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1. INLEDNING 
Att skriva om förhållandet mellan barn och kartor var något som hos mig växte fram.  
 
Tidigare ägnade jag ingen större uppmärksamhet åt detta område. Kartan fanns med i 
undervisningen men jag hade aldrig riktigt tänkt på meningen och betydelsen av den. 
Framförallt hade jag inte reflekterat över hur olika vi kan uppleva vår omvärld. 
 
I samband med en geografikurs hade vi en fältstudieuppgift där elever i år nio fick rita upp en 
karta över världen. Det var ur resultatet från denna uppgift som tankarna kring detta område 
väcktes. Resultatet på uppgiften visade nämligen ett mycket skiftande resultat och jag ställde 
mig frågan var får man sin bild ifrån och undrade över vilken roll och betydelse skolans 
undervisning har. 
  
Under mina praktikperioder har jag också sett mycket skiftande kunskaper kring kartan. 
Många har en klar uppfattning om lägen och avstånd medan det för andra verkar vara en total 
förvirring bara de ser eller hör talas om en karta. Jag har då undrat hur det kommer sig att 
elever uppfattar kartan och arbetet med den så olika samt undrat hur man får en "rätt" bild av 
omvärlden. 
 
Ovannämnda tankar låg till grund då jag bestämde område och ämne att skriva mitt 
examensarbete om.   
 
Området är intressant då det är något vi alla kommer i kontakt med, både medvetet och 
omedvetet. I det dagliga livet använder vi ofta omedvetet vår mentala karta och mer aktivt 
använder vi oss av en kartbild för att lösa olika situationer. Som blivande geografilärare är 
området relevant. Om jag som lärare kan bli bättre på att förstå barns tankar kring kartan och 
vilka möjli gheter och svårigheter som finns kring detta förhållande är det för mig ett viktigt 
och värdefullt arbete. 
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2. BAKGRUND 
Att utforska och upptäcka omvärlden verkar vara ett mänskligt behov som den gångna tidens 
människa liksom dagens människa bär med sig. Den bild vi till ägnar oss av omvärlden via 
erfarenhet, kunskap och intryck har stor betydelse för hur vi kommer att uppträda och handla i 
den (Downs/Stea, 1977 s. 4).   
 
Genom tiderna har människan visat en stor fascination för kartbilden. Dels att rita och 
strukturera upp sin världsbild men också ett behov att orientera sig själv på världskartan och 
vara en del i ett större sammanhang. Upptäcktsresor gav stor kunskap om andra världsdelar 
och lämnade ett stort bidrag för den tidens människor att förstå sin omvärld. I olika delar av 
världen har under olika tider världskartor uppstått där man mer eller mindre sett världen ur sitt 
eget perspektiv (Wennberg, 1963 s. 70). 
 
Sättet att rita upp kartor, d v s kartografin, har en lång historia. Den äldsta kända kartan är från 
Mesopotamien. Den gjordes av lerskärvor och tiden var omkring 2000 år f Kr. Inom den 
grekiska kultursfären utarbetades sedan principer för kartografin. Efter att ha översatt denna 
kunskap till l atin fick kartografin spridning ut i Europa. Kartor började tryckas och spridas i 
vår världsdel från 1400-talet. Sedan har utvecklingen fortsatt med bl a mer avancerad 
mätteknik och flygfoto (Nationalencyklopedin, band 10). 
 
I skolan och framförallt i geografiundervisningen har kartan haft en framskjuten roll . 
Nedan visas hur det beskrivits i senare  kurs- och läroplaner. 
 
Lgr 69 tar upp att det är väsentligt att geografistudierna leder fram till förmåga och vana att 
tolka och använda vanliga kartor. Den lyfter också fram vikten av att tidigt rita egna kartor 
och skisser. Att återkommande arbeta med atlaser och kunna göra jämförelser kartor emellan 
ses som nödvändigt. 
 
I Lgr 80 menar man att inom alla samhällsorienterade ämnen bör man låta eleverna vidga sin 
omvärldskunskap genom bilder och kartor. Man gör en uppdelning av hur man bör arbeta med 
kartor på olika stadier. Kartbegreppet, att hitta på kartan, fokusera hembygd och närområde 
lyfts fram under lågstadiet. Under mellanstadietiden bör man arbeta med olika slags kartor, 
jordens kartbild, världsdelar och världshav samt få kunskap om viktiga geografiska namn i 
olika världsdelar. Kartans betydelse förr och nu, fördelning och utnyttjande av naturresurser i 
Sverige och andra länder med utgångspunkt i bl a kartan lyfts fram i geografiundervisningen 
på högstadiet. 
 
I Lpo-94 års kursplan för grundskolan pekar man på vikten av att i geografi bl a ge kunskaper 
om omvärlden som syftar till att stärka elevens rumsuppfattning. Undervisningen ska även ge 
en grundläggande referensram av kunskaper om olika platser och områden. Ett av målen att 
sträva mot i undervisningen är att eleven ska få kännedom om på vilket sätt människans 
föreställningar om omvärlden samt kartbilden skilj er sig mellan olika tider och kulturer. I år 
fem ska varje elev ha uppnått mål som att förstå vad en karta är, vara förtrogen med globen, 
känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varandra samt kunna uppskatta 
avstånd. Mål att uppnå i år nio är bl a att ha kunskaper om världskartan, känna till viktiga 
namn, läges- och storleksrelationer och kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskap 
genom kartjämförelser. Eleven ska också kunna jämföra, beskriva och analysera genom att 
själv välja ut och göra bl a kartor, bilder och texter. Kursplanen betonar kartan som ett 
nödvändigt hjälpmedel i geografistudierna. 
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Refererade läro- och kursplaner visar att kartan är en viktig stomme och grund i 
geografiundervisningen. Trots att man belyser olika delar av kartans användningsområden 
kvarstår dock kartan att ha varit och vara i fokus. 
 

3. SYFTE 
Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för förhållandet mellan barn och kartor. I arbetet 
vill j ag undersöka hur mentala kartor uppstår och vilken betydelse de har. Jag vill också ta 
reda på hur några elever ritar sin omvärld samt fokusera på användningen av kartor i 
undervisningen. 

3.1 FRÅGESTÄLL NINGAR 
Följande frågeställningar fokuseras i arbetet: 

 
1. Vad är en mental karta och vad påverkar denna? 

 
2. Hur r itar barn i olika åldrar sin omvärld? 
 
3. Vilka möjli gheter och svårigheter finns i skolans arbete med kartor? 

 
4. Hur upplever elever arbetet med kartor?
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4. L ITTERATURGENOMGÅNG 
Jag har valt att dela in min litteraturgenomgång i fyra delar. Jag beskriver först den mentala 
kartan och dess funktion. Sedan koncentrerar jag mig på barns ritande av kartor där jag tar 
tidigare studier till hjälp. Slutligen har jag valt att koncentrera mig på kartor i undervisningen 
och på att se vilka möjli gheter och svårigheter jag som lärare kan komma att möta. 

4.1 MENTAL KARTA 
Litteraturen slår överlag fast att det är mycket lite man egentligen vet om den mentala kartan; 
på vilket sätt den formas eller i vilken grad den är unik eller generell . Den påstås dock vara 
mycket betydelsefull för vår uppfattning om omvärlden.  
 
4.1.1 VAD EN MENTAL KARTA ÄR 
Människan har från första början varit tvungen att skaffa sig en mental, inre, karta över sin 
omgivning. En rumslig uppfattning om omvärlden var en nödvändighet. Detta för att tryggt 
kunna röra sig i sin omgivning och för att kunna hantera sin omvärld på rätt sätt. Inte minst 
var det viktigt för den egna överlevnaden. Den mentala kartan går inte att direkt ta på utan kan 
bara anas utifrån de handlingar vi ser hos människan (Downs/Stea, 1973 s. 227f). Även djur 
tros skapa och använda en mental karta för att hitta mat, klara sig från fara och hitta till baka 
hem (Downs/Stea, 1977 s. 182). Den mentala kartan är ett resultat av hjärnans bearbetningar 
och sammansmältningar av direkta och indirekta impulser utifrån. (Eriksson, 1999 s. 3) 
 
En metod att försöka göra den mentala kartan mer synlig är att låta en individ rita en karta 
över ett område. Här ska man dock vara försiktig med att dra förhastade slutsatser om 
personens mentala karta. Elevens förmåga att rita och dennes strävan att göra sin bild så 
kartli k som möjli gt kan nämligen påverka den ritade kartan (Torell , 1990 s. 2:4f).  
 
Det finns ingen kartbild som kan vara helt rättvisande för alla områden. Det är endast 
jordgloben förunnat. Men den karta vi möter i t ex undervisning och massmedia bli r den som 
för oss bli r ”den riktiga”. På vår mentala karta är det självklart att Sverige är tydligt återgett 
och befinner sig norr om mitten. Vår mentala karta bli r generellt sett diffusare ju mer 
avståndet från hemorten ökar. Detta egocentriska drag är tydligt då vi talar om mentala kartor. 
Det gäller för människor i alla världsdelar och i alla åldrar (Mårtensson/Wennberg, 1996 s. 
138, 141, Lindgren/Mahien, 1992:2 s. 66). Arvidsson/Blom (2000:2 s. 99) berör samma sak 
och till ägger att platser vi ofta hör om t ex via massmedia tenderar att mentalt förstoras. 
 
4.1.2 UTVECKLING OCH FÖRVÄRVN ING AV DEN MENTALA KARTAN 
Redan som barn skapar vi oss en uppfattning om omvärlden. Uppfattningen bygger till en 
början helt på våra egna sinnesintryck och vi ser oss själva som världens centrum. När vi 
sedan växer upp ger massmedia, kamrater och undervisning oss indirekt information om 
omvärlden. Detta kan bidra till att vår mentala karta förändras och egocentrismen brukar då 
bli något mindre (Eriksson, 1999 s. 3). På så sätt är den mentala kartan, till skill nad mot den 
traditionella, flexibel och dynamisk och kan ändras och byggas på under hela livet  
(Torell , 1990 s. 1:2).  
 
En mental karta tros vara delvis unik och delvis generell . En total upplevelse av ett område är 
unik för individen men delar av upplevelsen delas med andra. Politi ska, kulturella och 
ekonomiska värden spelar in vid skapandet och upprätthållandet av den mentala kartan. 
Människor inom samma samhällsgrupp har troligen mer lika mentala kartor än människor 
med helt olika bakgrund och ställning (Downs/Stea, 1973 s. 184f). Den mentala kartan är en 
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del av vårt vardagliga liv. Hur den ser ut och utvecklas beror på våra egna föreställningar, 
förväntningar och erfarenheter. Den bild vi har av världen styrs också av vilken kartprojektion 
vi möter och vänjer oss vid. Ofta vänjs vi vid en kartprojektion där vårt eget område är i 
centrum och proportionerna gör att vårt eget område ser större ut jämfört med andra områden 
i samma storlek (Arvidsson/Blom, 2000:2 s. 105). 
 
4.1.3 DEN MENTALA KARTANS FUNKTION 
Intrycken vi får av omvärlden samlas och sorteras till att forma en representation av 
omgivningen. Representationen eller den mentala kartan är sedan grunden för vårt 
uppträdande och handlande. Vårt uppträdande gentemot vår omvärld har på så sätt sin grund i 
den inre mentala kartan (Downs/Stea, 1973 s. 9f, Torell , 1990 s. 1:1).  
 
Att använda vår mentala karta är något som är så naturligt för oss att vi inte ens tänker på 
förmågans existens. Den mentala kartan fungerar som en referensram och hjälper oss att koda, 
avkoda, samla, organisera, kategorisera, minnas och återge information kring olika 
omgivningar samt ta in information kring nya områden. Med hjälp av vår mentala karta kan vi 
koppla tidigare erfarenhet till en nutida upplevelse. Vi kan generalisera mot den bakgrund vi 
har med oss och dra slutsatser när vi möter en ny miljö. Hur den mentala kartan används ses 
av en del forskare som ett inlärt beteende. Att somliga verkar vara mer duktiga på att orientera 
sig i ett nytt område handlar då inte om att ha ”ett sinne för det” utan om att använda bättre 
inlärningsstrategier (Downs/Stea, 1977 s. 5, 41, 88 & 124). 
 
Att den mentala kartan har stor betydelse belyser Eriksson i följande mening: 
 

Någon har sagt att vår uppfattning av hur omvärlden är har mycket större betydelse än hur 
världen faktiskt är. 
                                                          (Eriksson, 1999 s. 3) 
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4.2 BARNS UPPFATTNING AV SIN OMVÄRLD 
Studier har gjorts där man försökt göra barns mentala kartor synliga. I detta avsnitt redovisas 
resultatet från några av dessa studier samt ett förslag till att se på barns utveckling gällande 
kartritande. 
 
4.2.1 BARNS UTVECKLING UTIFRÅN KARTBILDER 
I ”Geografi -världens ämne” (Mårtensson/Wennberg 1996 s. 46f) har man gjort en skiss över 
den utveckling som sker hos barnet då det gäller förmåga att förstå och återge sin omvärld. I 
bilaga 1 visas utvecklingen genom olika kartbilder ritade av barn. Utvecklingen delas in i fyra 
stadier. Den första kartbilden visar att barnet är mycket egocentriskt. Hemmet är i centrum 
och kända platser för barnet förbinds med det. Föremål ritas utifrån barnets egen synvinkel. 
Barnet saknar förståelse för skala och avstånd vilket syns på kartan. Under det andra stadiet är 
kartan fortfarande egocentrisk. Fler platser sätts ut på kartan dock är det områden som spelar 
roll för barnet som kommer i första hand. Kända platser förbinds med vägar andra ”hänger i 
luften” . Vägar ritas ut som sedda uppifrån men byggnader ritas fortfarande utifrån barnets 
eget perspektiv d v s ett sidperspektiv. Barnet visar ingen förståelse för skala och avstånd. 
Barnet ritar under det tredje stadiet en mer detaljerad och bättre sammanhängande karta. 
Kartan har ett bättre perspektiv och barnet har börjat använda ett uppifrånperspektiv 
(fågelperspektiv) även för byggnader. Vägarna hänger bättre samman och barnet visar en 
större förståelse för skala och avstånd. Det sista stadiet är det euklidiska. Då är barnets karta 
abstrakt sammanhängd, noggrann och detaljerad. Föremål på kartan placeras med rätta 
förhållanden till varandra och symboler och därmed teckenförklaring används. Former, skala 
och avstånd är i grova drag riktiga. Vid vilken ålder vilket stadie inträffar varierar mellan 
olika barn men från nio års ålder är det befogat att förvänta att barnet ska ha utvecklat en 
euklidisk förståelse. 
 
4.2.2 UNDERSÖKNINGAR KRING BARNS RITANDE AV SIN SKOLVÄG 
Torell (1990 s. 188-193, 2:14f) undersökte 13 sex- och 15 tioåringars uppfattning om sin 
omvärld. Hon lät barnen rita upp sin skolväg och berätta hur de tänkte och gjorde. Syftet med 
undersökningen var att se hur barn i olika åldrar tänker under ritandeprocessen samt se vilket 
innehåll kartorna får. Hypoteserna hon ställde upp var att de yngre barnen skulle rita i ett 
sidperspektiv d v s från deras egen synvinkel.  Deras kartor skulle bestå av orelaterade delar 
och en odifferentierad struktur. De äldre barnen skulle, enligt hypotesen, göra kartan ur ett 
uppifrånperspektiv, kartan skulle vara mer integrerad och innehålla fler företeelser. Båda 
gruppernas kartor skulle tydligt visa platser som var relaterade till deras aktiviteter. Under 
undersökningarna användes olika kodsystem för att kategorisera barnens kartor. I ett system 
uppmärksammades endast vilka företeelser barnen ritade. Ett annat system användes för att ge 
en helhetsbeskrivning åt kartan. I helhetsbeskrivningen undersöktes vilket perspektiv barnet 
använde då det ritade kartan, var och vad man började rita, vilken typ av element som 
dominerade (spatiala som hus och kullar eller sekventiella som gator och vägar) samt hur väl 
kartan var integrerad. Ett barn som på sin teckning hoppade från plats till plats utan att nämna 
eller rita ett samband platserna emellan gjorde en icke-integrerad karta.   
 
Resultatet visade att hypoteserna var riktiga. Med ålder utvecklades kartan till att innefatta 
flera och olika typer av objekt. Alla barn i undersökningen ritade dock hus. Uppifrån- 
perspektivet användes oftast av de äldre barnen och sidperspektivet dominerade hos de yngre 
barnen. Barnens hem var ofta speciellt utmärkt på kartorna och även andra platser med 
mening och innebörd för barnet tenderade att visas på ett unikt sätt. Tabeller över resultatet 
från helhetsbeskrivningen finns i bilaga 2.  
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Syrén (1995:4 s. 210-216) har gjort en liknande undersökning där 80 barn i åldrarna sex, åtta, 
tio och tolv deltog. Uppgiften var att så exakt som möjli gt rita sin skolväg samt bedöma tid 
och längd på sträckan. Teckningarna kompletterades med intervjuer med en del av barnen. 
Resultatet visade att sexåringarna såg sitt hem som viktigast och detta ritades i detalj . De hade 
en god uppfattning om hur lång tid det tog att gå vägen men svårare att bedöma sträckans 
längd. Åttaåringarnas karta innefattade objekt som inte hade direkt anslutning till skolvägen. 
Åttaåringarna hade även en god uppfattning om husens inbördes läge. De visste i detalj hur 
lång tid vägen tog att gå och de flesta visade en god uppfattning om sträckans längd. 
Tioåringarna rörde sig mer i området vilket också visade sig på kartorna. De ritade in vägar 
och hus på rätt plats men kunde ibland ha problem med proportionerna. En del föremål ritades 
i ett sidperspektiv, dock färre än vad de yngre barnen hade gjort. De hade en god uppfattning 
om tid och längd. Tolvåringarna ritade en komplett bild långt utanför själva skolvägen. De var 
mer vana vid att se kartor vilket visade sig i att de använde ett uppifrånperspektiv och 
använde symboler istället för ord på sina kartor. De hade en god uppfattning om tid och längd. 
Studien visade ingen skill nad mellan kill ar och tjejer. Däremot kunde man se att avståndet till 
skolan och förmåga att rita spelade in. Barn i olika åldrar blandade också sid- och 
uppifrånperspektiv. Sidperspektivet var dock vanligast hos de yngre barnen. De äldre barnen 
kunde använda sidperspektivet för att rita något viktigt t ex sitt eget hus. 
 
4.2.3 UNDERSÖKNING KRING BARNS VÄRLDSBILD 
Arvidsson/Blom (2000:2 s. 97-106) 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 upp sin 
världsbild. I en indisk skola ritade vissa elever inte alls någon kartbild utan istället fann man 
flaggor, symboler och blommor på teckningarna. Detta menar man speglade elevernas 
närmiljö och visade på religionens stora betydelse. Eleverna i en muslimsk skola ritade Indien 
klart i centrum. Asien och Indien fanns med på samtliga kartor däremot var det lite si och så 
med övriga världen. Några elever ritade sin drömvärld utan avgaser och med rent vatten åt 
alla. Den tredje skolans elever gjorde överlag noggranna och detalj rika kartor. De hade inte 
Indien i centrum. Kontinenternas och ländernas inbördes lägen var generellt felaktiga men det 
mesta av världen fanns med på kartorna. I den svenska skolan visade kartorna en varierad 
karaktär. Några hade en ganska klar uppfattning om omvärlden och andra visade en klar 
motsats. Man såg också att kartorna påverkades mycket av det eleverna hört mycket om eller 
själva besökt. De svenska eleverna lade överlag tonvikten på Europa och USA när de ritade 
sina kartor. I bilaga 3 visas exempel på kartor gjorda av indiska och svenska skolelever. I 
analysen av de olika elevernas kartor slog man fast att världens centrum är där vi bor och där 
vi känner till hörighet. Vad som för oss bli r centrum kontra periferi beror på var vi befinner 
oss på jordytan samt vilken kunskap vi har om andra människor och platser. 
 
Downs/Stea (1973 s. 155-161) som bl a undersökt amerikanska studenters världsbild har ställt 
upp några faktorer som de tror påverkar barn och vuxna vid ritandet av sin världsbild.  
Hemmamiljön är den som för oss är mest känd och kommer därför troligast att återfinnas på 
kartan. Form och yta spelar också in. Ett land med en udda form t ex Italien dyker oftare upp 
liksom öar. Däremot tenderar ” inklämda” länder med många grannländer som t ex länderna 
på Balkanhalvön att glömmas. Ett stort land ritas också oftare än ett mindre. Även länder som 
ofta omtalas ritas jämfört med ett mer ” tyst” land av samma storlek. En annan faktor skulle 
vara den kulturella. Länder som är mer lika vårt eget eller som individen på ett eller annat sätt 
har en koppling till ritas troligen. Till sist påstår man att den kartprojektion man är van att se 
spelar in. Den kartprojektion vi har sett försöker vi också rita. 
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4.3 ATT ARBETA MED KARTOR 
Med bakgrund av ovanstående ställde jag frågan hur och varför jag som lärare kan och bör 
arbeta med kartan.  
 
4.3.1 VARFÖR ARBETA MED KARTOR 
Kartbilden är starkt förknippad med framför allt skolans geografiundervisning. Den beskrivs 
som detta ämnes viktigaste instrument. Kartbilden är ett sätt att samla information om 
människor och platser (Lambert/Balderstone, 2000 s. 125). Att arbeta med kartor är att arbeta 
med människans behov av att se hur världen hänger samman. Kartan behövs för att hjälpa 
eleverna att få sammanhang i omvärlden. Genom kartan bör eleverna lära sig hur omvärlden 
är uppbyggd och hur olika delar fungerar och påverkar varandra (Mårtensson/Wennberg, 
1996 s. 131). 
 
I ämnet idrott tar man också upp förhållandet mellan barn och karta.  I boken ”Lek Idrott 
Hälsa ” slås det fast att:  
 

 att kunna hitta, att veta var man är, är något som ger såväl barn som vuxna                                         
trygghet och ökad självkänsla        

 (Nordlund m fl, 1997 s. 70) 
 

Kartan är därför ett viktigt moment att arbeta med. I idrottsundervisningen handlar det bl a om 
att träna barnets orienteringsförmåga. 
 
4.3.2 LÄRARENS UPPGIFT I SAMBAND MED ARBETET MED KARTOR 
Enligt Mårtensson/Wennberg (1996 s. 49, 131) är det särskilt viktigt för geografiläraren att 
utveckla elevens förmåga till rumsuppfattning och rumslig begreppsbildning. Att stödja 
utvecklingen av barnets rumsuppfattning innebär ett medvetet arbete från lärarens sida. 
Författarna menar att geografilärarens uppgift är att hjälpa eleverna att successivt etablera en 
sammanhängande någorlunda korrekt inre karta. Denna referensram behövs för att kunna 
samtala om och orientera oss i världen. Då en felaktig inre karta bäddar för feltolkningar och 
missförstånd är skolans kartarbete viktigt. 
 
Att kartan generaliserar och inte är en direkt bild av jordytan gör att den inte utan vidare är 
begriplig för barn. Därför måste lärare på alla stadier anknyta till omvärlden och verkligheten 
bakom kartan och ständigt hålla en öppen kommunikation mellan konkret verklighet och 
karta. En regel för lärare bör vara att kartförståelse och karttolkningsförmåga nås genom ett 
meningsfullt arbete till sammans med eleverna (Mårtensson/Wennberg, 1996 s. 118ff , 133). 
Lambert/Balderstone (2000 s. 170) menar att det inte är många elever som har direkt 
erfarenhet av de platser som läses i geografi. På så sätt har materialet som läraren använder 
för att åskådliggöra en plats, t ex karta och bild, stor och avgörande betydelse för elevernas 
geografiska utbildning.   
 
Utifrån resultatet från de undersökningar som Arvidsson/Blom (2000:2 s. 106) gjort (se 4.2.3 
s.7) hävdar de att en av lärarens uppgifter är att tidigt inleda en diskussion om relationen 
centrum kontra periferi och dess betydelse utifrån ett världsbildsperspektiv. 
 
För att kunna arbeta effektivt med kartor är det en rad av förmågor som eleverna behöver 
utveckla. Eleven behöver kunna använda koordinatsystem, kunna använda ett index samt vara 
förtrogen med longitud och latitud. Att kunna använda olika symboler och se symbolernas 
betydelse är också en förutsättning. Andra förutsättningar är att ha en känsla för skala, kunna 
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använda skala till att jämföra områden samt kunna införliva information från en karta för att 
kunna beskriva, jämföra och använda informationen kring olika platser. Läraren har en viktig 
uppgift i att till åta och göra det möjli gt för eleven att utveckla dessa förmågor innan och under 
tiden man arbetar med kartbilden (Lambert/Balderstone, 2000 s. 130). 
 
4.3.3 VÄGLEDNING FÖR LÄRARE 
I litteraturen har också en del konkreta tips framkommit. 
 
ANVÄNDNING AV GLOB, VÄGGKARTA OCH ATLAS 
Arbetet med kartan bör föregås av att eleverna får arbeta och bli förtrogna med globen. 
Jordgloben bör vara den bild av världen som kommer först och sedan kartor och skisser av 
alla de slag (Lövgren/Swedberg, 1963 s. 32). 
 
Väggkartan är viktig för att samla klassen kring sammanfattningar och för att ge överblick 
men annars är det atlasen som bör vara i centrum vid det regelbundna arbetet 
(Lövgren/Swedberg, 1963 s.38). Mårtensson/Wennberg (1996 s. 118) framhåller att 
väggkartan riskerar skapa passiva och oengagerade elever som bara ”sitter och tar emot” . 
Dessutom är det svårt för elever långt bak att se och väggkartan kan skapa en felaktig bild hos 
eleverna t ex att ”alla floder måste rinna neråt” , d v s söderut på kartan.  
 
Lövgren/Swedberg (1963 s. 33) skriver att det borde vara en självklar sak att låta eleverna ha 
en atlas uppslagen under geografilektionerna så att det på så sätt bli r en naturlig del i 
undervisningen. Mårtensson/Wennberg (1996 s. 118) påstår att det är genom arbetet med 
kartboken som eleverna aktivt kan tolka och dra egna slutsatser utifrån de företeelser de ser. 
 
REGELBUNDET ARBETE OCH VARIERANDE KARTOR 
Lövgen/Swedberg (1963, s. 31) ger rådet att tidigt börja med kartan; då med enkla kartor som 
återger naturen på ett sätt som barnen känner igen. Med tiden kan man sedan gå över till en 
mer krävande och fulländad karta. Viktigt är att regelbundet arbeta med kartor samt träna 
eleverna i att jämföra olika kartor med varandra. Också Mårtensson/Wennberg (1996 s. 51) 
menar att man tidigt kan öva barnens kartuppfattning. Små barn kan bli medvetna om 
rumsliga relationer genom att klippa ut, känna igen och särskilj a olika former och mönster. 
Efterhand kan man låta barn rita av modeller av t ex byar för att sedan arbeta med flygfoto 
och storskaliga kartor över områden som är kända för barnet. Tidigt bör man också föra in 
samtal om skala och avstånd och uppmuntra barnen att bedöma efter sin förmåga. 
 
Lambert/Balderstone (2000 s. 126) ger förslag att ha kartor i olika skalor i klassrummet. Om 
det på kartorna finns med ett för eleven känt objekt kan de lätt se hur detta ändras i olika 
skalor vilket ger en uppfattning och ”känsla” för just skalbegreppet. 
 
Att uppmärksamma kartprojektionernas betydelse är också viktigt. Eleverna kan bli medvetna 
om för- och nackdelar hos olika kartprojektioner genom att jämföra länder på skilda 
kartprojektioner (Mårtensson/Wennberg, 1996 s.120). 
 
ESTETISK VERKSAMHET  
Nordlund m fl (del 1: 1997, s. 71f, 76-82) menar att motorik och visuell perception har stor 
betydelse för att kunna förstå en karta. I ämnet idrott kan detta tränas genom olika övningar.  
Träna urskilj andet av mönster och färger, gå en hinderbana och sedan komma ihåg vilken väg 
man gått är övningar som tros träna barns kartuppfattning. Även att följa en annans väg, leda 
en som blundar som sedan själv ska försöka hitta vägen är exempel på övningar som kan pågå 
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i samband med arbetet med kartor. En metod att få eleverna att förstå kartans uppbyggnad är 
att i steg ett låta eleverna bygga ett landskap i en skokartong. Sedan läggs plastfolie på 
skokartongen och uppgiften är att rita av landskapet. Målet är här att eleverna ska förstå att 
landskapet måste översättas till enkla och konsekventa symboler. Då detta arbete är klart kan 
eleven lägga plastfolien på vitt papper och jämföra kartongen med den ritade kartan. Då 
eleven förstått kartans uppbyggnad kan man gå vidare till att rita av klassrummet, passa kartan 
efter det och sedan lära eleverna orientera i klassrummet med hjälp av uppritad karta på tavlan 
och utsatta kontroller. Detta kan också göras i gympasalen och i nästa steg på skolgården. Det 
är hela tiden fråga om en utveckling där man går från det kända till det allt större och okända 
samt översätter verkligheten till symboler och på så sätt utvecklar kartförståelse. (se bilaga 4) 
 
Orientering omnämns av Lambert/Balderstone (2000 s. 211f) som ett effektivt sätt att lära sig 
och praktisera kartan. Det bidrar till att eleven utvecklar ett öga för terräng, till ägnar sig en 
känsla för skala och utvecklar ett större självförtroende med kartan genom att utomhus fatta 
egna beslut och ta eget ansvar.  
 
I boken ”Gruppen gör kartor” presenteras flera idéer om hur läraren kan göra kartarbetet mer 
levande och aktivt för eleverna. Eleverna kan då bygga upp reliefkartor eller göra kartbilder 
med hjälp av bl a pappersmassa, lera eller sand (Ronnert, 1956 s.18ff , 24, 39). 
  
DENVERMETODEN 
En specifik metod som omnämnts i litt eraturen är ”Denvermetoden”. Syftet med denna metod 
är att eleverna ska lära sig att läsa olika temakartors symboler, använda skala samt bedöma 
höjdförhållanden. Tanken är att det ska vara ett meningsfullt sökande efter fakta och samband. 
Eleven väljer ett område och ska sedan med hjälp av sin atlas beskriva området så noggrant 
som möjli gt. Eleven kan sedan göra en fri li stning av det som hittats, skriva en berättelse 
kring området med egna slutsatser eller jämföra två olika områden med varandra. Då läraren 
arbetar med denna metod upptäcks vilken förståelse och vilka problem som eleven kan ha 
med kartbilden och dess symboler (Mårtensson/Wennberg, 1996 s. 121ff) . 
 
RITA EGNA KARTOR 
Att lärare bör använda den mentala kartan i undervisningen är något som återkommer i 
mycket av litteraturen. Lambert/Balderstone (2000 s. 208) menar att låta eleverna rita t ex sin 
skolväg ur minnet är ett användbart sätt att se barnens kartritningsförmåga och deras förmåga 
att grafiskt representera sin erfarenhet av miljön. Eleven kan sedan jämföra sin egen karta 
med klasskamraternas och se på skill nader och likheter. Lövgren/Swedberg (1963, s. 32) 
påstår att all vettig geografiundervisning börjar med barns egna försök att göra kartor över 
klassrum, skolgård och sin omgivning.  
 
Eleverna bör också tränas i att rita egna kartor över länder och områden. Ett exempel på hur 
man kan arbeta med detta är att läraren gör en kartskiss över landet på tavlan. Med hjälp av 
atlaser kan eleverna hjälpa till med ritandet och påpeka hur skissen ska se ut. Eleverna tränas 
då samtidigt i att använda geografiska begrepp som t ex olika väderstreck. Sedan får eleverna 
rita av skissen och läraren kan till sammans med klassen tänka ut olika figurer och former som 
landet i fråga påminner om. Att direkt kalkera av en kartbild ger ingen egentlig 
kartkännedom; detaljerna bli r det viktiga och helhetsbilden går förlorad (Wennberg, 1963 s. 
18f). En del av arbetet med kartor kan vara att låta eleverna rita fantasikartor. Fantasikartan 
tränar eleven i att tänka och rita kartbilder samt berättar en hel del om elevens personlighet 
och önskningar samt visar individens förmåga att uppfatta och rita kartor och kartsymboler 
(Mårtensson/Wennberg 1996 s. 18f, 120).   
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4.4 SVÅRIGHETER I ARBETET MED KARTOR 
Att arbeta med kartor kan ställa till problem för en del elever. Nedan tas några av dessa 
problem upp. 
 
4.4.1 KARTANS UPPBYGGNAD och KOMPLEXITET 
Lambert/Balderstone (2000 s. 129) har uppmärksammat några problem som elever kan stöta 
på vid arbetet med kartor. Att kartorna består av komplexa mönster med färger och symboler 
kan skapa förvirring och svårigheter att urskilj a områden. På kartan finns också ofta mycket 
information vilket kan göra den svårläst. Färgerna på kartan kan associeras till något det inte 
är i verkligheten. T ex kan eleven förknippa färgen grönt med gräs fastän det på en del kartor 
istället symboliserar landhöjd. Mårtensson/Wennberg (1996 s. 51) ser att problem kan uppstå 
när barn ska tolka kartan; t ex urskilj a snarlika symboler och skilj a ut relevanta linjer. De 
menar att en av huvudfaktorerna för att lyckas med kartarbetet är just förmågan att urskilj a 
figurer. 
 
Gränsdragningen på kartan kan få eleverna att tro att plötslig förändring gällande t ex natur 
och väderförhållande sker, när det i själva verket handlar om en flytande övergång 
(Lambert/Balderstone ( 2000 s.129). Detta problem har också uppmärksammats av Elkind 
(1978 s. 179f) som dessutom menar att barn kan tycka att det är märkligt och oförståeligt att 
två länder har samma gräns. Barn kan också ha en bild av att varje stat existerar oberoende 
och frånskild andra. T ex kan barnet tycka att varje stad inom en stat har närmre till varje 
annan stad i staten än i någon angränsade stat. 
 
Använder man bara en slags karta utan att anknyta den till j ordgloben ger kartprojektionen ett 
missvisande förhållande som kan etableras hos eleven om man inte ges möjli ghet att också se 
en annan kartprojektion (Lambert/Balderstone, 2000 s. 129). Problem kan även uppkomma i 
samband med att man blandar kartbilder/väggkartor i olika skalor. Ett landskap i Sverige kan 
upplevas som lika stort som t ex Kina och ofta finns lika många städer utsatta på de båda 
kartorna. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till som lärare och kan förebyggas genom att 
läraren låter eleverna arbeta med kartor över samma område i olika skalor 
(Mårtensson/Wennberg, 1996 s. 133). 
 
4.4.2 ABSTRAKT TÄNKANDE 
Kartbilden eller atlasen visar allti d en begränsad mängd information och en begränsad del av 
verkligheten. Ett abstrakt tänkande behövs för att införliva denna information. Elever med 
svårigheter med sådant tänkande möter ofta problem vid arbetet med kartor 
(Lambert/Balderstone, 2000 s. 129). Liknande problem tas upp av Nordlund m fl (del 1: 1997 
s. 76f). De menar att en av svårigheterna kan vara att få en del elever att förstå att en karta är 
en bild av verkligheten sedd uppifrån. En annan svårighet är att få vissa elever att passa kartan 
d v s att hålla kartan så att den passar in i verkligheten. Dessa två problem måste lösas innan 
eleven har förutsättningar att förstå hur kartan ska läsas. 
 
Elkind (1978 s. 179f) hävdar att de samhällsorienterade ämnena är de som bryter mest mot 
regeln om att undervisning ska anpassas till barns intellektuella nivå. Han menar att  
t ex undervisning om kontinenter och avstånd är så abstrakt för en del barn att det inte ger 
något större bestående värde. Inlärning kan ske mekaniskt och utantill men utan förståelse 
vilket innebär att kunskaperna snabbt faller ur minnet.  
 
Trots goda försök att göra den abstrakta kartbilden levande med hjälp av bilder och 
verklighetsanknytning finns risken att kartan kan komma att ersätta verkligheten. Kartan 
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representerar då endast en platt och människotom värld utan anknytning till den verkliga 
jordytan (Mårtensson/ Wennberg, 1996 s. 133). 
 
4.4.3 INLÄRNINGSSVÅRIGHETER 
Asmervik m fl (1995 s. 22) tar upp problematiken kring barn med inlärningssvårigheter. Man 
hävdar att vissa funktioner har stor betydelse för inlärningen. Dessa är bl a att ha förmåga att 
samordna öga och hand, urskilj a figur från en grund och identifiera en bestämd form i olika 
storlekar och sammanhang. När en eller flera av dessa förmågor sviktar menar man att eleven 
får problem med sin inlärning. Då dessa förmågor är viktiga för att lyckas med kartarbetet får 
elever med inlärningssvårigheter ofta det svårt med detta område. 
 
Dessutom kan andra faktorer påverka inlärning och kartarbete. Dålig motivation till arbetet 
samt negativ erfarenhet av kartuppgifter kan göra att arbetet med kartor bli r mer besvärligt 
(Mårtensson/Wennberg, 1996 s. 51). 
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5. METOD 
Efter att ha tagit del av tidigare studier kring barns ritande av kartor beslöt jag mig för att göra 
några liknande undersökningar. Litteraturen var i stort vinklad till hur jag som lärare bör och 
kan arbeta med kartan. För att få en annan vinkling blev det befogat att också intervjua några 
elever kring området. 

5.1 URVAL 
Jag kontaktade två av mina tidigare praktikskolor och handledare för att där kunna genomföra 
studierna och intervjuerna. Båda skolorna ligger i en kommun med ca 130 000 invånare. 
Skola A är en F- år 6 skola med 420 elever. Från denna skola deltog två klasser i år fem. 
Skola B är en F- år 9 skola med 560 elever. Från denna skola deltog två klasser i år sju.   

5.2 RITUPPGIFTENS GENOMFÖRANDE 
Jag besökte en klass i taget och uppgiften genomfördes i helklass. Eleverna hade ett A4-
papper, penna och suddgummi till hjälp. Instruktionen gavs muntligt samt fanns skriftligt på 
blädderblock. Uppgiften för eleverna var att enskilt rita en karta över världen, Sverige eller 
sin skolväg. (se bilaga 5) Jag valde att låta halva klassen göra en slags uppgift och den andra 
hälften en annan. Detta för att antal kartor att analysera inte skulle bli allt för stort. 
Jag kallar klasserna 1, 2, 3 och 4 och visar hur uppgifterna fördelades samt hur många som 
deltog. 
  1 (år 5): Sverige och världen, 20 elever deltog 
  2 (år 5): Sverige och skolväg, 18 elever deltog 
  3 ( år 7): Sverige och skolväg, 27 elever deltog 
  4 (år 7): Sverige och världen, 26 elever deltog 
Tiden för uppgiften var 30 minuter. Under uppgiftens genomförande fanns jag i klassrummet 
och svarade på frågor kring eventuella oklarheter i instruktionen dock var jag noga med att 
inte svara på frågor kring hur själva kartorna skulle ritas. 

5.3 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 
Efter undersökningen intervjuades tre elever per klass. Dessa valdes ut utifrån de som 
frivilli gt vill e delta samt med tanke på spridning av kön och vilken uppgift de gjort. 
Intervjuerna ägde rum i mindre rum nära klassrummet. Detta för att få en så lugn och trygg 
plats som möjli gt med minst risk att bli störd. Till en början berättade jag kort om syftet med 
intervjun, garanterade anonymitet åt eleverna samt var noga med att påpeka att inga fel svar 
fanns på frågorna (Andersson, 1985 s. 126). Intervjun byggde dels på kartorna eleverna ritat 
samt kring frågor gällande kartor och deras erfarenhet av att arbeta med dessa i skolan. 
Frågorna finns i bilaga 6. 
 
 Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerad d v s jag hade målet och syftet klart för mig 
men använde frågorna som underlag för ett samtal och tog inte frågorna i exakt ordningsföljd 
(Andersson, 1985 s. 76f). 
 
Min tanke var att spela in intervjuerna på band. Dock fungerade inte utrustningen på skola A 
så därför beslöt jag mig för att istället anteckna under alla intervjuer. Detta för att 
intervjusituationen för eleverna och för mig skulle vara så likvärdig som möjli g. Nackdelen 
med att anteckna är att jag som intervjuar kan missa eller misstolka något av svaren. Jag 
antecknade dock så mycket jag kunde under intervjuerna och skrev sedan rent intervjuerna 
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hemma medan svaren fortfarande ”fanns kvar” i huvudet. På så sätt tror jag svaren ändå är 
till förlitli ga och så objektivt återgivna som möjli gt (Andersson, 1985 s. 181f). 
 
Antal elever per klass som intervjuades redovisas nedan. I parentesen står vilken uppgift de 
intervjuade gjort: 
  1.(år 5) 2 kill ar (Sverige + skolväg) och 1 tjej (skolväg) deltog 
  2.(år 5) 1 kill e ( Sverige) och 2 tjejer (världen+ världen) deltog 
  3.(år 7) 1 kill e ( världen) och 2 tjejer  (Sverige +världen) deltog 
  4.( år 7) 2 kill ar (Skolväg + Sverige) och 1 tjej (skolväg) deltog 
 
Varje intervju tog 10-15 minuter. 

5.4 DATABEARBETNING 
 
5.4.1 UNDERSÖKNINGARNA 
Då det inte finns utrymme i detta arbete att återge varje enskild karta har jag använt mig av 
olika tabeller för att i dessa visa vad det är som eleverna i de två årskurserna ritat på sina 
kartor. Jag har valt att hålla isär de båda årskursernas kartor för att på så sätt ge utrymme till 
att kunna jämföra resultatet. I undersökningen blev resultatet att antalet Sverigekartor kraftigt 
översteg de andra. Därför valdes slumpmässigt en del av dessa bort innan analysen.  
 
5.4.2 INTERVJUERNA 
Som nämnts ovan skrev jag rent intervjuerna efter genomförandet. Sedan strukturerade jag 
upp svaren under frågeställningarna. Samtidigt försökte jag få fram likheter och skill nader i 
svaren mellan eleverna och årskurserna samt se om det gick att få fram någon helhetsbild 
kring elevernas syn på detta område. 
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6. RESULTATET FRÅN UNDERSÖKNINGARNA 

6.1 ELEVERNAS KARTBILDER ÖVER VÄRLDEN 
I tabell 1a och 2a visas en uppställning över antal världsdelar och länder som elever i år sju 
respektive år fem placerade ut med namn på sina kartor. Bredvid detta finns redovisat vilka 
världsdelar och länder som var riktigt återgivna. Med rätt placering menas en placering som är 
proportionerligt riktig samt att världsdelen/landet befinner sig i rätt område i ett tänkt 
koordinatsystem över världen. I tabell 1b och 2b redovisas vilka länder som flest elever 
placerade rätt.  
 
Tabell 1a. Världskartor av elever i år sju. 
Kar ta/ Kön Antal vär ldsdelar  

på elevens kar ta 
Antal länder på 
elevens kar ta 

Antal rätt 
utplacerade 
vär ldsdelar  

Antal rätt 
utplacerade 
länder 

1/Tjej 2 11 2 11 
2/Tjej - 23 - 20 
3/Kill e 4 9 4 9 
4/Tjej - 31 - 31 
5/Kill e 1 8 0 7 
6/Tjej - 37 - 34 
7/Tjej - 29 - 29 
8/Tjej 3 29 3 28 
9/Tjej 2 33 2 30 
10/Tjej 5 12 4 9 
11/Tjej 3 20 3 18 
12/Tjej 6 22 4 17 
13/Kill e - 71 - 67 
14/Kill e - 2 - 2 
15/Tjej 1 28 1 22 
 
Tabell 1b. Länder som flest elever i år sju placerade rätt. I parentesen visas antal elever som 
satt ut respektive land. 
EUROPA ASIEN AFRIKA NORDAMERIKA LATINAMERIKA   OCEANIEN      

 
Sverige (15) Japan (10) Egypten (5) USA (12) Chile (6)   Australien (11) 
Norge (15) Kina ( 9) Marocko (5) Kanada (6) Brasili en (4)   Nya Zeeland (6)  
Danmark (14) Indien ( 7) Sydafrika (3) Mexico (2) Argentina (2)  
Finland (13) Thailand (5)   Venezuela (2)  
Italien (13) Jordanien (2)     
Ryssland (12)      
Tyskland (10)      
Spanien (10)      
Frankrike (8)      
Portugal (8)      
 
Tabellerna ovan visar att antalet länder och världsdelar som ritats varierar kraftigt. I 
jämförelse mellan länder och världsdelar som ritats ut och de som varit rätt gällande namn och 
placering visar samtliga elever en stor säkerhet. Tabellen visar också att de flesta koncentrerat 
sig på att rita länder och att namnge dessa. Som syns i tabellen dominerar Europas länder. 
Samtliga länder som återfinns bland de mest förekommande kännetecknas av att vara länder 
vid vatten. 
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Tabell 2a. Världskartor av elever i år fem. 
Kar ta/Kön Antal vär ldsdelar  

elevens kar ta 
Antal länder på 
elevens kar ta  

Antal rätt 
utplacerade 
vär ldsdelar  
 

Antal rätt 
utplacerade 
länder 

1/Tjej - 14 - 12 
2/Tjej - 11 - 9 
3/Tjej - 22 - 22 
4/Tjej - 10 - 6 
5/Tjej - 11 - 11 
6/Tjej - 30 - 29 
7/Kill e - 7 - 5 
8/Kill e - - - - 
9/Kill e 3 - 3 - 
10/Kill e - 12 - 11 
 
Tabell 2b. Länder som flest elever i år fem placerade rätt. I parentesen visas antal elever som 
satt ut respektive land. 
EUROPA 
 

ASIEN AFRIKA NORDAMERIKA LATINAMERIKA OCEANIEN 

Sverige (8) Thailand (2) Kenya (1) USA ( 2) Brasili en (2) Australien (1) 
Danmark (8)  Somalia (1) Kanada (1) Chile (1)  
Norge ( 8)  Sydafrika (1)    
Finland (8)  Tunisien (1)    
Ryssland (8)      
Island (6)      
Tyskland (5)      
Storbritannien 
(4) 

     

Grekland ( 4)      
 
Tabellerna ovan visar att eleverna i år fem har koncentrerat sig på att rita ut länder. Eleverna 
visar en stor säkerhet och det är inte många av de utritade länderna som är felaktigt 
namngivna eller placerade. Europas länder dominerar och sedan återfinns endast enstaka 
länder på elevernas kartor. 
 
I en jämförelse mellan de båda årsgrupperna visar båda grupperna en stor säkerhet gällande de 
länder och världsdelar som de återgivit. I år sju är dock länderna och världsdelarna generellt 
sett fler. Eleverna i år sju ritar i större utsträckning fler länder i andra världsdelar medan 
eleverna i år fem huvudsakligen har ritat länder i Europa. Dock är Europas länder de som 
båda åldersgrupperna oftast placerat rätt. Dessutom har båda grupperna gemensamt att de 
länder som oftast återgivits på ett rätt sätt är länder som ligger vid vattnet. 
 
I bilaga 7 ges två exempel på elevernas världskartor. 
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6.2 ELEVERNAS KARTBILDER ÖVER SVERIGE 
I tabellerna 3a och 4a visas en uppställning över hur många företeelser som var riktigt 
placerade samt hur många företeelser som placerades ut på kartorna gjorda av elever i år fem 
och år sju. Med rätt placering menas att företeelsen är riktigt placerad utifrån ett tänkt 
koordinatsystem över Sverige. En rätt placering innebär också rimliga proportioner. Med 
denna uppställning som grund gjordes tabellerna 3b och 4b som visar vilka olika företeelser 
som var vanligast förekommande på elevernas kartor. 
 
Tabell 3a. Kartor över Sverige av elever i år sju. 
Kar ta/ 
Kön 

Antal rätt 
utplacerade 
städer/ 
Antal 
utplacerade 
städer 

Antal rätt 
utplacerade 
landskap/ 
Antal 
utplacerade 
landskap 

Antal rätt  
utplacerade 
vatten/  
Antal 
utplacerade 
vatten 

Antal rätt 
utplacerade 
öar /  
Antal 
utplacerade 
öar  

Antal rätt 
utplacerade 
berg/  
Antal 
utplacerade 
berg 

Summa 
rätt 
utplacerade 
företeelser/ 
Antal 
utplacerade 
företeelser 
 

1/Kill e 6/6 - 3/3 2/2 1/1 12/12 
2/Kill e 5/5 14/14 5/5 2/2 - 26/26 
3/Kill e 6/6 - 3/3 2/2 - 11/11 
4/Kill e 22/24 - 4/4 2/2 - 28/30 
5/Tjej 19/20 - 2/2 2/2 1/1 24/25 
6/Tjej 12/13 - 5/5 - - 17/18 
7/Tjej 22/24 7/7 5/5 2/2 1/1 37/39 
8/Tjej 10/11 7/9 5/5 2/2 - 24/27 
9/Tjej 24/25 6/6 4/4 2/2 1/1 37/38 
10/Kille 6/7 8/10 - 2/2 - 16/19 
 
Tabell 3b. Företeelser som flest elever i år sju placerade rätt. I parentesen visas antal elever 
som satt ut respektive företeelse. 
STÄDER LANDSKAP VATTEN ÖAR  BERG 

 
Linköping (10) Lappland (5) Vänern (8) Gotland (9) Kebnekaise (4) 
Luleå (9) Skåne (5) Vättern (7) Öland (9)  
Göteborg (8) Småland (5) Mälaren (3)   
Stockholm (8) Blekinge (4) Göta Kanal (2)   
Kiruna (7) Östergötland (4) Roxen (2)   
Malmö (6)  Öresund (2)   
Norrköping (5)  Östersjön ( 2)   
 
Den första tabellen visar en viss variation i antal företeelser som utplacerades. Variationen är 
tydligast i antal städer. Antalet vatten, öar och berg på de olika kartorna är mer lika. Även om 
antal företeelser varierar så visar samtliga elever att det de ritar är de säkra på. Endast enstaka 
företeelser är felaktigt placerade. Tabellerna visar också att eleverna i år sju ritade städer i 
första hand. Hemstaden dominerar följd av storstäder samt ett par nordliga städer. De elever 
som ritade ut landskapen har koncentrerat sig på ett nordligt, några sydliga samt det egna 
landskapet. Eleverna har oftast ritat vatten som befinner sig inom landet. De vatten som 
återfinns på kartorna befinner sig i stor utsträckning inom elevernas geografiska närhet.  
De elever som ritade berg och öar har alla valt att rita Kebnekaise respektive Öland och 
Gotland. 
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Tabell 4a. Kartor över Sverige av elever i år fem. 
Kar ta/ 
Kön 

Antal rätt 
utplacerade 
städer/ 
Antal 
utplacerade 
städer 

Antal rätt 
utplacerade 
landskap/ 
Antal  
utplacerade 
landskap 

Antal rätt 
utplacerade 
vatten/  
Antal 
utplacerade 
vatten 

Antal rätt 
utplacerade 
öar /  
Antal 
utplacerade 
öar  

Antal rätt 
utplacerade 
berg/  
Antal  
utplacerade  
berg 

Summa rätt 
utplacerade 
företeelser/ 
Antal 
utplacerade 
företeelser 
 

1/Tjej 13/13 - 3/3 2/2 - 18/18 
2/Tjej 0/3 2/7 0/2 0/2 - 2/14 
3/Tjej 2/2 5/5 3/3 - - 10/10 
4/Kill e 12/12 8/8 2/2 - 1/2 23/24 
5/Tjej 8/8 7/7 5/5 3/3 1/1 24/24 
6/Tjej 13/14 - 2/2 2/2 - 17/18 
7/Kill e 3/4 - - 2/3 - 5/7 
8/Kil le 4/4 4/4 2/2 2/2 1/1 13/13 
9/Kill e 10/11 - 2/2 - 1/1 13/14 
10/Kille 20/20 - 3/3 2/2 - 25/25 
 
Tabell 4b. Företeelser som flest elever i år fem placerade rätt. I parentesen visas antal elever 
som satt ut respektive företeelse. 
STÄDER LANDSKAP VATTEN ÖAR  BERG 

 
Linköping (9) Skåne (5) Vättern (7) Gotland (6) Kebnekaise (4) 
Stockholm (8) Lappland (4) Vänern (6) Öland (4)  
Göteborg (6) Blekinge (2) Sil jan (2)   
Jönköping (5) Östergötland (2) Östersjön (2)   
Malmö (5)     
 
Den första tabellen visar en variation i antal företeelser som utplacerades. Variationen är 
tydligast i antal städer. Antalet vatten, öar och berg på de olika kartorna är mer lika. En elev 
visar en stor osäkerhet gällande samtliga företeelser. Resterande elever visar en stor säkerhet i 
det de ritar. Hos dessa är endast enstaka företeelser felaktigt placerade. Tabellerna visar också 
att eleverna i år fem ritade städer i första hand. Hemstaden dominerar följd av storstäder och 
en stad som finns relativt nära hemorten. De elever som ritade ut landskapen har koncentrerat 
sig på ett nordligt, två sydliga samt det egna landskapet. Tre av fyra vatten som återfinns på 
kartorna är i elevernas geografiska närhet medan ett befinner sig på större avstånd från 
eleverna. En majoritet av de elever som placerade ut berg och öar rätt hade ritat Kebnekaise 
respektive Öland och Gotland. 
 
I båda grupperna finns en variation i antal företeelser som ritats. De all ra flesta visar dock en 
stor säkerhet i det de ritar. En elev i år fem avviker dock från detta mönster. Övergripande 
ritade eleverna i år sju fler företeelser. Den dominerande företeelsen i båda grupperna var 
städer. Båda grupperna följde liknande mönster i sitt ritande av städer, landskap, berg och öar. 
Eleverna i år sju visade dock en större geografisk spridning i sitt ritande av städer. Bland 
dessa elever fanns också ett större antal som ritade flera olika vatten och landskap.  
 
I bilaga 8 ges två exempel på elevernas Sverigekartor. 



 20 

6.3 ELEVERNAS KARTBILDER ÖVER SIN SKOLVÄG 
I tabellerna 5 och 6 visas en uppställning över typer av och antal företeelser som elever i år 
sju respektive år fem placerade ut på sina kartor över sin skolväg. Uppställningen visar även 
om eleven ritat sin karta i ett uppifrån- eller sidperspektiv. Längst ned i tabellerna finns 
uppskrivet antal elever som ritat ut respektive företeelse. 
 
Tabell 5. Kartor över skolvägen av elever i år sju. 

Företeelser 
Kar ta/ 
Kön 

Uppifrån- 
(U)/Sid 
perspektiv 
(S) 
 

Garage Dagis Hem Bostads- 
hus 

Skola Vägar  Affärer  Grön- 
område 

Lek- 
plats 
 

1/ Tjej 
 

U 0 0 1 17 1 11 0 2 0 

2/Tjej S:träd,berg  
U: övrigt 
 

0 1 1 7 1 8 0 2 0 

3/Tjej S: sitt hus 
U: övrigt 

0 1 1 18 1 10 2 3 0 

4/ Kill e 
 

U 0 0 0 0 1 10 0 1 0 

5/ Kill e U 0 1 1 10 1 5 0 2 0 

6/ Tjej S: träd 
U: övrigt 

0 0 1 17 1 18 0 0 0 

7/ * U 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

8/ Kill e S: träd 
U: övrigt 

0 0 1 31 1 16 0 2 0 

9/ Kill e S: träd 
U: övrigt 

0 
 

0 1 5 1 7 2 2 0 

10/ * U 0 0 1 2 1 7 4 0 0 

11/ Kill e U 7 0 1 16 1 5 0 1 0 

12/Kill e U 0 0 1 0 1 18 0 0 0 

13/Kill e U 0 0 1 16 1 4 0 0 0 

Antal 
elever 
som ritat 
respektive 
företeelse 

 1 3 11 10 12 13 3 8 0 

* uppgift saknas 
 
Samtliga elever i år sju använder ett uppifrånperspektiv i sina kartor. Dock ritade fem elever 
vissa företeelser i ett sidperspektiv. På kartorna är hemmet, hus, skolan och vägar i dominans. 
Relativt många har också ritat grönområden. På kartorna återfanns i medeltal 4,7 typer av 
företeelser. En elev valde att endast rita en företeelse. I medeltal återfanns 25,2 företeelser på 
kartorna.
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Tabell 6. Kartor över skolvägen av elever i år fem. 
 

Företeelser 
Kar ta/ 
Kön 

Uppifrån- 
(U)/Sid 
perspektiv 
(S) 
 

Garage Dagis Hem Bostads- 
hus 

Skola Vägar  Affärer  Grön- 
område 

Lek- 
plats 
 

1/ Tjej 
 

U 0 0 1 0 1 2 0 1 1 

2/Kill e 
 

U 
 

0 1 1 3 1 2 1 1 0 

3/Tjej U 0 0 1 5 1 2 0 0 0 

4/ Kill e U 2 0 1 2 1 3 1 0 0 

5/ Tjej U 0 0 1 0 1 19 0 4 0 

6/ Kill e U 0 1 1 5 1 13 0 1 0 

7/ Kill e - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8/ Tjej* U 0 1 1 31 1 16 0 4 2 

9/ Tjej* S: träd 
U: övrigt 

0 
 

0 1 5 1 7 2 2 0 

Antal 
elever 
som ritat 
respektive 
företeelse 

 1 3 8 6 8 8 3 6 2 

* Eleven använde sig av flera papper och har på så sätt ej hållit sig inom angivna ramar. 
 
Tabellen visar att samtliga elever använde ett uppifrånperspektiv i sina kartor. En elev ritade 
några företeelser i ett sidperspektiv. På kartorna dominerar hemmet, skolan och vägar. Även 
bostadshus och grönområden förekommer relativt ofta. Två elever använde sig av flera papper 
för att "få plats med allt ". En elev ritade ingenting på sin karta. På kartorna återfanns i 
medeltal 5,1 typer av företeelser. Medeltalet för antal företeelser på varje karta var 17,3. 
 
I en jämförelse mellan grupperna framgår att de äldre eleverna oftare använde ett 
sidperspektiv än vad de yngre gjorde. I båda grupperna är hemmet, skola och vägar i 
dominans. Bostadshus förekommer i något större utsträckning på den äldre gruppens kartor. 
Grönområden återfinns relativt ofta på båda gruppernas kartor. Eleverna i år fem visar på sina 
kartor ett något större antal typer av företeelser. Däremot visar den äldre gruppen i medeltal 
ett större antal företeelser på sina kartor. I den äldre gruppen höll samtliga elever sig inom 
uppgiftens ramar medan två elever i år fem hade svårt att få med det de vill e på ett papper. I 
båda grupperna förekommer någon enstaka elev som ritade en tom eller mycket gles karta. 
 
I bilaga 9 ges två exempel på elevernas kartor över sin skolväg. 
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7. INTERVJURESULTAT 
Nedan redovisas elevernas svar på frågorna från intervjuerna som gjordes i år fem och sju. 
Svaren redovisas årskursvis och är samlade kring frågeställningarna. 
 
Vad tyckte du om denna uppgift? 
I år fem tyckte de all ra flesta att uppgiften var rolig. Två elever säger att de aldrig tänkt på att 
de har en bild i huvudet över sin skolväg respektive över Sverige. En annan menar att det är 
kul att rita egna kartor och att det är bra att träna på att göra egna kartor på detta sätt. En kill e 
beskriver att uppgiften var krånglig. Han menar att han har en bild i huvudet hur skolvägen 
ser ut men han kan inte rita den eller få plats med den på bara ett papper. En tjej som ritade 
världen tyckte uppgiften varken var rolig eller tråkig. Hon beskriver också att det var ganska 
lätt att rita Europa men sen blev det allt svårare att komma ihåg hur det egentligen ser ut. 
 
Samtliga elever i år sju svarar att uppgiften var kul eller ganska kul. En kill e berättar att han 
tycker att det är kul att rita kartor och har gjort det innan. En annan kill e menar att uppgiften 
var lättare än vad han först trott. En tjej berättar att hon till en början tyckte det verkade svårt. 
Men efterhand blev det roligare och det var kul att jämföra sin egen karta med en ” riktig” 
karta efteråt berättar hon. 
  
Kan du berätta hur du tänkte när du r itade din kar ta? 
Samtliga elever i år fem säger att de har en bild i huvudet som de försöker rita av. De som 
ritade sin skolväg sade att de försökte följa vägen i huvudet och sedan rita efter den. Även de 
elever som ritade Sverige och världen använde en inre bild som de försökte få sin karta att 
efterlikna.  
 
I år sju svarar samtliga att de har en bild i huvudet som de försöker rita av. De beskriver dock 
lite olika taktik för att komma åt den. En kill e berättar att han ritade från höger till vänster för 
att på så sätt få med allt . En kill e och en tjej berättar att de tänkte sig hur det ser ut från ett 
flyg och ritade efter det. En tjej berättar att hon organiserade uppgiften genom att först rita 
gränser sen sjöar och landskap och till sist städer. Tre elever beskriver i samband med denna 
fråga problemet att få ”rätt” proportioner på sin karta. De menar att trots att man har en bild i 
huvudet är det svårt att göra om den till sin egen karta. 
 
Hur skulle du förklara för någon vad en kar ta är? 
På denna fråga är det många i år fem som beskriver kartans användningsområden. T ex: 

 
en vägvisare 
 
alla städer… behövs om man ska hitta 
 
papper med länder så att man ska komma rätt 
 
ett papper… om jag ska någonstans kan jag se vad jag kommer att gå förbi på vägen dit 
 

Två elever uttrycker att kartan är en bild av världen med gränser och symboler för olika 
föremål.  
 
Svaren som eleverna i år sju ger är mer inriktade på kartan i sig. T ex: 
 

...förminskning av landstycken…visar och berättar hur länder ser ut 
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bild på ett land eller något annat geografiskt…förminskning av t ex ett land så att allt 
ska få plats 
 
en bild av världen…en beskrivning av världen…kan visa olika proportioner beroende 
på vilken skala kartan ritats i 

 
I vilka ämnen arbetar /använder du kar tan i skolan? 
Eleverna i år fem berättar hur de använder kartan i SO för att där bl a forska om olika länder. 
Fem av sex elever nämner också orientering. En elev kommer på att hon någon gång använt 
kartan i NO när de sett på djur och växter i olika delar av världen. 
 
Det första svaret som eleverna i år sju ger är SO. De ger exempel från samtliga ämnen inom 
SO –blocket men geografi är det ämne som de mest kopplar till kartanvändning. En kill e 
säger sig ha använt karta i biologi då de pratade om väder och klimat. En annan kill e tog upp 
att man i idrott använder karta, framförallt i orientering. 
 
Berätta hur du tycker det är att arbeta med kar tan och är det något som är särskil t 
roligt/tråkigt? 
Eleverna i år fem svarar att de tycker det är roligt eller ganska roligt att arbeta med kartan. 
Ingen tycker att arbetet med kartan är direkt tråkigt men de säger att det finns saker som kan 
vara mer eller mindre svåra eller lätta, roliga eller tråkiga. Tre elever nämner svårigheterna 
med att arbeta med små länder och områden. De menar att det då är svårt att hitta och läsa och 
då bli r det tråkigt. En kill e menar att när man tappar bort sig på kartan och inte hittar då bli r 
man så trött på det och orkar inte fortsätta. En tjej menar att kartan har så trista färger och 
tycker det är tråkigt att inte alla städer är med. Några nämner en svårighet angående 
orientering som är att hålla kartan rätt. Bland det som är kul nämns att ha varit någonstans och 
sedan hitta den platsen på kartan. Några anser att mindre uppgifter är roliga att arbeta med. De 
vill hell re arbeta med fler små kartuppgifter och områden än få och stora. En kill e berättar att 
han tycker det roligaste är när klassen tävlar i att hitta och slå upp saker från registret i 
kartboken. De flesta verkar gill a att rita egna kartor och färglägga dessa. Men bli r det för stora 
länder att måla eller för mycket detaljer och hörn då tycker några elever det är tråkigt. 
 
En kill e i år sju svarar att det är roligt att rita egna kartor samt kul att koncentrera sig på ett 
land. En kill e och en tjej nämner att det är tråkigt när man ska få plats med många städer och 
när man måste sätta ut alla företeelser exakt. Då tycker han det är svårt att få plats med allt . 
En kill e kan inte säga något som är kul eller tråkigt med kartor. Bredd- och längdgrader 
nämner en kill e som tråkigt men att däremot själv hitta ställen på kartan är kul. Han tycker 
oftast att det är lätt att hitta på en karta om det inte är en karta med för mycket information på. 
Då tycker han att det mest bli r rörigt. En tjej tycker att det är kul att använda kartan för det är 
annorlunda mot andra ämnen. "Man läser i en atlas istället för i en bok”  säger hon. Flera 
elever nämner att det som är tröttsamt i arbetet med kartan är om man bara får sitta och slå 
upp saker ur registret för att sen sätta ut det på en egen karta.  
 
Var för får du arbeta med kar tor i skolan tror du? 
Eleverna i år fem ger här lite olika typer av svar. Några ger svar som syftar på att det är bra 
för framtiden. T ex om man är vuxen och har bil då måste man kunna hitta, om man ska bli 
chaufför behöver man kunna läsa kartan samt om man är på skattjakt som vuxen är det också 
nödvändigt. Andra svarar att det är användbart här och nu t ex menar en elev att det är bra att 
veta hur världen ser ut. Det är bra att veta var andra platser ligger om man hör om dem på TV, 
läser om dem eller om man ska ut och resa svarar några. En tjej menar att om man ska resa 
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någonstans och kan använda kartan då kan man i förväg se hur det kommer att se ut på 
platsen. En annan tjej kommer på att det måste vara bra att kunna använda en karta om man 
ska resa någonstans. Hon menar att man då kan uppskatta tid och avstånd till platsen. 
 
Också sjuornas svar är av lite olika typ. Två elever syftar på framtiden och menar att man 
måste kunna använda kartan på gymnasiet och sedan i arbetslivet. En kill e säger att det måste 
vara svårt att vara taxichaufför eller geografilärare om man inte behärskar kartan. Några 
tänker mer på här och nu och tror det är bra att man har en bild av världen. Några elever säger 
att det är bra att veta hur världen ser ut om man t ex ska resa någonstans eller hör om något 
ställe på TV eller via kompisar. En av kill arnas svar överensstämmer med detta med till ägget 
att det kan vara bra att kunna ”sin karta” om man ”chattar” med någon på Internet. 
 
Har du någon gång använt dig av en kar ta utanför skolan? Berätta! 
Två elever i år fem säger sig aldrig ha använt en karta utanför skolan. En tjej orienterar på 
fritiden och använder kartan där. En kill e använder sig av kartor när han åker längdskidor. En 
tjej berättar att hon ibland använder en kartbok för att leta upp länder och städer som hon hör 
om men inte vet var de ligger. En kill e berättar med entusiasm hur han brukar hjälpa sin 
pappa genom att vara kartläsare i bilen. 
 
Samtliga elever i år sju har använt sig av en karta på sin fritid. En kill e orienterar och har då 
använt kartan mycket. Några elever säger sig använda kartan då de ska kolla upp var de själva 
eller andra ska åka på t ex semesterresor. En tjej berättar att hon i sitt fritidsintresse tävlat på 
olika ställen i landet och då har hon till sammans med sin familj använt sig av en karta för att 
komma till rätt ställe. 
 
Den inre bilden som du r itade din kar ta efter, hur tror du att du har fått den? 
Tre stycken elever i år fem vet inte vad de ska svara på frågan. Övriga kommer fram till att 
det är genom kartor de sett t ex i skolan och på TV. Några svarar att genom att forska om 
länder, titta på jordglob och i kartbok får man genom skolan en bild av olika länder. 
 
Eleverna i år sju gör snabbt kopplingar mellan den inre kartan och det de själva har sett av 
verkligheten. De kopplar ihop den inre kartan med kartor de mött i bl a skolan. Några tror 
också att bilden man har kommer från TV, tidningar och böcker. 
 
Har du någon användning av denna inre bild? 
Många av eleverna i år fem tänker en lång stund och kommer fram till att det måste vara bra 
att kunna rita upp länder utan att behöva se i en kartbok. En kil le och en tjej drar slutsatsen att 
det är bra att man kan planera hur lång tid en resa tar. De menar också att med en inre bild vet 
man veta vilka platser som kommer att möta en på vägen och behöver inte se i en kartbok för 
minsta lill a. En tjej ger följande svar: 
 

Ja, för om man tog bort alla kartor som finns så skulle man ändå veta var olika platser 
ligger för då har man ju ändå kvar kartan i huvudet 

 
Samtliga elever i år sju tycker att den inre bilden är användbar. Genom att ha en sådan bild 
behöver man inte hämta en kartbok för minsta lill a svarar några. De menar att man då 
automatiskt vet var t ex ett land eller stad befinner sig. Tre elever menar att man med en sådan 
bild hittar bättre. En kill e kommer på att det måste gå snabbare och bättre att rita upp en egen 
karta ju mer ” rätt” bild man har i huvudet. Samme kill e tror också att man har användning av 
att ha en inre bild t ex vid prov. 
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8. DISKUSSION 
Jag har nedan delat upp diskussionen i frågeställningens olika delar för att här reflektera över 
dess innehåll . Slutligen ger jag förslag på hur man skulle kunna gå vidare inom detta område. 

8.1 VAD ÄR EN MENTAL KARTA OCH VAD PÅVERKAR DENNA ? 
Tidigare hade jag inte lagt någon större vikt vid den mentala kartan och dess betydelse och 
har efterhand förstått att den för de flesta är så självklar att den inte märks. Min egen 
medvetenhet kring den mentala kartan och dess betydelse har växt under arbetets gång. Jag 
har utifrån Downs/Steas (1973) resonemang tagit fasta på att den mentala kartan finns hos 
alla, är förändringsbar och att undervisningen har en betydande roll då det gäller att skapa, 
förändra och upprätthålla denna karta. Den mentala kartan är inte synlig utan vidare. Det är 
först när vi går djupare in i den t ex genom samtal och ritande som den märks. De studier som 
refererats samt mina egna studier visar att samtliga elever tycks ha en mental bild. På något 
sätt bara finns den där, förändras och byggs på utan att vi är medvetna om det. En viktig del i 
detta är skolans undervisning. Detta framkommer av samtalen med eleverna samt i en 
tolkning av elevernas kartor. Ju större regioner som behandlats i undervisningen ju större 
regioner syns på elevernas kartor.  
 
Fallgropar kan finnas i undervisningen. Resonemanget hos Mårtensson/Wennberg (1996) att 
lärare kan bidra till att eleverna får en felaktig mental karta genom de projektioner och skalor 
som används är värt att uppmärksamma. En mental karta som inte överensstämmer med 
verkligheten kan bidra till en felaktig referensram och vara grund för feltolkningar. Även om 
den mentala kartan är förändringsbar och kan förändras med nya intryck och perspektiv anser 
jag att utgångspunkten i undervisningen måste vara att hjälpa eleverna till en så riktig mental 
karta som möjli gt. Det vill säga hjälpa till att skapa en karta där den subjektiva upplevelsen 
kan ta plats och integreras.  

8.2 HUR RITAR BARN I OLIKA ÅLDRAR SIN OMVÄRLD? 
De studier som redovisats i arbetet har visat att det som ligger individerna nära till hands 
återfinns på deras kartor. När man gör eller tar del av sådana här studier måste hänsyn tas till i 
vilken grad ritförmågan påverkar eleven. Jag märkte själv att en del elever inte hade förmågan 
att rita den bild som fanns hos dem. Därför anser jag att man måste vara försiktig med att dra 
förhastade slutsatser endast utifrån kartbilden. Vikten bör istället läggas på elevernas egna 
reflektioner kring kartbilden. De kan då berätta om de har fått med det som finns i deras inre 
eller om bilden de ritat endast är ett försök till det och om deras mentala karta isåfall ser 
annorlunda ut. Jag vill dock inte förkasta metoden utan tror att den kan ge en viktig indikation 
på hur den mentala kartan ser ut. I min studie berättade också flera elever att de genom 
rituppgiften blivit uppmärksamma på sin egen mentala kartas existens vilket jag ser som 
värdefullt i sig. 
 
I min jämförelse mellan klass fem och sju framkom vissa skill nader och likheter. Eleverna 
visar i stor utsträckning att de är säkra på de företeelser som de ritar. Detta tror jag kan 
kopplas till att många elever tyckte uppgiften var rolig. De all ra flesta ansträngde sig för att 
göra ett bra resultat. I intervjuerna berättade också flera elever att de tycker att det är kul att 
arbeta och använda kartor i skolan och hemma. Detta tror jag leder till att många elever lär sig 
kartan både omedvetet och medvetet. Resultatet från mina studier borde göra geografilärare 
motiverade att fortsätta sitt arbete med kartan.  
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Eleverna i år sju visar på sina världskartor en större omvärldsuppfattning (tabell 1a-2b). Mina 
studier visar i enlighet med Torell (1990) och Syrén (1995) att omvärldsbilden "växer" med 
ålder. Detta kan bero på större mognad, mer erfarenhet av och kontakt med andra länder via 
media, Internet och resor samt på skolans undervisning. Eleverna i år fem hade ännu inte läst 
om världen vilket kan förklara att länder utanför Europa var sällsynta. De länder som flest 
elever ritade stämde bra in på de faktorer som Downs/Stea (1973) beskrivit. Eleverna ritade 
till stor del länder som finns nära dem (t ex de nordiska länderna), länder med annorlunda 
form (Italien, Japan, Indien och Chile), länder med stor yta (Kina och Ryssland) samt 
moderna länder som tenderar att vara lika vårt eget land (USA, Kanada och Australien). Jag 
har inget absolut svar på varför just dessa länder dominerar. Men jag spekulerar i om länder vi 
ofta hör om i vår vardag som i t ex media och undervisning och de länder vi lättast ser på en 
karta är de som bäst fastnar i vår mentala karta. Det stämmer in på ovannämnda länder samt 
skulle kunna förklara varför länder vid vatten dominerar. Arvidsson/Bloms ( 2000) påstående 
att länder vi ofta hör om tenderar att mentalt förstoras stämmer bra in på flera av elevernas 
kartor. 
 
Tyvärr har jag inte hittat något tidigare resultat att jämföra mina studier av Sverigekartorna 
med (tabell 3a -4b). Men resonemanget som nämnts ovan att omvärldsuppfattningen tycks 
växa med ålder och att det som ligger oss nära ritas stämmer bra överens också med 
Sverigestudierna. I båda grupperna är det städer som dominerar. Detta kan bero på att 
eleverna förknippar kartan med städer i första hand eller att de bättre känner till städer än 
andra företeelser. Resultatet kan också ha påverkats av att jag i uppgiftsbeskrivningen skrev 
städer som en första företeelse att placera ut. Jag har funnit några faktorer som verkar påverka 
vilka städer man ritar. Eleverna ritade oftast städer som finns nära eleverna själva (Linköping 
och Norrköping), storstäder som man hör om och ser i bl a media (Stockholm, Göteborg och 
Malmö), städer som är långt norrut respektive söderut (Malmö, Kiruna och Luleå). Beskrivna 
faktorer stämmer även för de städer som ett färre antal elever satte ut på sina kartor. Ett 
genomgående drag som jag tycker är anmärkningsvärt är att endast enstaka städer i 
Mellansverige utplacerades. Det verkade vara lättare för eleverna att "fånga in" syd, nord och 
sitt hemområde på kartorna. Kanske kan det förklaras som vid världskartstudierna att det är 
dessa områden man lättast ser på en karta och därför medvetet och omedvetet tar till sig. Att 
sätta ut landskapen var inte uppmanat i uppgiften men då en del elever ändå valde att göra 
detta valde jag att redovisa detta i resultatet. Som läsare bör man ta hänsyn till att vissa elever 
kanske valde att inte placera ut landskap p g a att det inte var en del i uppgiften. För de 
landskap som placerades ut gäller samma tendenser som vid städerna. Hemområdet, syd och 
nord dominerade och landskap i Mellansverige var sällsynta. En enkel förklaring till detta 
resultat kan vara att dessa landskap är enklast att placera rätt. Förklaringen kan också vara att 
man börjat rita nedifrån och gått uppåt men tröttnat efter ett tag. Jag gjorde intervjuerna i 
anslutning till rituppgiften och hade då inte upptäckt dessa mönster på Sverigekartorna. Hade 
jag gjort intervjuerna senare hade det varit intressant att fråga eleverna om varför just dessa 
områden ritats. Slutligen tycker jag det är naturligt att Vänern, Vättern, Öland, Gotland och 
Kebnekaise var i topp i sin respektive grupp. Dessa är ofta tydligt utmärkta på Sverigekartor 
och tas också tidigt upp i skolans undervisning. Slutligen vill j ag säga att för mig visar 
resultatet att var man bor påverkar vilken bild man har av Sverige och jag vågar påstå att detta 
också påverkar undervisningen. 
 
Att rita en karta över sin skolväg är kanske egentligen den svåraste uppgiften (tabell 5 och 6). 
Eleverna har oftast inte sett en karta över området och tvingas därför helt förlita sig på sin inre 
bild. Mina studier visar både likheter och skill nader med de studier som gjorts av Torell 
(1990) och Syrén (1995). Likheterna är att det som ligger eleven nära oftast finns med på 
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kartorna. Hem, skola, vägar och hus dominerar i båda grupperna. Det var vanligt att eleverna i 
min studie markerade sitt hem på något särskilt sätt. Framförall t gällde detta den yngre 
gruppen. Detta drag återfinns även i Torells och Syréns studier. Det verkar som att eleverna 
på ett kanske omedvetet sätt vill rita och t o m förstora sitt hus så att det syns och utmärker sig 
på kartan. En stor skill nad som återfinns i en jämförelse mellan min och tidigare studier är i 
vilket perspektiv kartorna ritades. I min studie var det oftare de äldre eleverna som använde 
ett sidperspektiv. Detta är helt tvärtemot vad tidigare studier visat. En förklaring kan vara att 
de äldre eleverna ritade fler företeelser. På så sätt gavs fler till fällen att byta perspektiv. En 
annan förklaring kan vara att det fanns en del äldre elever som uppfattade uppgiften som löjli g 
och omotiverad. Kanske slarvade då en del äldre elever för att bli klara medan de yngre 
eleverna i större utsträckning visade stor koncentration och vill e få sin skolväg så lik en karta 
som möjli gt. Trötthet och omotivation tror jag också förklarar att några elever inte ritade 
någonting eller mycket enstaka företeelser på sina kartor. 
 
När jag jämförde min egen studie med de studier som Torell och Syrén gjort upplevde jag det 
som att deras barn ritade ett större innehåll på sina kartor. Kartorna innehöll också fler 
företeelser utanför själva skolvägen än vad kartorna i min studie visade. Min fundering är om 
det är ett utslag av åldersskill naden mellan studiegrupperna. Kanske tar yngre barn som Torell 
och Syrén arbetat med uppgiften på ännu större allvar och är kanske också mindre bundna vid 
just skolvägen. Om jag skulle göra om denna studie hos äldre elever vore det kanske bättre att 
be dem rita sitt närområde och inte just skolvägen. Förhoppningsvis skulle det leda till kartor 
med både fler typer av företeelser och flera företeelser. Men en sådan uppgift skulle säkert ge 
en del elever problem då det gäller begränsning och avgränsning av område. Detta problem 
fanns redan nu hos några elever i år fem och skulle med säkerhet öka med ett större område. 
 

8.3 VILKA MÖJLIGHETER OCH SVÅRIGHETER FINNS I SKOLANS 
ARBETE MED KARTOR? 
Övergripande för detta område tror jag är att se varje metod som förslag och inte som endast 
gällande. Att t ex allti d rita figurer på tavlan, arbeta med lera eller pappersmassa eller använda 
Denvermetoden kring varje land tror jag kan ta bort glädjen och arbetslusten. Olika idéer och 
förslag måste komplettera varandra. Som lärare är det en fördel att ha en idébank att gräva ur 
för att på så sätt kunna variera även sin kartundervisning.  
 
Ett övergripande tema i litt eraturen som nämnts av bl a Mårtensson/Wennberg (1996) och 
Lambert/Balderstone (2000) är att skapa mening och sammanhang i kartarbetet. Detta fås inte 
genom att endast leta i register och rita av stereotypa kartor så exakt som möjli gt. Mina 
studier visar att det är sådana aktiviteter som flera elever upplever som tråkiga och 
tröttsamma. Delaktighet och att skapa en verklighet bakom kartan nämner bl a  
Lambert/Balderstone (2000) som viktigt. Detta stämmer bra överens med elevernas tankar i 
mina intervjuer. Flera elever nämnde att bland det roliga med kartarbetet är att hitta platser 
där de själva varit och har anknytning till . Jag tror därför att det skulle vara givande att i 
undervisningen aktivt använda eleverna och den information de har om olika platser. Detta för 
att undvika att själva kartbilden bli r verkligheten för eleverna. 
  
Det praktiska arbetet har jag lyft fram som viktigt i min litteraturgenomgång. För mig verkar 
det naturligt att träning i att rita egna former och urskilj a mönster kan underlätta kartarbetet. 
Idrotten lyfts i litt eraturstudien fram som en viktig bidragande faktor till kartförståelse. Yngre 
barn pekade i intervjun på svårigheten att hålla kartan rätt i t ex orientering. Det visar att för 
många elever är idrotten det ämne där chansen ges att använda kartan på ett mer praktiskt sätt. 
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Denna praktiska kunskap anser jag ha betydelse och vara viktig i vardagslivet. Den modell 
och det perspektiv Nordlund (1997) ger tror jag lärare kan ha användning av. Vad jag däremot 
saknar i Nordlunds modell och resonemang är beredskap och tips för de elever som inte följer 
"mallen" och som inte kan omsätta verkligheten till något abstrakt. Min fundering är hur jag 
som lärare kan och bör arbeta med dessa elever. En annan fundering gäller kopplingen mellan 
t ex orientering och kartarbetet i ett vanligt klassrum som beskrivs av bl a 
Lambert/Balderstone (2000). Min undran är om denna koppling verkligen faller sig naturligt 
hos alla elever. Ett problem kan vara att en del elever ser det som två helt olika ämnen och att 
kopplingen ämnena emellan bli r konstlad och påtvingad. För att lösa ett sådant problem tror 
jag det behövs samarbete mellan olika lärare, tid och energi. 
 
En viktig del i kartarbetet som jag vill verka för är att genom kartan få förståelse för andra 
människor och delar av världen. Studier gjorda av Arvidsson/Blom (2000) samt mina egna 
studier visar att eleverna har sitt eget land i centrum. Detta är förmodligen naturligt eftersom 
det är denna bild vi möter i media, undervisning och andra sammanhang. Men i 
undervisningen finns möjli ghet att genom att använda kartor i olika skalor och projektioner 
visa på andra perspektiv. På så sätt finns möjli gheten att motverka en världsbild av vi och 
dem. Om man låter eleverna rita egna världskartor finns möjli gheten att visa världskartor 
gjorda av elever i andra delar av världen. Detta för att göra eleverna medvetna om att kartan 
inte är en statisk företeelse utan kartans centrum kontra periferi skiftar med vem som håller i 
pennan. 
 
Då jag lyfter fram de svårigheter som nämnts av bl a Elkind (1978), Lambert/Balderstone 
(2000) och Mårtensson/Wennberg (1996) gör jag det tyvärr utan förslag på lösningar. 
Anledningen är att det tyvärr inte har getts några förslag på lösningar i litt eraturen. Men jag 
vill e ändå genom litteraturen och intervjuresultatet visa att det inte är enkelt för alla elever att 
arbeta med kartor och att problemen kan ha olika grunder. Ett första steg till att ta itu med 
problemen är att bli medveten om att de finns. Jag anser att det sedan är viktigt att försöka 
hitta orsakerna till problemen. För att på sikt kunna underlätta kartarbetet är det förmodligen 
bäst att ta itu med orsakerna i första hand.  

8.4 HUR UPPLEVER ELEVER ARBETET MED KARTAN? 
Att intervjua elever var en rolig och intressant del i arbetet. Eleverna verkade trivas i 
situationen och även den mer strulige eleven var uppmärksam och seriös. En viss betydelse 
hade det säkert att jag kände eleverna sedan tidigare. 
 
En viktig och bra utgångspunkt för lärare är att eleverna enligt mina intervjuer tycker om att 
arbeta med kartan. Dock köper de inte hela konceptet utan plockar fram positiva och negativa 
saker i arbetet. Båda åldersgrupperna tycker om när de får koppla egna erfarenheter till kartan. 
Detta görs av båda grupperna under intervjuns gång och det framhävs också som svar på 
frågorna. Däremot är uppgifter där man t ex ska fylla i och leta upp städer eller länder något 
som inte uppskattas hos någon elev. Svaren på frågan vad som är kul respektive tråkigt med 
kartarbetet visar på det omöjli ga i att vara lärare. En del gill ar små uppgifter medan andra 
hell re får större uppgifter. Att anpassa till var och en är inte lätt. Ett sätt att nå en bra lösning 
är, som beskrivits av bl a Mårtensson/Wennberg (1996), att ha en varierad undervisning också 
i kartarbetet.  
 
Genom kombinationen uppgift och intervju upptäcktes eller framhävdes den mentala kartan. 
Jag tror inte eleverna hade kunnat resonera och tala om den mentala kartan utan att ha gjort 
uppgiften innan. I samband med den mentala kartan märkte jag en skill nad mellan 
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åldersgrupperna. De yngre eleverna hade ibland svårt att koppla sin ritade bild till en bild i 
minnet. De äldre eleverna drog sambanden snabbare och kunde lättare resonera kring dessa. 
Det fanns också en skill nad gällande hur eleverna såg på den mentala kartan. För flertalet av 
eleverna i år fem var den mentala kartan i första hand ett substitut till den vanliga kartan. I år 
sju var förhållandet omvänt; de flesta menade att den mentala kartan är användbar i sig. Min 
intervjustudie visar på så vis, i enlighet med Mårtensson/Wennbergs (1996) skiss över barns 
utveckling i kartbilder, att den kognitiva nivån skilj er sig mellan olika åldersgrupper. Som 
lärare tror jag det är viktigt att vara medveten om denna skill nad i mognad eftersom den i stor 
grad speglar elevernas sätt att se på och arbeta med kartan.  
 
Intervjustudien visade skill nader i elevernas resonemang kring kartan och dess funktion. I 
båda grupperna förekom uppfattningar att kartan är avsedd för skolan i första hand, att den 
kan vara användbar i framtiden inom vissa yrken samt att den är viktig här och nu. Dessa 
skill nader i resonemang kan bero på att eleverna hade olika stor vana att använda en karta 
utanför skolan. Att en elev som aldrig eller sällan använt en karta i sin egen vardag kopplar 
den till något man lär sig i skolan för att kunna använda som vuxen tycker jag är naturligt. 
Men för att motivera eleverna att arbeta med kartan tror jag det är viktigt att man som lärare 
kopplar kartan till nyttan av den i vardagslivet. Dessa tankar lyfts även fram av 
Lambert/Balderstone (2000) och Mårtensson/Wennberg (1996). Känner man som elev att 
kartan är något jag endast har användning av i framtiden borde entusiasmen och arbetet bli 
därefter. 
 
En viktig förutsättning för att kartarbetet ska ge en positiv upplevelse för både elever och 
lärare tror jag är att man som lärare har en tydlig målsättning. Helt enkelt ställa sig frågan 
varför vill j ag använda kartan och vad vill j ag uppnå med arbetet. Möjli gheterna är många och 
det är värt att tänka till ett tag. Med målsättningen i sikte bli r det lättare att hitta vägar och se 
eventuella hinder. Ett klart syfte och en tydlig målsättning borde också göra arbetet mer 
givande och stimulerande än om kartan används för att "man ska" eller i brist på annat. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8.5  FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Jag tycker det skulle vara intressant att följa en grupp av elever under en längre tid. På så sätt 
skulle förhoppningsvis utvecklingen bli mer synlig än när man jämför två åldersgrupper. 
Något annat som vore intressant att göra är att jämföra två lika åldersgrupper i två delar av 
Sverige. Skulle den mentala kartan över Sverige och världen se likadan ut? Vilka likheter och 
skill nader skulle återfinnas på elevernas kartor? I mitt arbete valde jag att ta hjälp av litteratur 
och intervjuer med elever. Litteraturen kan ibland visa på en drömtill varo; hur det bör vara att 
arbeta med kartor. Eleverna å sin sida går ofta till sig själv och sina intressen och önskningar 
när de ska formulera sina svar. Därför skulle det vara intressant att vidareutveckla arbetet med 
att intervjua lärare. Det är ju dessa som står för den konkreta undervisningen och som 
överväger och tar ställning till olika möjli gheter och svårigheter i arbetet. Att få deras 
perspektiv på kartarbetet skulle säkert vidga spektrat med idéer, målsättningar och hinder 
ytterligare. 
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