrera öken. 

Vitt- fjäll. ”Men det finns det ju inte på denna karta” enligt en elev. 

För övrigt kunde färgerna betyda gräs, träd, berg, sumpmarker eller slätter. Men eleverna kom 

inte ihåg vilka färger som representerade vad. 

 

Strecken på kartan var enligt eleverna gränser mellan länder eller vägar (för tåg eller bilar). 

Strecken kunde även visa hur lång sträckan mellan olika städer var. Prickarna på kartan var 

enligt alla eleverna utom en, som inte visste, städer. Städerna i Kongo var placerade enligt 10 

elever lite överallt inom landet, fyra elever svarade att de låg vid prickarna. En elev pekade på 

en prick och sa ”Där ligger det en stad”. En annan svarade att städerna låg utanför 
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regnskogen, en annan elev att vissa städer låg i mitten och att den största staden befann sig 

snett till vänster i landet. Alla intervjuade svarade att stora städer markerades genom de stora 

prickarna, vilka även kunde vara fyrkantiga, runda eller oregelbundna. Att det var en stor stad 

kunde även åskådliggöras genom att stadens namn var skrivet med fetare stil. Var namnet på 

staden understruket var det enligt eleverna en huvudstad. 

 

Eleverna ombads att utifrån kartan beskriva klimatet i Kongo. Eleverna hade svårt att förstå 

vad ordet klimat betydde, men då frågan ändrades till ”Hur är vädret i Kongo?” svarade de. 

Denna fråga gav praktiskt taget lika många olika svar som intervjuade elever. En elev kunde 

inte och ville inte heller gissa, det var för svårt. Vanligaste svaret (fyra elever) var att eftersom 

Kongo låg i Afrika var det varmt. En av dessa fyra elever började beskriva något som kan 

liknas vid vattnets kretslopp. Eleven pratade om värme över skogen, något som forsade uppåt 

och så regnade det. Tre elever svarade att det var varmt i Kongo eftersom ”den där 

mittgrejen” (ekvatorn) genomkorsade landet. Eftersom landet ”låg i mitten av jorden” antog 

en elev att det var varmt i Kongo. Två andra elever gissade även de att det var varmt i landet, 

de hade dock ingen förklaring till varför. En elev tittade på kartan och svarade att eftersom det 

var mycket skog så måste det regna ofta. Dessutom fanns det, enligt kartan, även mycket ljus 

sand i landet så då var det även soligt. En annan elev antog att det var blött i landet på grund 

av regnskogen. Två elever svarade att det var varmt uppe i norra delen av landet, medan det i 

söder var både varmt och kallt. Under en viss period i landet regnade det mycket, men annars 

var det varmt, var en annan elevs teori. Utifrån kartan kunde även slutsatsen dras att ”på 

savannen är det hett men i regnskogen är det blött” vilket en elev svarade.  

 

Eleverna fick även studera hur vattnet i Kongofloden rann. Åtta elever ansåg att vattnet rann 

från havet in i landet. Förklaringen till varför var att vattnet i floden rann till sjöarna som 

befann sig i slutet av floden. En elev resonerade kring om inte sjöarna skulle bli överfulla om 

vattnet rann in i landet. Eleven kom inte fram till något svar, men hävdade ändå att vattnet 

rann från havet in i landet. De övriga nio eleverna ansåg att vattnet kom inifrån landet och 

rann ut i havet. Även en av dessa elever resonerade kring om inte sjöarna skulle rinna över om 

vattnet kom från havet in i landet. Denna elev bestämde sig därför för att floden måste rinna 

ut i havet. Förklaringen till detta var enligt en elev att det brukar vara så, varför visste inte 

eleven. En annan elev ansåg att om det skulle vara så att floden rann in i landet vart skulle då 

allt vatten ta vägen, alltså måste Kongofloden rinna ut i havet. Floder rinner ut i hav svarade 

en elev, en annan att floder inte kan börja i hav utan vid berg eller liknande. En elev svarade 
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att eftersom Afrika såg ut på ett speciellt sätt, så rann vattnet också på ett speciellt sätt ut i 

havet. Eleven kunde inte förklara vad som var speciellt med Afrikas utseende och vad det var 

som gjorde att floden rann åt ett visst håll, det var bara på det sättet. En annan elev hade en 

idé om att havet lika gärna kunde ha gjort en flod som rann någon annanstans. Därför måste 

sjöarna inne i landet ha gjort ”något under marken” som medfört att floden rann ut i havet. 

Vad floden gjort under marken kunde eleven inte förklara, men det floden gjort spelade en 

avgörande roll för flodens sträckning. 

Analys av elevernas kartförståelse 
 
Alla elever i denna klass visste egentligen tillvägagångssättet då ett land skulle slås upp i 

kartboken, vilket tyder på att eleverna har arbetat på detta sätt förut och blivit bekanta med en 

kartboks egenskaper och funktioner. 

 

Något annat som tyder på att eleverna arbetat med kartor i kartböcker var att de med hjälp av 

kartan kunde få fram viss information om ett geografiskt område. Eleverna kunskapen om att 

färgerna på kartan skulle beskriva något. Vad visste de inte exakt, men de hade många olika 

förklaringar till vad färgerna representerade. Då eleverna studerade kartan såg 13 elever floder 

vilket kan bero på att bland annat Kongofloden på denna karta var väl markerad. Eleverna såg 

även regnskog, annan skog och städer vilka även de var väl markerade. Fyra elever svarade att 

de såg ett stort land. Detta svar kan bero på att de antingen inte förstod frågan eller så kunde 

de inte läsa sig till informationen på kartan för att kunna berätta mer om vad de såg, än att det 

var ett stort land. 

 

Enligt tabellen på vad eleverna såg när de tittade på kartan var floder det som flest elever såg. 

Det kan bero på att Kongofloden är en stor flod som på kartan var kraftigt markerad med blå 

färg. Det kan även bero på att eleverna är mer bekanta med vad färgen blått på kartor 

illustrerar, än vad de andra färgerna visar på. 

 

Eleverna var bekanta med vad prickarna och strecken på kartan skulle åskådliggöra. Prickarna 

på kartan var enligt alla elever städer, där storleken på staden visades genom prickens storlek 

eller form vilket tyder på att de arbetat med städer och dess storlek på kartor. Strecken 

däremot kunde betyda flera olika saker. De kunde vara vägar för tåg och bilar eller gränser 

mellan länder. En annan förklaring var att de skulle visa hur långt det var mellan olika städer. 

De elever som gav denna förklaring har antagligen använt eller tittat i en bilkarta, där sträckan 
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mellan olika objekt brukar vara utsatt. Detta är ytterligare ett bevis på att individer formar sin 

geografiska kunskap och omvärldsbild utifrån alla intryck ifrån omvärlden. 

 

Utifrån kartan skulle eleverna beskriva klimatet i Kongo. Många elever drog slutsatsen att det 

var varmt eftersom det låg i Afrika. Dessa elever tittade inte på kartan mer än för att 

konstatera att det var i Afrika som Kongo låg. Att en av elever beskrev vattnets kretslopp 

tyder på att eleven möjligtvis tog lite hjälp av kartan. Kanske såg eleven regnskogen, som en 

stor del av landet består av och visste sedan tidigare att det var varmt där och regnade ofta. 

Två andra elever var även inne på tanken att det regnade mycket i Kongo på grund av 

regnskogen. Dessa elever kan ses ha använt kartan för att dra en slutsats eller kanske det var 

enbart en gissning. Tre elever svarade att det var varmt i landet beroende på att ekvatorn 

genomkorsade landet. En annan elev visste att Kongo var placerat ”i mitten av jorden” och 

där var det varmt. Denna elev hade kunskapen i sin omvärldsbild om hur Kongo förhöll sig 

till de övriga länderna och världsdelarna på klotet. Ett par elever konstaterade att det var kallt 

i norra delen av landet, i söder var det både varmt och kallt. Dessa elever kan ha dragit 

paralleller med det svenska klimatet som upplevs på detta sätt av många elever. Detta 

konstaterade har jag inga som helst belägg för, utom min egen erfarenhet. De elever jag mött 

tidigare har upplevt den norra delen av Sverige som kall, medan det söderut blir varmare och 

varmare. Elever med den här uppfattningen om Kongos klimat kanske inte tittade på kartan 

för att dra slutsatser, utan de kan ha använt sina tidigare eventuella kunskaper om klimat. 

Frågan är dock hur många elever som egentligen gissade hur klimatet var. Två elever uppgav 

att det var rena gissningar, men frågan är om inte fler gissade. 

  

Vad det gäller Kongoflodens flödesriktning var det inte många elever som visste åt vilket håll 

den rann utan även här gissade nog många. Ungefär hälften av eleverna ansåg att floden rann 

från havet in i landet till sjöarna i slutet av floden. Övriga elever svarade att floden rann från 

ett berg eller liknande och ut i havet. Förklaringarna till varför floden rann på det enda eller 

andra sättet var många. 

 

Två elever svarade att floder rinner ut i hav och börjar vid berg eller liknande. Dessa två 

elever har antagligen någonstans hört att floder inte kan börja i havet och rinna in i landet utan 

att de måste börja vid exempelvis berg. Var eleverna har lärt sig detta framgår inte av 

intervjuerna, men det är ändå intressant att fundera över. En annan elev hade funderingar 

kring något som sjöarna gjort under marken, vilket bidrog till hur floden rann. En annan 
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konstaterade att havet kunde ha gjort en flod någon annanstans än där den nu rann, en annan 

att det var Afrikas utseende som var det avgörande för hur floden rann. Eleverna hade många 

olika funderingar kring vilket håll vattnet i floden rann. Men många av dessa funderingar kan 

ses som rena gissningar. Konstaterandet som kan göras utifrån elevernas olika svar och 

funderingar är att de inte har den kunskapen eller förmågan att med hjälp av kartan kunna 

avgöra åt vilket håll en flod rinner. Kanske var denna fråga för svår för eleverna, men de olika 

svaren är intressanta i sig. Eleverna hade många olika förklaringar till detta fenomen. Vilket 

om man generaliserar svaren visar att elevernas omvärldsbild innefattar inte bara riktig 

kunskap om omvärlden utan även en del gissningar och fantasier. Med riktig kunskap avser 

jag den sanna eller riktiga bilden av omvärlden och dess fenomen. Den bilden av världen 

innehåller inga gissningar, utan den illustrerar hur det faktiskt är, ser ut och fungerar i världen 

ur ett objektivt synsätt.  
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Sammanfattande analys och slutsatser 
 
Detta avsnitt består av en sammanfattande analys av resultaten från den empiriska 

undersökningens olika delar. Avsnittet består även av en jämförelse mellan resultatet av 

undersökningen och vad geografin enligt kursplanen och den lokala kursplanen för 

geografiundervisningen ska ge eleverna inom ämnet. 

 

Då eleverna ritade bilderna över världen uppgav de att de ibland använde sig av sin fantasi. I 

uppsatsens teoridel synliggörs att även kartritare under bland annat 1500-talet använde sin 

fantasi, bland annat då Australien hittades på.61 Eleverna i undersökningen har visserligen inte 

uppfunnit någon ny världsdel, men de uppgav att de gissade sig till objekts placeringar. Dock 

visste eleverna vilka objekt som skulle ritas, vilket tyder på att de i omvärldsbilden innehar en 

kunskap om vilka objekt som världen omfattar, men kanske inte alltid var de är placerade.  

 

Kartritare har länge försökt att lösa problemet med att avbilda ett runt klot på ett plant papper 

och projektionsteknikerna har varit många.62 I studerandet av elevernas bilder har jag funnit 

att även de har försökt att lösa problemet. En del har ritat ett runt klot, andra en mer plan bild 

av världen. En elev ritade Ryssland på två sidor av papperet. Alla har de haft sin egen lösning 

på hur de ska kunna rita världen. Men det är inte den individuella elevens lösning på 

problemet från början, utan det syns tydligt då elevernas bilder studeras närmare och jämförs 

med olika projektionstyper att eleverna påverkats och tagit intryck utav dem. Exempelvis har 

många elever ritat bilder där Sverige och Europa utgör något slags centrum på bilden. Det gör 

att man kan misstänka att eleverna blivit påverkade av Mercators projektion. Att elevernas 

bilder sedan inte är direkta avbilder av världskartan, tror jag beror på de olika intryck som 

eleverna får information om världen utifrån. Det är intryck från TV-program, böcker, 

tidningar samt från undervisningen i skolan och då inte bara inom geografin. Olika intryck 

som alla påverkar elevens omvärldsbild. I detta fall påverkar intrycken hur eleven ser på 

kartbilden över världen, hur objekt förhåller sig till omgivningen, var de är placerade och hur 

de ser ut till formen. 

 

                                                
61 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 134ff. 
62 Ibid. Sid 137ff. 
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I en jämförelse mellan elevernas bilder av världen från undersökningstillfällena finner man 

skillnader mellan de olika tillfällenas bilder. Elevernas bilder har utvecklats på ett sätt som 

tyder på att de tagit intryck av information som presenterats för dem om världen. Eleverna 

uppgav att de arbetat med världen i skolan vilket medförde att de visste hur och vad de skulle 

rita. Men jag misstänker även att de påverkats av det de sett på TV, läst om i böcker och 

tidningar. Slutsatsen som kan dras ur denna undersökning är att elevers omvärldsbilder 

förändras under knappt en termin. Detta förvånar mig, jag hade innan trott att det var en 

process som krävde mer tid än de tio veckor som denna undersökning omfattade. Kanske 

skulle inte samma resultat ha uppnåtts om eleverna inte läst om världen i geografin, och 

slutsatsen hade kanske då blivit att utvecklandet av omvärldsbilder är en mer tidskrävande 

process. Så kanske ska slutsatsen ändras till att elevers omvärldsbilder utvecklas under en 

termin om skolan aktiv arbetar med att förändra och utveckla den. 

 

Exempel på elever som tagit intryck av undervisningen är de elever som ritat bilder som är 

mer detaljerade vid det andra tillfället. Även eleven som först gången ritade en rund värld och 

den andra en mer platt, kartlik bild har påverkats av de kartor som den kommit i kontakt med i 

undervisningen i skolan. Eleverna i undersökningen har tydligt ändrat sin föreställning om hur 

världen ser ut vad det gäller kartbilden. 

 

Undersökningen har visat på att elevers omvärldsbilder påverkas och utvecklas ifrån många 

olika faktorer så som skola, TV, böcker, egna resor. Det är alltså inte en enskild faktor som 

påverkar hur elevens omvärldsbild ser ut och utvecklas. Utan ett flertal olika faktorer påverkar 

och har betydelse för utformandet. Eleverna uppgav att de lärde sig mest om världen i skolan 

och att de på TV hörde talas om flest geografiska objekt vilket visar på två faktorer som 

påverkar. Dock tror jag att eleverna inte alltid är medvetna om eller intresserade av objekt de 

hör eller läser om och därför inte kommer ihåg dem eller deras position. Slutsatsen som kan 

dras här är att det inte enbart är en faktor som har den avgörande betydelsen för elevens 

omvärldsbild, utan eleven tar intryck av all den information som denne möter, vilket även 

teoridelen i uppsatsen visar. Individer formar sin omvärldsbild utifrån erfarenheter, 

upplevelser, föreställningar, attityder, sinnesintryck och så vidare.  

 

Vad det gäller elevens egna resor kan de inte ses påverka en förändring i elevernas 

omvärldsbilder mellan de olika tillfällena eftersom endast två elever rest. Vad det gäller den 

omvärldsbild eleverna innehade när den första undersökningen genomfördes kan de dock 
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utgöra en faktor vilken påverkar utformandet av omvärldsbilden. I denna undersökning kan 

emellertid inte resorna ses som någon stor och avgörande faktor för hur elevernas 

omvärldsbilder utvecklats. Det är ett för litet material för att kunna dra en generell slutsats, 

vilket inte heller var syftet med uppsatsen. För de elever som deltog i denna studie kan alltså 

inte resvanan eller de objekt eleverna reser till påverka deras omvärldsbild. Men jag är 

övertygad om att resor ändå utgör en stor faktor som påverkar omvärldsbilden. 

Undersökningen har visat på att alla intryck individen får påverkar och utvecklar dess 

omvärldsbild. En resa ger ytterligare information som kanske inte skulle ha varit möjlig för 

individen att införskaffa om den inte rest. Exempelvis är olika sinnesintryck som lukt, smak 

och hörsel svåra att uppleva om man inte befinner sig på den speciella platsen. Jag vill dock 

inte säga med detta att man måste resa för att utveckla sin omvärldsbild, utan undersökningen 

har visat på att en utvecklingen sker utifrån bland annat undervisningen i skolan och TV-

nyheterna. 

 

Vad som är fascinerade är att eleverna uppger att de hör talas om mest geografiska platser på 

TV och att de uppger att de lär sig mest om världen i skolan. På TV presenteras olika 

geografiska objekt på en mängd skilda sätt med bilder, reportage, kartor, berättelser till 

skillnad mot vad skolan, enligt min erfarenhet, kan erbjuda på grund av bristande resurser. 

Som lärare försöker man variera undervisningssätt och material för att väcka elevernas 

intresse. Det lyckas man inte alltid med i skolan på grund av en otillräcklig tillgång på tid och 

material. Varför inte då uppmana eleverna att titta mer på TV, exempelvis nyheterna och 

sedan i skolan prata om det de sett, titta på kartan vart objekt är placerade, diskutera vad som 

sagts och så vidare. 

 

Att kunna sätta ut objekt på en blindkarta, så som i den namngeografiska undersökningen, ses 

som ett ytligt test på elevens omvärldsbild. Men syftet med testet är att se om eleven känner 

igen och kan placera ut objekt på dess ungefärliga position. Detta är en kunskap som behövs 

för att kunna orientera sig i världen, samtala med andra, för att kunna bemöta och hantera 

omvärlden och så vidare. En kunskap som människan från första början varit tvungen att 

skaffa sig för att överleva. De omvärldsbilder eleverna i undersökning innehar inte bara vad 

det gäller de namngeografiska kunskaperna är väldigt olika varandra. Ett fåtal elever har 

omfattande och innehållsrika omvärldsbilder, medan andra innehar lösryckta delar som inte 

ses utgöra en total helhet som borde eftersträvas. Ett av syftena med uppsatsen var att 

undersöka vilken omvärldsbild elever i skolan innehar. Svaret som denna undersökning funnit 
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till det syftet är att elever har väldigt olika bilder. Varje elev är en unik individuell person som 

har individuella erfarenheter och upplevelser som de grundar sin omvärldsbild på. Men för att 

göra sig förstådd, förstå andra, kunna orientera sig och så vidare har Mårtensson och 

Wennberg funnit att det är en förutsättning att alla har någorlunda likformiga omvärldsbilder. 

För eleverna i denna undersökning handlar det antagligen om att lära sig mer om världen och 

fylla på omvärldsbilden med ny kunskap.  

 

Naish beskriver barns utveckling vad det gäller att förstå återge världen i ritade kartor i fyra 

stadier.63 Alla elever i denna undersökning ses befinna sig i det fjärde stadiet, då de till stor 

del har placerat objekt med rätt förhållande till varandra, rätt skala, form och avstånd. 

Visserligen skiljer sig de olika omvärldsbilderna åt, men i slutänden handlar det ändå om att 

eleverna måste få möjlighet att utveckla sina omvärldsbilder ytterligare. En del elever behöver 

utveckla den mer, andra mindre. Vad som sedan är den rätta omvärldsbilden är upp till det 

samhälle individen ingår i att avgöra. Jag syftar då till att det samhälle, land eller plats 

individen bor på utgör ett slags centrum både på de kartor som figurerar i samhället men 

också i omvärldsbilden, något som tydliggörs i elevernas ritade bilder av världen där deras 

hemland utgör centrum.  

 

I en jämförelse mellan elevernas ritade bilder av världen och de namngeografiska 

kunskaperna finner jag att elevers omvärldsbilder består till viss del av objekt i deras närhet. 

En slutsats som även Mårtensson och Wennberg kommit fram till64 och undersökningen i 

denna uppsats kan ses som ytterligare ett bevis på att det faktiskt kan vara så. På övervägande 

delen av alla elevers kartor fanns Sverige och dess grannländer, som kan ses som objekt i 

elevens närhet, med. På det namngeografiska provet markerades objekt i elevernas närhet ut 

av nästan alla elever, samt övervägande delen elever placerade ut dem på rätt position.  

 

Då jag gav eleverna instruktionerna över hur de skulle markera de geografiska områdena i den 

namngeografiska undersökningen försökte jag vara så tydligt som möjligt. Trots detta 

missförstod flertalet elever, vid båda tillfällena, hur de skulle markera områdena. Kanske var 

de inte tillräckligt uppmärksamma, kanske var jag otydlig. Jag tror även att det kan bero på att 

eleverna inte är vana vid denna typ av uppgift, utan är vana vid att markera objekt med en 

prick eller ett nummer på så kallade blindkartor. Vilket fick betydelse för undersökning då 

                                                
63 Naish, Michael. C. (1996). Sid 46f. 
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elevernas resultat vad det gäller de geografiska områdena inte visar de områden som eleverna 

tror / vet att de upptar.  

 

Enligt Wennberg ska alla ämnen i skolan ge olika infallsvinklar på omvärlden samt ge alla 

elever någorlunda korrekta och likformiga bilder av omvärlden, vilket inte enbart gäller 

geografiämnet, utan Wennberg anser att alla ämnen i skolan ska bidra till detta.65 Som visats 

tidigare i uppsatsen ska geografi enligt kursplanen ge eleverna en helhetssyn på omvärlden för 

att kunna förstå begrepp, förhållanden, förändringar, skillnader, likheter och så vidare. 

Geografin ska även stärka elevernas rumsuppfattning och ge dem en referensram vilken de 

kan knyta geografisk kunskap till.66 Enligt kursplanen är det geografiämnet som ska ge 

eleverna det som Wennberg ansåg att alla ämnen skulle tillföra. Visserligen tycker jag mig 

kunna se att de övriga ämnen syftar även de till att utveckla elevernas omvärldsbilder och att 

geografi ska stå för den mer rumsliga delen. 

 

I en jämförelse mellan vad skolan enligt kursplanerna för geografi, den lokala och den mer 

allmänna, ska ge eleverna kontra vilka kunskaper eleverna i undersökningen innehar finner 

man vissa intressanta resultat. Enligt kursplanen för geografi ska skolan ge dem en 

referensram till vilken de kan knyta kunskap till.67 Inom geografin borde denna referensram 

till viss del bestå av kartbilden över hela eller delar världen. Till kartbilden kan eleverna sedan 

knyta sin förvärvade kunskap eller annan information de kommer i kontakt med. Eleverna i 

denna undersökning har mer eller mindre utvecklade omvärldsbilder som kan användas som 

referensramar. Vad eleverna dock behöver är att utveckla dem ytterligare. Det kan exempelvis 

de lokala målen för geografi tillföra, där eleverna när de slutar år 6 ska inneha en relevant 

namnkunskap, känna till olika klimattyper och levnadsvillkor.68 Eleverna i undersökningen 

ses, med hänsyn till resultatet, vara på god väg att införskaffa fungerande, utvecklade och 

innehållsrika omvärldsbilder så att de kan fungera i samhället, orientera sig, samtala med 

andra och överhuvudtaget överleva. 

 

                                                                                                                                                   
64 Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta. (1996). Sid 141. 
65 Wennberg, Gösta. (1986). Sid 117-135. 
66 Skolverket. (2000). Sid 71f. 
67 Ibid. 
68 Ektorpsringen, Ektorpsskolan, Skarphagen, Vilbergsenheten. (1999). 
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Slutdiskussion  
 
I uppsatsens empiriska undersökning ingick som mest 17 elever, vilket jag än en gång vill 

påpeka att jag är väl medveten om inte kan ge ett resultat som är generellt för alla elever i 

Sverige. Undersökningen kan dock ge svar på vilka olika omvärldsbilder elever kan inneha, 

vilka faktorer som kan påverka utformandet samt om omvärldsbilder kan förändras under en 

termin. Detta ser jag som viktigt att poängtera, eftersom det hos en annan grupp elever kan 

finnas andra typer av omvärldsbilder och faktorer som påverkar. Det skulle därför vara 

intressant att jämföra elevers omvärldsbilder från olika delar av landet för att kunna ge en mer 

generell bild av elevers omvärldsbilder. 

 

Det skulle även vara intressant att låta en längre tid förflyta mellan de olika 

undersökningstillfällena än de tio veckor som denna studie omfattade. Kanske skulle 

resultatet bli ett annat. Vad som kanske skulle kunna märkas ännu tydligare vid en längre 

tidsperiod är antagligen en ännu större förändring i elevernas omvärldsbilder. Men den 

förändringen skulle i sin tur bero på om eleverna påverkats i lika hög grad av den information 

de mött, som eleverna i denna studie. Vad som jag dock blev förvånad över är att 

omvärldsbilder förändras över en så kort tid som studien omfattade. Jag hade trott att det var 

en mer tidskrävande process och blev därför förvånad över att det hade skett förändringar på 

så kort tid. 

 

Denna undersökning var från början tänkt att även visa på om elevernas sociala bakgrund 

spelade någon roll för deras innehav och utformande av omvärldsbilder. Dock kunde jag inte 

se på några avgörande skillnader mellan eleverna vad det gäller den sociala bakgrunden och 

vad den kan ha för betydelse för deras omvärldsbilder. Detta kan bero på att jag valde att 

intervjua ett för litet antal elever för att kunna finna svar på den frågan, samt att eleverna kom 

ifrån för lika hemförhållanden. Det kan även bero på det urval av elever som jag gjorde, 

kanske skulle jag ha valt ett antal elever med en viss social bakgrund och ett liknande antal 

elever med en annan och så vidare. Det skulle emellertid vara intressant att göra samma 

undersökning med ett större antal elever med olika sociala bakgrunder, men det lämnar jag till 

framtida studier. Dock är jag näst intill övertygad om att den sociala bakgrunden har 

betydelse för vilken omvärldsbild individen innehar. Vilket även Blom och Arvidsson funnit 

ha betydelse för utformandet av individens omvärldsbild.  
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I undersökningen har jag använt mig av framförallt av en kvalitativ forskningsmetod, med en 

empirisk undersökning för att uppfylla uppsatsens syften. Jag anser att min metod har 

fungerat bra, jag tror inte att jag skulle kunna ha gjort på så många andra sätt. Visserligen 

kanske jag skulle ha velat att det gick en lite längre tid mellan de båda 

undersökningstillfällena, för att kunna se större skillnader. Men själva metoden med att 

intervjua elever, låta dem rita sin bild av världen och sätta ut objekt i ett namngeografiska test 

har gett en bredd på det material som slutsatser kunnat dras utifrån. Metoden har även gett 

eleverna möjlighet att visa sin omvärldsbilder på många olika sätt i och med att de både får 

prata, rita och skriva.  

 

Jag valde att intervjua elever som jag kände från tidigare praktikperioder, vilket jag såg som 

en stor fördel. Eleverna var bekanta med mig och behövde inte känna sig osäkra för att en 

främling kom och utsatte dem för olika tester. Jag behövde inte heller lägga ner så mycket tid 

på att bygga upp en speciell stämning med inledande frågor för att få dem att känna sig trygga 

med situationen. Vad som kan ses som negativt är att i och med att jag kände eleverna kanske 

inte kunde vara så objektiv som jag eftersträvade. Målet var dock att kunna göra en rättvis 

bedömning av varje elev och möta dem likvärdigt, vilket jag hoppas att jag kunnat göra. 

 

Undersökningen har visat på att alla elever har olika omvärldsbilder, vilket kan förstås 

eftersom de alla är enskilda individer. Det som eleverna i undersökningen har gemensamt är 

var deras centrum vad det gäller kartbild befinner sig. Dessa eleverna bor i Sverige, alltså 

utgör Sverige ett naturligt centrum i deras omvärldsbilder. Vad som mer ingår i elevens 

omvärldsbild beror på olika sinnesintryck, på information, upplevelser, erfarenheter, 

kunskaper, nationalitet de innehar, mött eller påverkats av. Kort sagt allt individen möter och 

har med sig sedan tidigare påverkar hur omvärldsbilden ser ut, utvecklas och förändras. 

 

Undersökningen har även visat på att resvana inte behöver betyda att eleven innehar en 

utvecklad och innehållsrik omvärldsbild. Elever som uppgett att de reser ofta har en liknande 

omvärldsbild med elever som inte reser så ofta eller inte alls. I det hela handlar det om ifall 

eleven har ett intresse för att lära sig mer om världen och därmed utveckla sin omvärldsbild. 
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Bilaga 5:1  
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Bilaga 6 Muntliga instruktioner. 

 

 

Del A 

Instruktioner vid placerandet av objekt på Sverigekartan. 

• Skriv ditt namn på papperet, du kommer dock att vara helt anonym. 

• Det är en enskild uppgift. 

• Placera ut namnen på karta A och karta B, numrera objekten enligt skalan. 

• Markera de större geografiska områdena på karta B med en färgpenna eller blyerts, och 

numrera dem enligt skalan. 

 

Del B 

Instruktioner vid ritandet av världen. 

• Skriv ditt namn på papperet, du kommer dock att vara helt anonym. 

• Det är en enskild uppgift 

• Rita världen som du tror eller vet att den ser ut. 

• Sätt gärna ut namn på det du ritar. 
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Bilaga 7 Intervjufrågor. Del B och del C. 

 

 

Del B  

Hur bor eleven? I hus, lägenhet eller annat. 

Var bor eleven? I stan eller på landet.  

Vad jobbar mamma med? 

Vad jobbar pappa med? 

 

Frågor kring elevens ritade bild av världen. 

Beskriv vad det är du har ritat. 

Hur visste du vad du skulle rita? Vad har du gått den kartan ifrån?  

Tror du eller vet du att världen ser ut så som du ritat? 

Hur är avstånden i verkligheten? Hur är avståndet mellan länderna? Stämmer dina avstånd? 

Var det svårt att rita världen? Varför / varför inte? 

Har du någon gång använt dig av en karta utanför skolan? I vilket sammanhang? 

 

Hur ofta ser du på TV? Varje dag, varannan eller mer sällan. 

Vad tittar du på? 

Hur ofta läser du böcker? Varje dag, varannan eller mer sällan. 

Vad läser du? 

Hur ofta spelar du data / TV-spel? Varje dag, varannan eller mer sällan. 

Vad spelar du för spel?  

Vad gör du på fritiden? (Denna fråga var ej med vid det andra intervjutillfället) 

 

Hör eller läser du om olika geografiska platser? 

Vart hör du eller läser du om dessa platser? 

Vilka platser hör eller läser du om? 

Tar du reda på var de ligger? 

Hur gör du då? 

 

Var tycker du att du lär dig mest om världen? I skolan, hemma, på TV, i böcker eller annat. 

 

Är du ute och reser mycket? Att resa som turist innebär att man sover någon annanstans än i 

sitt hem minst en natt. Eleven uppskattar ungefär hur många gånger per år de är ute och reser.
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Bilaga 7:1 

 

 

Vart brukar du resa? Kan var både utanför och inom Sverige.  

Brukar du titta på någon karta över stället du ska till? 

Vad tittar du helst på då du kommit fram, vad väljer du att besöka i landet. 

 

Frågorna om elevens resvana ersattes vid det andra intervjutillfället med: 

Har du rest någon gång under den period som gått från det förra tillfället? 

Vart? 

Del C (Denna del var inte med vid det andra intervjutillfället) 

Eleven ombeds att i en atlas ta fram kartan över Kongo. En observation sker kring hur eleven 

går tillväga. Använder sig eleven av registret, bläddrar eleven sig fram till kartan sida för sida 

eller går den tillväga på något annat sätt.  

 

Vad kan du berätta om kartan du ser framför dig? Vad ser du? 

Hur ser man att det är Kongo? 

Vad betyder färgerna på kartan? 

Vad betyder prickarna på kartan? 

Vad betyder strecken på kartan? 

Var finns städerna? 

Hur ser man om det är stora städer? 

Vad kan du säga om klimatet / vädret i Kongo utifrån  kartan? Är det varmt eller kallt, torrt 

eller fuktigt. 

Kan du hitta Kongofloden. Hur rinner vattnet i den mäktiga Kongofloden, åt vilket håll?  
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Bilaga 8 Redovisning av elevernas samlade placeringar av de namngeografiska objekten. 
Bilden till vänster visar resultatet från det första tillfället, bilden till höger resultatet från det 
andra undersökningstillfället.  
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Bilaga 9 Bild 1 Kategori 1. Skriven bild av världen. 
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Bilaga 9 Bild 2 Kategori 2. Världen ritat som ett runt klot med världsdelarna utritade. 
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Bilaga 9 Bild 3 Kategori 3. Världen ritad med sammanhängande objekt. 
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Bilaga 9 Bild 4 Kategori 4. Ritad bild av världen där Ryssland återfinns på två sidor av 
papperet. 
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Bilaga 9 Bild 5 Kategori 5. Ritad bild av världen där vissa objekt ritats utan att hänga ihop 
med dess egentliga omgivning. 
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Bilaga 9 Bild 6 Förändringen från att rita Ryssland på två sidor av papperet till en mer kartlik 
bild av världen. 
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Bilaga 9 Bild 7 Exempel på elev som ritat världen som ett runt klot vid båda tillfällena. 
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Bilaga 9 Bild 8 Exempel på bild som vid det andra undersökningstillfället blivit mer detaljrik. 
Bild 8 visar resultatet från det första tillfället, bild 9 från det andra. 
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Bilaga 9 Bild 9 
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Bilaga 9 Bild 10 Förändringen från att rita ett runt klot till en mer plan bild av världen. 
Bild 10 visar resultatet från det första tillfället, bild 11 från det andra. 
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Bilaga 9 Bild 11  
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