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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka geografilärares inställning till, och praktiska 

erfarenheter av, kartans användning som redskap inom geografiämnet vid grundskolans senare år 

(årskurser 7-9). Av specifikt intresse var att få reda på dessa lärares syn på kartkunskaper i 

allmänhet och namngeografins ställning inom ämnet i synnerhet, samt deras syn på den aktuella 

namngeografiska debatten. Metoden att försöka nå detta syfte har varit användandet av en 

kvalitativ fallstudie, där fem verksamma geografilärare vid grundskolans senare år har 

intervjuats.  

Resultaten pekar på att lärarna ser en tydlig skillnad där kartkunskaper värderas högre än 

namnkunskaper. Kartkunskaper – där kartan används som ett redskap i geografiundervisningen – 

ses som ett mer omfattande och väsentligt arbetsområde. Namnkunskapernas användning 

däremot är omtvistad och skapar en polarisering av åsikter, som sedan kan kännas igen i den 

aktuella namnkunskapsdebatten. En vidare slutsats är att namnkunskaper ingår till övervägande 

del i en traditionell värdebaserad didaktisk typologi, medan kartkunskapsbegreppet är svårare att 

placera. 
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1. INLEDNING 
Som verksam lärare inom geografiämnet under några års tid så förvånades jag av hur mina 

kollegor i ämnet hade arbetsmetoder som mer eller mindre ”bannlysts” under min pedagogiska 

utbildning. Läroboken stod ofta i centrum, även om klassrumsdiskussionerna avlöste varandra, 

och till min förvåning så lyftes särskilt namngeografin fram som en viktig del inom geografin. 

Både på grundskolans senare år och in på gymnasietiden tycktes namngeografi ha en viss 

särställning. Lika förvånande var att eleverna verkade trivas med detta arbete.  

Jag var som sagt förvånad. Jag hade lämnat mina pedagogiska studier med en klar bild av 

att detta arbetssätt – pluggande av länder, huvudstäder, hav, bergskedjor o s v – var fel, 

gammalmodigt och i motsatsställning till det moderna ämnet geografi där tvärvetenskaplighet, 

modelltänkande och helhetssyner tycktes mig betonas mer än inpräntande av fakta. Det verkade 

som det fanns en stor skillnad mellan teori – vad som sades vid landets geografiska och 

pedagogiska lärosäten – och vad som skedde i praktiken; i den vardagliga skolan. 

Denna diskrepans fick mig att fundera och påbörja en process av omvärdering. Hade en 

sådan stor klyfta, mellan den teoretiska lärarutbildningen och lärarens faktiska vardag i skolan, 

uppkommit p g a pedagogikens frånkoppling från den praktiska verkligheten? Kanske hade den 

pedagogiska pendeln gått från en mer påtaglig geografi, som kan exemplifieras med 

namngeografins faktaorientering, till mer abstrakt teoretisk och akademisk verklighet som 

saknade förankring i lärarens vardag?  

Eller berodde det snarare på att lärare ofta faller tillbaka till sina egna erfarenheter från 

den egna skoltiden och/eller att de påverkas av det lokala klimatet på skolan eller orten där de 

arbetar? När så lärarna ska lära ut ett ämne, som dessutom bara är ett av flera undervisnings-

ämnen, kan det tänkas att de starkt påverkas av dessa faktorer vilket skapar en sorts eftersläpning 

av gamla undervisningssätt. 

Behovet att diskutera sådana övergripande frågor är det som var motivationen bakom 

denna studie, där något så centralt som hur kartan används i geografiundervisningen är 

huvudtemat. Mitt intresse är nämligen mer riktat mot den praktiska verkligheten och vad lärarna 

faktiskt undervisar om; hur och varför. Kanske kan en sådan undersökning också säga något om 

de större sammanhang och frågeställningar som initialt ledde mig att fundera kring detta ämne 

och som nu skisserats i denna inledning? Detta är i alla fall förhoppningen. 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka geografilärares inställning till, och praktiska 

erfarenheter av, kartans användning som redskap inom geografiämnet vid grundskolans senare år 

(årskurser 7-9). Av specifikt intresse är hur dessa lärare ser på kartkunskaper i allmänhet och 

namngeografins ställning inom ämnet i synnerhet, samt deras syn på den nu aktuella 

namngeografiska debatten (som strax kommer att redovisas). 

Undersökningsmetoden att nå fram till detta syfte blir således att ta del av några 

yrkesverksamma lärares erfarenheter, åsikter och synsätt på ett ämne som tycks vara ständigt 

aktuellt när geografiämnets identitet och legitimitet kommer upp till allmän eller 

inomvetenskaplig diskussion. 

Med detta syfte är förhoppningen att kunna påvisa ett viktigt synsätt i den geografisk-

didaktiska debatten; nämligen lärarens ämnessyn. Tidigare har detta synsätt inte fått tillräckligt 

stort utrymme (se vidare kap 2 och 3), vilket kan anses som en brist. 

Naturligtvis kan denna fallstudie inte ge anspråk på att helt besvara och klargöra för vad 

hela den geografiska högstadiekårens uppfattningar är i ämnet. Den kan dock göra ett viktigt 

nedslag som förhoppningsvis kan nyansera debatten i någon mån samt blottlägga nya områden 

som med fördel kan studeras vidare. 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
För att kunna gå vidare inom detta ämnesområde måste vissa centrala begrepp definieras. Först 

följer (kap 1.2.1) en tudelning och definition av begreppen namnkunskaper och kartkunskaper. 

Dessa är helt centrala i denna undersökning och det kommer här att redovisas hur, i vilken 

bemärkelse, de används i detta arbete. Därefter kommer övrigt återkommande begrepp, eller 

definitioner som är av betydelse, att definieras (kap 1.2.2). 

 

1.2.1 En central skillnad: Namnkunskaper och kartkunskaper 

För syftet av detta arbete är det särskilt viktigt att särskilja två olika begrepp som används 

frekvent och är helt centrala i denna undersökning: Namngeografi och kartkunskaper. 

Med namnkunskaper, eller namngeografi som det också kallas, avses i denna under-

sökning faktaorienterade – ofta något nedsättande beskrivet som katalogbetonade – kunskaper 

som att kunna namn, form och positionen av olika länder, huvudstäder, hav, bergskedjor o dyl.  
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Syftet med namnkunskaper beskrivs ofta i termer av att underlätta elevers förmåga att 

orientera sig i omvärlden och att ge dem en geografisk baskunskap – en form av allmänbildning.1 

Med kartkunskaper menas allmänt i denna undersökning elevers förmåga att förstå och 

kunna avläsa samt använda sig av den uppsjö av olika typer av kartor som finns tillgängliga i 

våra vardagsliv; t ex atlasens samtliga kartor (inklusive de tematiska kartorna), jordgloben, 

vägkartor, internetkartor och flygbilder. Dessutom inbegrips att de kan kartans grundstenar och 

har en förståelse för hur kartor kan manipuleras och förvrängas av kartproducenten (se vidare 

kap 1.2.2). Till detta räknas också att eleverna har en någorlunda beskaffad inre mental bild av 

hur världen ser ut (det skulle kunna argumenteras att det är just detta som namngeografin ska ge 

eleven), samt hur jorden har formats och är i ständig förändring genom olika natur- och 

kulturgeografiska faktorer.  

Med begreppet kartkunskaper avses således kunskaper som går långt utöver rena 

faktakunskaper och som inbegriper även andra mer kognitivt komplexa kunskapsmoment. 

Exempelvis förståelse, analys, modell- och kritiskt tänkande. 

 

1.2.2 Övrigt förekommande begrepp 

o Allmänbildning 

Viktigt att notera är att ordet allmänbildning, som bl a Gösta Wennberg visade i sin 

undersökning, ofta används till att försvara namngeografin – men som sällan definieras närmare.2  

Det verkar vara ett begrepp som alla har en tanke om vad det avser, men som det är svårt 

att konkretisera. I denna undersökning bör detta begrepp ses som ett relativt begrepp, med olika 

betydelser beroende på vem som använder det. När någon i intervjuerna använt sig av begreppet 

har de därför fått definiera vad det betyder för dem och varför (om så är fallet) de anser det vara 

viktigt. Vidare kan noteras att när ”allmänbildning” används i den inomvetenskapliga litteraturen 

är det på samma relativa vis som den används här. När den däremot används i politiska 

diskussioner förblir ordet oftast opreciserat – men värdeladdat. 

o Eurocentrism 

Begreppet eurocentrism används ibland när Europa, explicit eller inte, antas och betraktas som 

den viktigaste, centrala världsdelen, samt när europeiska karakteristiska dominerar en syn.3 
                                                             
1 Wennberg (1990), s. 168.  
2 Ibid, s. 171 ff 
3 Blaut, James M (1993), s. 3 f 
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o Denvermetoden 

En geografisk-pedagogisk övning av Lennart Dalén som på 1960-talet påvisade hur mycket 

geografisk information enbart kartorna i en atlas kan ge av en stad eller region. Dalén använde 

staden Denver som exempel – därav namnet. Metoden, i dess olika mångfasetterade skepnader, 

är idag en vanligt förekommande arbetsmetod i svenska grundskolor. Tanken är att på ett 

meningsfullt sätt få elever att söka efter fakta och samband, samt att lära dem kartans 

grundstenar och hur man tyder olika temakartor.4 

o Kartans grundstenar 

Med kartans grundstenar brukar man syfta på det som utgör en karta. En minsta gemensamma 

nämnare för vad en karta bör innehålla kan sägas vara att den ”skall ha en skala, en projektion 

och vara utrustad med symboler”.5 

o Kartmanipulation eller kartdistorsion 

En karta är i grunden en förenkling av verkligheten och dess specifika innehåll beror i mångt och 

mycket på vad kartproducenten velat påvisa med kartan. Det finns därför många möjligheter till 

att informationen förvrängs, s k kartdistorsion. Ibland kan detta vara avsiktligt, i till exempel 

propagandasyfte, men ibland kan det handla om ”oavsiktliga misstag i hanteringen av kartans 

grundstenar”.6 

o Kartprojektion 

Eftersom en platt karta omöjligen kan helt rättvisande återge ett runt klot såsom jorden, så 

kommer alltid kartan att förbli inkorrekt i någon grad. Olika kartprojektioner har därför olika 

områden i centrum som är relativt väl avbildade och områden i periferin som blir förvridna på 

olika vis. Den vanligast förekommande projektionen i Europa är Mercatorprojektionen som just 

framhäver Europas form och storlek på bekostnad av områden som ligger närmare ekvatorn (den 

kan därför kallas eurocentrisk). Andra exempel på kartprojektioner är Mollweides projektion och 

Arno Peters’ projektion. Användningen av olika kartprojektioner brukar vara etnocentrisk då de 

ofta framhäver det egna landet eller regionens plats i världen.7 

 

 
                                                                                                                                                                                                    
 
4 Mårtensson – Wennberg (1996), s. 121 ff 
5 Hall m.fl. (2003), s. 13 
6Ibid, s. 185 
7 Mårtensson – Wennberg (1996), s. 138 f 
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o Regionalgeografi 

En vid benämning av geografiska studier och analyser som inriktar sig på en region, t ex ett land 

eller naturområde. Inom regionalgeografin studeras både natur- och kulturgeografiska företeelser 

samt dess inbördes samband inom den aktuella regionen.8 

o Tematisk karta 

En karta som beskriver ett visst fenomen, ofta olika former av statistisk information, såsom 

befolkningstillväxt fördelat på olika länder. Återfinns i alla moderna kartböcker/atlaser.9 

 

1.3 Disposition 
Detta arbete har disponerats på så vis att närmast efter detta inledningskapitel så följer en 

bakgrundsdel (kapitel 2) där särskilt namnkunskapernas plats i geografiundervisningen och 

läroplanernas relevanta skrivningar introduceras – tillsammans med den debatt som 

ämnesområdet givit upphov till. Därefter följer ett forskningsläge (kap 3) där vetenskaplig 

litteratur som är väsentlig i denna forskningsansats tas upp och redovisas. Därtill knyts 

uppsatsens teorianknytning (3.1) och allt detta mynnar slutligen ut i en operationalisering av 

arbetets syfte – i mer specificerade frågeställningar (3.2). 

 Hur strävan att nå arbetets syfte, och att svara på frågeställningarna, gått till rent 

praktiskt diskuteras i metoddelen (kap 4). Därefter följer resultatpresentationen av denna 

undersökning (kap 5). Resultaten vrids och vänds vidare i analysdelen (kap 6) samt tas upp till en 

sammanfattande diskussion (kap 7) där slutligen också mer personliga funderingar kring detta 

examensarbete ges visst utrymme (kap 7.1).  

                                                             
8 Mårtensson – Wennberg (1996), s. 13 
9 Hall m.fl. (2003), s. 7 ff 
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2. BAKGRUND 
Kartan är geografins främsta redskap. Det är ett verktyg som möjliggör och illustrerar vår 

förståelse av omvärlden.10  

Kartans centrala roll inom geografiämnet har på ett tidigt stadium hamrats in som ett 

slags mantra. Detta gäller inte endast geografistuderande på universitetsnivå. Alla har nog sina 

egna minnen från den obligatoriska skoltidens geografiundervisning och dess användande av 

jordglob, väggkarta och kartbok. När vi tänker på ämnet geografi så är det svårt att inte ta fram 

mentala bilder av just dessa redskap som så ofta användes i undervisningen. 

De flesta minns nog också inpräntandet av geografiska namnkunskaper; floder, 

bergskedjor, hav, öar, länder och huvudstäder. Om dessa minnen åtföljs av ett småleende på 

läpparna eller rysningar längs ryggraden är högst individuellt, men en sak verkar säker: 

Namngeografin lämnar ingen oberörd. 
Arbetet med att hos eleverna bygga upp en inre, någorlunda korrekt kartbild av omvärlden är en 
verksamhet i skolan som vi tycks ha en kluven inställning till. Vid jämna mellanrum rapporteras om 
undersökningar som visat vilka luckor som finns i skolelevers namngeografiska bas. Då blir många 
upprörda över elevernas bristande orientering i omvärlden. Samtidigt är det obehagligt ofta som man som 
exempel på meningslös pluggkunskap i skolan får höra fallet med namnen på Hallands floder, som för 
många tycks ha varit så betungande att det lämnat outplånliga intryck.11 
 

Nyligen så bubblade denna evigt aktuella konflikt upp till ytan igen. Anledningen denna gång 

var de planerade skolreformerna. Innan vi går närmare in på denna aktuella debatt så ska vi först 

se vad som föranledde debatten genom att se på de två läroplanerna från 1994 och 2011. 

I 1994 års läroplan så finns att hitta följande ”mål att uppnå” till slutet av årskurs 9:  
Ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga namn, läges- och storleksrelationer, hitta på globen 
och genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors 
levnadsvillkor.12 
 

I 2011 års läroplan så finns under ämnets centrala innehåll rubriken ’Geografins metoder, 

begrepp och arbetssätt’ och där finns två punkter som ska finnas med i geografiundervisningen:13 
o Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.  
o Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika 

tematiska kartor.14 

                                                             
10 Mårtensson – Wennberg (1996), s. 133 
11 Ibid, s. 131 ff 
12 ”Kursplaner för Grundskolan” (Lpo 94) 
13 Nedanstående punkter gäller år 7-9. I årskurs 4-6 står bl a följande (vilket gav upphov till namnkunskaps-

debatten): * Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen 
för övriga Norden. * Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter. 

14 ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Lgr 11). 
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När de två läroplanerna kontrasteras så är en skillnad att den nya läroplanen preciserar att 

alla ska kunna kartans grundstenar. En annan iakttagelse är att den är tydligare och att det 

därmed inte finns lika mycket utrymme till tolkning av ämnesinnehåll som i Lpo 94. Det som 

dock lett till debatt är preciserandet av vissa namnkunskaper i undervisningen. 

Namnkunskapsdebatten blossade upp i november 2010 då en rad forskare tillsammans 

angrep de förändringar som lagts till Skolverkets ursprungliga förslag till geografins nya 

kursplan för år 1-6. Forskarna menade att utbildningsminister Jan Björklund, som stod bakom 

förändringarna, representerade en förlegad syn på geografiämnet där ”rabblande av 

namnkunskaper” fick för stort utrymme på bekostnad av en ”helhetssyn på geografiämnet”.15  

Utbildningsministern replikerade att det inte föreligger någon motsats mellan 

”faktakunskaper och förståelse för helheten” och att dessa geografiska faktakunskaper snarare 

underlättar tolkningen av ”samband och helheter”.16 

Forskarna replikerade å sin sida att de inte heller ser någon motsats mellan fakta och 

sammanhang, men att de anser att betoningen på att memorera namnkunskaper i Sverige och 

Europa enbart (på låg- och mellanstadiet) skulle skapa oengagerade elever. De ser hellre att man 

”placerar in faktakunskaperna i ett sammanhang” samt inkluderar resten av världen redan på 

detta stadium i läroprocessen istället för att arbeta sig utåt från Sverige.17 

Det är just de nya formuleringarna i läroplanen att eleverna i grundskolans tidigare år ska 

arbeta utåt från Sverige till Europa och sedan världen som pedagogerna var särskilt kritiska till. 

Men det är inte detta som debatten kom att handla om. Det blev snarare starskottet för en 

polemik som fortsatte i insändare, bloggar och nyhetsartiklar kring skolan. Debatten 

omformulerades och kom att gälla namnkunskapernas värde i undervisningen och i ett större 

kunskapssammanhang hur fakta och mer komplexa samband hör ihop. Redan i 

utbildningsministerns debattreplik kan den omformuleringen skönjas. Frågan har delvis 

politiserats och lämnat den ursprungliga frågan kring eurocentrism långt bakom sig. 

Således finns olika uppfattningar kring geografiämnets innehåll och hur pass stor del 

namnkunskaperna bör ta till anspråk. Det verkar ofta som att namnkunskapernas varande, eller 

inte, helt uppslukar debatten – på bekostnad av en mer nyanserad syn på kartkunskapsbegreppet. 

                                                                                                                                                                                                    
 
15 SvD 2010-11-11 ”Björklund kör över experterna om geografi” 
16 Björklund, Jan, SvD 2010-11-12 ”Fakta och samband hör ihop” 
17 SvD 2010-11-16 ”Modern geografi är mer än fakta” 
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3. FORSKNINGSLÄGE 
Några undersökningar har gjorts i Sverige av hur elever arbetar med kartan inom geografi-

undervisningen, deras färdigheter med densamma, samt deras syn på namnkunskaper. Resultaten 

har varit skiftande och båda sidor av den namngeografiska debatten skulle kunna hitta 

ammunition till deras argument bland dessa undersökningar. 

I Skolverkets utvärdering av grundskolan från 2003 så visade det sig att elever kunde 

enklare namngeografiska kunskaper (oförändrat sedan 1992 års utvärdering), men hade svårt att 

tolka enklare tabeller och diagram (klar försämring, 20 %, sedan 1992).18 En slutsats av detta kan 

vara att namnkunskaperna har ungefär samma utrymme inom geografin 2003 som den hade 

1992.  

Gösta Wennberg, en inflytelserik geografididaktiker, menar att eftersom kartan är en 

generalisering så är de därför ”inte vidare begripliga för barn. Också högstadieelever som använt 

kartboken sedan lågstadiet kan ha svårt att utläsa vad kartan berättar”.19 Av denna anledning så 

menar han att det är viktigt att läraren anknyter kartan till verkligheten bakom generaliseringen.20 

Daniel Jönsson och Anna Kempe studerade hur ’Elever arbetar med kartan’ i deras 

examensarbete från 2006 och drog slutsatsen att de elever som de observerade ”klarar av att 

använda kartan som redskap i skolan på ett tillfredsställande sätt”. 21 Samtidigt påvisade de också 

att samtliga studerade elevgrupper hade ”brister i förståelse och verklighetsanknytning” samt att 

kartbokens skalor ofta ledde till förvirring hos eleverna.22 

Marie-Louise Sievert konstaterade i sitt examensarbete en likaså splittrad bild, där 

elevernas resonemang påvisade stora skillnader samt en låg motivation bland dem att 

överhuvudtaget använda sig av kartan.23  

Ett tredje examensarbete, av Jens Levin och Jonny Mårtensson, visade på att de studerade 

eleverna överlag hade en mycket positiv inställning till kartor, att det ansågs vara både intressant 

och värdefullt. Kartkunskaperna hos dessa elever var dock låga, ”men med undervisning tar de 

till sig kartkunskaper och bibehåller den”.24 

                                                             
18 ”Nationell utvärdering av skolan 2003”, s. 68 ff 
19 Mårtensson – Wennberg (1996), s. 118 
20 Ibid 
21 Jönsson – Kempe (2006), s. 39 
22 Ibid, s. 11 och 38 
23 Sievert (2001), s. 29 
24 Levin – Mårtensson (2006), s 26 och 33 
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Katarina Agneta Skowron visade i sin studie att vårdnadshavare gärna använder sig av 

geografiläroboken och internet när de hjälper sina barn med läxor. Kartboken används dock 

mycket sällan.25 

Synen kring elevers kartkunskaper går alltså isär. Inte minst eftersom kartkunskaper och 

namngeografi ibland ges ett felaktigt likhetstecken vilket försvårar tolkningen.  

Det är dock ur en didaktisk synvinkel anmärkningsvärt hur det saknas forskning om 

lärarnas syn på kartan som ett redskap inom geografiämnet. Det som har undersökts är mer av 

karaktären helhetsintryck av geografiämnet ur praktiserande pedagogers synvinkel. 

Namngeografi och arbete med kartor benämns i sammanhanget, men några djupare dykningar på 

denna punkt är att anse som ovanligt.26 

Det är framförallt två avhandlingar, den ena av den tidigare nämnde Gösta Wennberg 

(1990) och den andra mer nyliga av Lena Molin i (2006), som är viktiga i den geografisk-

didaktiska debatten. De har båda grundligt studerat och diskuterat ämnets förändring över tid. I 

dessa studier förekommer bl a intervjuer med lärare och lärarkandidater kring ämnets tänkta 

innehåll. Av just denna orsak är de särskilt intressanta i denna undersökning. 

Gösta Wennberg var den första att studera hur geografiämnet förändrats över tid. Hans 

avhandling från 1990, som trots att den idag har 20 år på nacken, fortfarande kan betraktas som 

aktuell i ämnet. Många av frågeställningarna är lika relevanta idag som de var då. Till exempel 

frågor kring vad som ska ingå i geografiämnet i grundskolan samt vad det är som lärarna faktiskt 

lär ut och varför.27 

Just det sistnämnda är särskilt intressant. Trots att Wennbergs undersökning är från innan 

läroplansreformen anno 1994, med dess tolkningsmöjligheter kring vad lärarna skulle lära ut, så 

var det ändå i slutändan den individuelle läraren som bestämde innehållet och det var långtifrån 

självklart att läroplanen dominerade lärarens urvalskriterier. ”Det är därför av intresse vilken 

grundsyn läraren, medvetet eller omedvetet, har på sitt ämne”.28 

                                                             
25 Skowron (2010), s. 35 
26 Wennberg (1990), Molin (2006) och Hultqvist (2007) undersöker bl a vilka delmoment inom geografin som lärare 
fokuserar på och hur de resonerar kring deras urval, men namngeografi och användningen av kartor i 
undervisningen har inte varit det centrala temat för någon av dessa undersökningar och har på så vis inte gett 
denna del det fokus som behövs för att gå djupare i frågan. 
27 Wennberg (1990) 
28 Ibid, s. 161 
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Wennberg fastslog i sin undersökning, vilket omfattade geografilärare i Uppsala området, 

att prioriteringsmönstret ”tyder på att lärarna ser faktakunskaper och beskrivningar av världen 

som ett högt rankat mål för geografiundervisningen”.29 

Med tanke på detta resultat så skulle man kunna tro att namnkunskaper skulle dominera 

undervisningen. Enligt Wennbergs intervjuer med lärare så visade sig det dock att 

namngeografin bland åtta ämneskategorier endast hamnade på en anonym fjärdeplats. 

Överlägsen vinnare blev dock kategorin ”att hitta på världskartan”.30 

Att hitta på världskartan är förvisso en del av kartkunskapsbegreppet såsom den 

definieras i denna uppsats, men det är samtidigt en enklare form av kunskap i detta relativt vida 

begrepp. Den kan väl också sägas vara nära besläktat med namnkunskaper. Lärarna i Wennbergs 

studie var dock noga med att påpeka att det inte var samma sak, att namngeografin avsåg mer 

”katalogbetonad kunskap” medan förmågan att hitta på världskartan var ”en förutsättning för att 

kunna arbeta med annan geografi”.31 

En annan intressant fråga som Wennberg tog upp i sina lärarintervjuer, och som nu ska 

redogöras för, var ”vad ska skolgeografin ge eleverna?”32 

På denna fråga svarade flest lärare, 45 %, att eleverna ska ”veta hur världen ser ut”, vilket 

de generellt beskrev som att eleverna har en idé, en tankebild, om hur världen ser ut. Till 

exempel ifråga om olika miljöer, länder, folk, världsdelar och att ha ett globalt perspektiv. Det 

kan antas att det är i mångt och mycket samma lärare som tidigare prioriterade kategorin ”att 

hitta på världskartan” som sade detta. Därigenom fyller de ut det tidigare begreppet vilket gör att 

det ser mer ut som en blandning av just kartkunskaper och namnkunskaper. 

Namngeografi/namnkunskap nämndes av 27 % av lärarna som något eleverna bör ta med 

sig från grundskolans geografiundervisning. Dessa lärare ansåg att detta var en grundkunskap, 

eller allmänbildning, som eleverna ansågs kunna ha nytta av i livet. Ytterligare 15 procent 

nämnde ”karttolkning, att kunna läsa kartan” som viktigt. Det kan verka anmärkningsvärt att 

nästan dubbelt så många ansåg det viktigt med namngeografi än med karttolkning. Men, som 

antagits här tidigare så var det säkert många av de lärare som prioriterade ”att hitta på 

världskartan” som hamnade i ovanstående ”veta hur världen ser ut” kategorin. 

                                                             
29 Wennberg (1990), s. 170 
30 Ibid, s. 167 f 
31 Ibid, s. 168 
32 Denna del baseras på: Wennberg (1990), s. 171 ff 
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Vidare så fastslog Wennberg att teoriinsikten hos de studerade lärarna var svag. Det fanns 

ingen någon större skillnad mellan behöriga och obehöriga lärare. Han hittade här fyra tänkbara 

orsaker till detta:33 

1) En misslyckad grundutbildning av lärarkandidater; d v s att skillnaden mellan akademi 

och praktik gör det svårt att anknyta geografiska teorier och modeller till skolvardagen. 

2) Lärarnas egen skolgång skapar en föreställning om vad kunskap ”är” och därmed vad 

som ska ingå i geografiundervisningen. 

3) Den lokala skolkulturen som möter läraren skapar ett tryck kring vad som ska undervisas. 

4) Skolvardagen. Lärarna arbetar i en komplex situation där geografi är bara ett av flera 

ämnen som ska behärskas. I en sådan situation finns behov av rutin och förenklingar för 

att spara tid och kraft. 

Även om Wennberg använder dessa fyra förklaringar endast till varför lärare inte undervisar mer 

kring geografiska teorier, så kan det också tänkas att de kan användas som förklaringsmodell i en 

teoretisk utgångspunkt av större orsakssammanhang. Till exempel kan den tänkas hjälpa till att 

förklara den i inledningen skisserade diskrepansen mellan vad som lärs ut bland de pedagogiska 

lärosätena (och som det ofta beskrivs i läroplanerna) och det som sedan sker i praktiken; i den 

vardagliga skolan. 

I sin avhandling från 2006 så studerade Lena Molin hur geografilärare och 

lärarkandidater använde sig av det frirum som fanns i 1994 års skolreform att själv (eller 

tillsammans med eleverna) välja ämnesstoff för att uppnå kunskapsmålen. Resultatet pekade på 

att lärarna sällan använde sig av detta frirum, utan föredrog ofta att följa lärobokens, samt ett mer 

traditionellt, ämnesinnehåll.34 

Molin ställer sig frågande vilka kunskaper som elever lär sig genom kartstudier och är 

kritisk till att ihopkopplingen ”med aktuellt ämnesstoff verkar främmande”. Hon går vidare och 

jämför kartstudier med tidigare språkundervisning där innehållet var underordnat grammatiska 

regler och utantill kunskap.35  

En tänkbar orsak till detta sammanhang hittar Molin i att utvecklingen av innehållsfrågor 

stagnerat inom geografiämnet. ”Detta bidrar i sin tur till att en traditionell syn på geografins 

                                                             
33 Wennberg (1990), s. 179 f 
34 Molin (2006), s. 15 f 
35 Ibid, s. 200 
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innehållsfrågor dröjer sig kvar inte enbart hos våra elever utan även för blivande och verksamma 

lärare”.36  

Intressant att notera är vidare att det inte verkar finnas någon anmärkningsvärd skillnad, 

vare sig till metod eller innehåll, mellan den svenska geografiundervisningen och den som 

förekommer internationellt sett.37 

Liksom Wennberg och Molin, så påvisade Kaj Ojanne sin studie av lärarkandidater i 

Kristianstad att geografiundervisningen inte följer läroplanernas intentioner och att namngeografi 

och regionalgeografi fortfarande dominerar skolämnet.38 

En internationell bok som fått stor genomslagskraft i Sverige är Jens Peter Møllers 

”Geografididaktik”. I Danmark återfinns geografiämnet i den naturvetenskapliga delen, vilket 

ger sig uttryck då Møller beskriver ämnets karaktär. Geografiämnet enligt Møller är en ”stor 

berättelse om hur jorden tillkommit” och hur det utvecklats ”till mänsklig boplats”. Samtidigt så 

betonar Møller också ämnets interdisciplinära natur som han menar ger ”en bred grund i 

bildningsprocessen”.39 

Jens Peter Møller gör vidare en viktig skillnad mellan s k fundamental, generaliserbar, 

kunskap som avser att skapa förståelse – och elementära kunskaper, d v s fakta. Målet enligt 

Møller är att elever bygger upp sina fundamentala kunskaper för att ge mening åt de 

elementära.40 Detta ligger i linje med vad de pedagogiska debattörerna förespråkade i den 

namngeografiska debatten och kan ses som ett tecken för genomslagskraften av Møllers 

didaktiska idéer i Sverige. Han menar närmare bestämt att p g a informationssamhällets framväxt 

så har ett nytt behov uppstått. Istället för att lära sig fakta, behöver elever tillägna sig ”kunskap 

som kan tjäna som tolknings- och förståelseram för detta splittrade informationsflöde” som vi 

numer tar del av i större utsträckning än tidigare.41 

En outtalad premiss för detta antagande från Møllers sida, är att informationssamhället 

ger elever fakta utanför skolan och att skolans uppgift blir att skapa sammanhang i detta virrvarr 

av fakta. De namngeografiska förespråkarna, kan det antas, anser inte att så är fallet. Snarare 

skulle de vilja påstå att vi bombarderas av åsikter, inte fakta. Fakta blir därmed ett viktigt 

                                                             
36 Molin (2006), s. 45 
37 Ibid, s. 51 
38 Ojanne (1999), s. 18-31 
39 Møller (2003), s. 60 
40 Ibid, s. 14 
41 Ibid, s. 44 
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instrument för att kritiskt granska dessa åsikter, för att sedan bygga vidare på denna bas med mer 

komplexa resonemang, som t ex förståelse.42 

Sverker Torell vid Stockholms universitet gör, liknande Møller, en tudelning mellan vad 

han kallar skolgeografi på ett enklare plan och skolgeografi på ett högre plan. Med skolgeografi 

på ett enklare plan menar han allmänbildning, med vilket han avser omvärldskunskap och 

grundläggande rumslig kunskap som t ex var jobb och turistresemål finns. Han menar vidare att 

efterfrågan av detta inom näringsliv, administration och politik förklarar varför geografin har 

traditionellt haft en stark ställning på högstadiet. Med skolgeografi på ett högre plan menar 

Torell en förståelse av globala politisk-ekonomiska processer, en kunskap som har mött 

motstånd, vilket kan möjligtvis förklara geografins svaga ställning i gymnasiet.43 

Det kan avläsas lite mellan raderna att Torells kunskapssyn är det motsatta av det Møller 

förespråkar. Torell ser att skolgeografi på ett högre plan bygger på den enklare, d v s att 

förståelse bygger på fakta och att faktadelen bör avklaras under högstadietiden, vilket också 

belyses i nedanstående citat: 
Det är en vanlig uppfattning att skolans geografi handlar just om att orientera eleven i rummet/världen, om 
natur- och kulturgeografiska företeelser. Ibland kallas uppgiften litet nedlåtande ”namngeografi” men den 
är oomstridd, motsvarar ett behov och är i allmänhet populär. I stort sett bör uppgiften i sin enkla form 
vara avklarad redan i grundskolan.44 
 

Att ta bort denna enklare geografi från grundskolan skulle därmed, enligt detta resonemang, 

riskera att undergräva ämnets sedan tidigare starka ställning på högstadiet. 

Tobias Hultqvist studerade i ett examensarbete från 2007 hur geografilärare jobbar med 

olika arbetsområden inom ämnet. När det kom till namngeografi/kartkunskaper så sade tre av de 

sex intervjuade lärarna att detta var ett viktigt arbetsmoment, medan de andra tre tonade ner 

betydelsen av densamma. Vidare så kom Hultqvist fram till att lärarstudenter inom 

geografiämnet ”inte uppfattar kart/platsgeografi som något centralt då ingen uppfattar det som en 

del av geografiämnet eller i alla fall inte lägger någon vikt vid det”.45 

Att lärarstuderande inte anser att kartkunskaper är av vikt i geografiundervisningen måste 

anses som sensationellt med tanke på ämnets karaktär. Samt även som ett ytterligare exempel på 

hur teori, som den kommer till uttryck vid högskolorna, kan skilja sig från skolans vardag. 
                                                             
42 Läs t ex Maciej Zarembas artikel i DN ”Man måste låta rätt gå före galet” och blogginlägget ”Den skenbara 
skillnaden mellan djup och yta” av Mats Öhlin, för ett sådant synsätt. 
43 Torell (1998), s. 19 och 55 
44 Ibid, s. 10 
45 Hultqvist (2007), s. 28 
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Namnkunskaper har studerats och diskuterats i den tidigare forskningen. Men det vidare 

kartkunskapsbegreppet är svårare att fånga upp och har till stor del undgått närmare studie. 

Jönsson & Kempe fastslog bl a i deras examensarbete att det just vore viktigt att forska 

vidare ”inom området, genom exempelvis en undersökning av lärarnas tillämpning av kartan 

som redskap” för att skaffa sig en bättre pedagogisk förståelse.46  

Denna uppfattning återkommer bland flera författare, Marie-Louise Sievert t ex formulerar 

värdet av en forskningsinriktning gentemot läraren på följande vis: 
Litteraturen kan ibland visa på en drömtillvaro; 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 möjligheter och svårigheter i 
arbetet. Att få deras perspektiv på kartarbetet skulle säkert vidga spektrat med idéer, målsättningar och 
hinder ytterligare.47 
 

Det är därför av intresse att försöka belysa hur kartkunskaper kommer till uttryck inom geografi-

undervisningen och hur lärare arbetar med kartan – även utanför den renodlade namngeografin. 

Förhoppningen är att detta arbete kan hjälpa till att belysa just några av dessa aspekter. Därmed 

har vi kommit fram till denna undersöknings teorianknytning och särskilda forskningsansats. 

 

 

3.1 Teorianknytning 
Lena Molin har tecknat en bild av fem olika didaktiska typologier som karakteriserar dagens 

geografiundervisning. Dessa utgör denna uppsats teorianknytning. De tre förstnämnda dominerar 

enligt Molin den nuvarande geografiundervisningen men det finns även utrymme för två andra i 

läroplanen (Lpo 94).48 

1. Traditionell värdebaserad geografiundervisning 

Med detta menas att värdeinnehållet syftar till någon form av ”nationellt fostrande som är 

lydnadsinriktat”. Namngeografi tillsammans med regionalgeografi dominerar och fakta och 

detaljkunskaper är det som eftersträvas. Vidare så följer arbetsgången en ”koncentrisk 

undervisningsprincip där man går från det kända till det okända”. Centrum för denna världsbild 

är den egna hembygden och nationen. ”Kartan är det givna verktyget”.49 

                                                             
46 Jönsson – Kempe (2006), s. 39 
47 Sievert (2001), s. 29 
48 Denna teorianknytning baseras på: Molin (2006), s. 201 ff 
49 Molin (2006), s. 201 
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2. Naturvetenskapligt baserad geografiundervisning 

Utgår från naturgeografin och använder sig av naturvetenskapliga fakta och modeller. Naturen 

anses sätta gränsen för vad människan kan göra, d v s en form av naturdeterminism kan skönjas i 

detta synsätt. ”Metoden är främst memorerande av naturgeografiska begrepp”.50 

3. Samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning 

Baseras på de samhällsgeografiska teorier som växte fram under 1900-talet och ”behandlar 

utbredning, mönster och rörelser i rummet”.51 Objektivitet och saklighet eftersträvas. 

4. Tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning 

Geografiämnet ses som en helhet där elevernas erfarenheter och intressen samt aktuella 

samhällsproblem utgör grunden för olika projekt. Dessa projekt innefattar konfliktperspektiv och 

en dynamisk undervisning där eleverna ”utgår från det okända för att (sedan) närma sig det 

kända”.52 

5. Aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning 

Ämnar få elever att bli involverade i samhällsfrågor och att vilja förändra samhället. Fokuserar 

på värdeinnehåll och olika aktörers agerande i konflikter. Har en tydlig tvärvetenskaplig och 

elevaktiv karaktär.53  

Kanske är det så att kartkunskaper, i vid mening, skulle kunna förekomma i vilken som 

helst av dessa fem typologier? Det vore här intressant att försöka uttyda i vilken typologi 

kartkunskaper skulle kunna hamna i. För namngeografin verkar dock särskilt den första 

typologin ’traditionell värdebaserad geografiundervisning’ vara av särskilt intresse. 

 

3.2 Frågeställningar 
I denna fallstudie har avsikten varit att gå på djupet snarare än bredden. Detta har haft inverkan 

på uppsatsens avgränsning i form av dess innehåll och syfte, men också i själva utformandet av 

intervjuerna (se vidare följande metoddel, kap 4). Genom koncentrationen på enskilda lärares 

uppfattningar så har intentionen varit att undersöka deras syn på, och praktiska användning av, 

kartan inom geografiämnet på grundskolans senare år.  

                                                             
50 Molin (2006), s. 201 
51 Ibid 
52 Ibid, s. 202 
53 Ibid 
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Därefter har föresatsen varit att, likt den metod som Steinar Kvale beskriver (se vidare 

kap 4), utarbeta den bakomliggande logiken och dess både uttalade och outtalade orsaker.54 

Utifrån detta och det tidigare redogjorda syftet och den forskning som gjorts på detta 

ämnesområde, så är det särskilt fyra frågor jag här vill försöka besvara – eller åtminstone 

teoretisera kring – med denna undersöknings resultat i handen. 

 

1) Hur använder sig några verksamma geografilärare på grundskolans senare år av 

kartan som ett verktyg i sin undervisning? 

 

2) Vilken syn har dessa geografilärare på namnkunskaper respektive kartkunskaper 

och vad anser de att skillnaden är? 

 

3) Hur ser de på den namngeografiska debatten och de förändringar i läroplanen som 

orsakade densamma? 

 
4) Tyder denna undersökning på att namnkunskaper och kartkunskaper är förankrat i 

en traditionellt värdebaserad geografiundervisning eller i någon av de övriga fyra 

didaktiska typologierna? 

 

                                                             
54 Kvale (1997), s. 98 
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4. METOD 

Då syftet i denna undersökning är att ta del av geografilärares erfarenheter och tankar så måste 

metoden vara anpassad till utmaningen att få ta del av dessa aspekter.55   

Fördelen med kvantitativ forskning, och särskilt metoden med enkätfrågor, är det större 

urvalet vilket gör studien kvantifierbar och öppnar upp möjligheten till större generaliserbarhet. 

Dessa delar är attraktiva att få med i ett forskningsarbete. Dock så har de kvantitativa metoderna 

den nackdelen att de inte går på djupet på samma sätt som en kvalitativ undersökning har 

möjligheten att göra. Det är svårt, särskilt för ett litet forskningsarbete, att både nå djup och 

omfång. En prioritering blir således nödvändig. 

Fördelarna med en kvalitativ fallundersökning baserad på intervjuer, är just att det 

mellanmänskliga samspelet kan ge ett djup, som t ex en enkätundersökning inte skulle kunna ge. 

Den gör det möjligt att få ta del av utvalda lärares syn i ämnet – både den de uttrycker verbalt 

och den som kan utläsas mellan raderna. Genom koncentrationen på enskilda fall så blir det 

också ”möjligt att i detalj undersöka ett specifikt beteende i förhållande till dess omgivning och 

att utarbeta logiken för detta förhållande”.56 Det är detta som eftersträvas i denna forsknings-

ansats och som gör att intervjumetoden anses vara mer i linje med arbetets syfte. 

Fördelarna och nackdelarna med den kvalitativa forskningsintervjun, i anslutning till 

denna uppsats vidare syfte, kommer nu att kort diskuteras tillsammans med fallstudie begreppet. 

 

4.1 En kvalitativ fallstudie 
Forskningsintervjun definieras enligt Steinar Kvale som ”en intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.”57 

Denna beskrivning stämmer bra med vad som avses åstadkommas i denna undersökning.  

Intervjumetoden är förvisso varken objektiv eller subjektiv till dess karaktär, men 

eftersom ”kärnan i intervjun är den intersubjektiva interaktionen” som Kvale uttrycker det, så 

kan ändå den kvalitativa intervjun sägas vara den metod som bäst kan ge en inblick i 

geografilärarnas verklighet samt deras tankar kring ämnet.58  

                                                             
55 Följande metoddiskussion baseras på: Kvale (1997)  
56 Kvale (1997), s. 98 
57 Ibid, s. 13 
58 Ibid, s. 66 
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Det som har genomgående eftersträvats i denna undersökning kan likaså betecknas som 

en fallstudie eller fallundersökning – i enlighet med Sharan B Merriams förståelse av begreppet: 

”En fallundersökning inriktas på många eller till och med alla variabler som är för handen i den 

företeelse eller skeende man studerar.”59  

I en undersökning av detta slag, med dess begränsningar, så kan inte ambitionen vara att 

alla variabler ska komma fram i ljuset. Däremot strävas här mot att hitta så många variabler som 

möjligt – i det för denna uppsats aktuella undersökningsområdet.  

Merriam påpekar vidare att ”kvalitativ metod är i huvudsak induktiv till sin natur, d v s 

den utvecklar abstraktioner, begrepp, hypoteser och teorier snarare än att pröva existerande 

teorier”.60 Även här så är förhoppningen att arbetets iakttagelser och betraktelsesätt kan leda till 

nya upptäckter, insikter och tolkningar – vilket är utmärkande för den kvalitativa fallstudien.61 

Samtidigt måste man vara medveten att detta angreppssätt också inbegriper vissa risker 

vad gäller resultatens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp härrör främst ur 

den kvantitativa traditionen, men har även implikationer för kvalitativa fallstudier.62 

När det gäller en forskningsansats reliabilitet och validitet så anser både Kvale och 

Merriam att intervjusituationen är av stor betydelse – särskilt det samspel som uppstår i samtalet 

mellan informant och intervjuare.63 Av denna anledning kommer just intervjusituationen att 

redogöras för i ett eget kapitel (4.2). Där påvisas hur denna undersökning har strävat efter att 

frambringa en kvalitativ reliabilitet och validitet i dess resultatbearbetning. Delkapitlet kring 

intervjuernas genomförande (4.2.2) är därmed av särskild vikt.  

En uppenbar risk, i en liten fallundersökning som denna, är risken att dra allt för 

generella slutsatser av dess resultat. Undersökningen påvisar vad just detta fåtal lärare berättar i 

det unika samtal som uppstår mellan intervjuare och informant. Det är ett unikt material. Om det 

generaliseras för mycket kring dess resultat så är det uppenbara problemet att det kan ge en 

felaktig bild av geografilärarkåren i sin helhet – baserat på endast ett fåtal unika individers 

erfarenheter, tankar och åsikter i ämnet. Fallundersökningen bör snarare ses som ett redskap till 

att hitta nya iakttagelser och hypoteser genom lokala djupdykningar som sedan i större och mer 

omfattande undersökningar kan kvantifieras och diskuteras i mer generella ordalag. 
                                                             
59 Merriam (1994), s. 22 
60 Ibid, s. 33 
61 Ibid, s. 25 
62 Kvale (1997), s. 200ff 
63 Se vidare aktuella kapitel i Kvale (1997) och Merriam (1994) för en mer genomgående diskussion. 



19 
 

Trots att man alltså måste vara försiktig när det gäller att generalisera resultaten av en 

fallstudie, så kan man ändå närma sig viss generella slutsatser. Steinar Kvale talar om olika 

generaliseringar som kan göras ur ett kvalitativt material, och av dessa är det framförallt den 

analytiska generaliseringen som kan vara aktuell i denna undersökning. Med analytisk 

generalisering menas ”en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning 

kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation”.64 I detta arbete är 

förhoppningen att fallstudien kan ge en viss generaliserbarhet när det kommer till hur 

geografilärare tänker och agerar, t ex i koppling till uppsatsens teorianknytning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att metoden följer den av Kvale beskrivna kvalitativa 

intervjumetoden. Likt hans metafor av intervjuaren som en resenär på upptäcktsresa,65 så vill 

denne resenär få ta del av en annan persons livs- och kunskapsvärld, vilket förhoppningsvis kan 

leda till en ökad förståelse och insikt i det valda ämnesområdet. 

 

4.2 Intervjusituationen 
Steinar Kvales råd och anvisningar kring genomförande och upplägg av intervjusituationen och 

den följande redovisningen, är det som ligger till grund för denna fallstudie.66 Arbetet har gjorts 

och bearbetats i andan av Kvales sju stegs process; planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering.67  

Även om det här generellt hänvisas till Steinars skrift för detaljerade anvisningar och 

direktiv – så kan ändock några delar lyftas fram för särskilt klarläggande. I de följande del-

kapitlen kommer det därför att redogöras för hur fallstudien har avgränsats genom dess urval 

(4.2.1), på vilket sätt intervjuerna har genomförts (4.2.2) och bearbetningen av intervjuresultaten 

samt några ord kring undersökningens forskningsetiska överväganden (4.2.3). 

 

4.2.1 Urval 

Urvalet av antalet intervjuer har varit, likt Steinar Kvales ord, ”en kompromiss mellan att göra ett 

representativt urval och de resurser som stod mig till buds”.68 Det har med andra ord varit en 

                                                             
64 Kvale (1997), s. 210 
65 Ibid, s. 12 
66 Se vidare: Kvale (1997) 
67 Kvale (1997), s. 81 
68 Ibid, s. 89 
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form av bekvämlighetsurval med aspirationen att göra det så representativt som möjligt. Genom 

att viljan var att gå på djupet och att intervjuerna varit uttömmande, så har här använts det av 

Kvale lägsta rekommenderade antalet intervjuer; fem stycken.69 Det var meningen att det skulle 

vara sex stycken, men en blev inställd och kunde inte bokas om p g a informantens tidsbrist. 

Rent urvalsmässigt så har intervjuobjekten valts efter tillgänglighet, d v s har valt bland 

de lärare som varit villiga att ställa upp i denna undersökning. I de vida förfrågningar som 

gjordes, så var endast ett fåtal villiga att låta sig intervjuas till denna undersökning. Det är 

därmed möjligt att detta i sig snedvrider resultaten, med andra ord att endast lärare som använder 

kartan regelbundet är villiga att diskutera densammas användning i deras klassrum. Tyvärr så är 

detta en ofrånkomlig risk med undersökningens urval.70  

De fem intervjuade lärarna behandlas här konfidentiellt med pseudonymer (se vidare kap 

4.2.3). Rent könsmässigt så handlar det om tre män och två kvinnor. Samtliga har gått en lärar-

utbildning med inriktning mot SO eller geografi. Deras erfarenheter i skolan varierar från fyra till 

trettio år. De arbetar i två angränsande kommuner i Mellansverige. För att undvika att de har för 

liknande arbets- och synsätt, så har inte lärare som arbetar i samma skola intervjuats. 

 

4.2.2 Genomförande 

Vad gäller själva genomförandet kan även där ett par saker påpekas, t ex att när de intervjuade 

har velat lämna detta delämne för att själva bredda frågeställningen eller diskutera andra delar, så 

har diskussionen – vänligt men bestämt – förts tillbaka till denna undersöknings infallsvinkel.  

En intervjumall (se Bilaga 1) har använts och följdfrågor har ställts i den mån samtalet 

krävt. Under intervjuerna fördes löpande anteckningar, då det ansågs möjligt att göra detta utan 

att tappa fokus på det pågående samtalet med informanten. Intervjuerna bandades samtidigt för 

att göra det möjligt att ordagrant återge citat i resultatdelen av denna undersökning. Citat har 

genomgående använts i texten för att belysa – genom exemplifiering – samt att särskilt nyansera 

vissa av betydelse sagda kommentarer71. 

Under intervjuerna har en medvetenhet funnits kring risken att förväntningar kan sned-

vrida resultaten. Ett sätt att försöka undvika detta har varit att följa Steinar Kvales råd72 att vara 

                                                             
69 Kvale (1997), s. 81 f 
70 Ibid, s. 239 
71 Se vidare: Kvale (1997), s. 240 f, för råd kring användning av intervjucitat. 
72 Kvale (1997), s. 258 
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öppen för vad den intervjuade berättar (utan förutfattade meningar) och genom att inleda med 

öppna frågor. Intervjuguiden har särskilt designats med dessa faktorer i åtanke (se Bilaga 1).  

Reaktionerna från de intervjuade var varierande men i överlag positiv. Intervjuerna var 

planerade att ta en timme i anspråk, men drog i flera fall över tiden. Mestadels så upplevdes 

lärarna var öppna i samtalet och välvilligt inställda till denna undersökning.  

En av de två kvinnliga lärarna, här kallad Lisa, tyckte dock att undersökningens ”snäva 

inriktning på kartor och namngeografi” riskerade att ge ”en felaktig bild av geografi-

undervisningen”. Själv hade hon föredragit om ämnet i sin helhet och ämnesområden som hon 

ansåg var mer centrala i en modern geografiundervisning, som t ex miljöfrågor och hållbar 

utveckling, hade fått större utrymme i samtalet. Det kan väl sägas vara en korrekt kritik av 

undersökningen – att den blir en smula ensidig i sitt ämnesstoff. Fast å andra sidan så ger den 

mer djup genom att inte försöka ta upp alla aspekter i geografiundervisningen – vilket skulle 

riskera att göra denna undersökning rätt svepande. Förhoppningsvis kan andra forskningsansatser 

se till andra aspekter av geografiundervisningen och därmed komplettera den bild som ges här. 

 

4.2.3 Bearbetning och etiska överväganden 

Dessa intervjuer har ämnat behandla geografilärares uppfattningar kring vissa aspekter inom 

deras undervisning; nämligen kartans plats inom densamma. Vad gäller bearbetningen av 

intervjuerna så har denna lagts upp på ett tematiskt vis – där intervjufrågorna och svaren har 

kategoriserats i relation till undersökningens frågeställningar. Varje tema redovisas sedan i 

resultatdelens olika delkapitel; där lärarnas åsikter, erfarenheter och kommentarer sammanfattas 

(kap 5.1 till 5.4). Efter resultatbearbetningen så tillkommer analysen av intervjuerna och en 

diskussion av hur de svarar upp mot undersökningens specifika frågeställningar (kap 6). 

Slutligen följer en sammanfattande diskussion av resultaten i relation till arbetets syfte (kap 7). 

            När det gäller de forskningsetiska överväganden som måste göras i ett sådant här arbete, 

så har forskningsetiska råd, bl a från Vetenskapsrådet, varit vägledande genom processen.73 De 

medverkande lärarna informerades om syftet med intervjuerna innan påbörjat samtal och deras 

samtycke till dess tillämpning i detta arbete inhämtades. Deras identiteter förblir här anonyma 

och pseudonymer används. Strävan har genomgående varit att informanternas anonymitet och 

konfidentialitet ska erfaras som tryggad, så de kan vara avspända och öppna vid intervjutillfället. 

                                                             
73 ”God forskningssed” (2011) av Vetenskapsrådet – samt Merriam (1994), s. 188 ff, var här särskilt instruktiva. 
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5. GEOGRAFILÄRARE I FÄLTET – EN FALLSTUDIE 
Vid de fem intervjuer som företogs i denna undersökning så inleddes samtliga samtal med två 

öppna frågor (Bilaga 1) vilka förhoppningsvis skulle berätta lite om dessa geografilärares syn på 

ämnet och vad de tyckte var primärt i geografiundervisningen. Önskan var att få denna specifika 

studie, kartans användning inom ämnet, satt i perspektiv till vad de tyckte var viktigast att ta upp 

i deras sammantagna geografiundervisning. Genom att börja med dessa två frågor – innan en 

första fråga kring kartans användningsområden ställdes – var förhoppningen att också undvika 

att förväntningar kom att påverka informanterna till att tycka kartan var särdeles viktig inom 

geografin (men eftersom informanterna visste studiens syfte, så kanske detta inte kan undvikas). 

De intervjuades geografisyn tas därför upp i det följande delkapitlet (5.1) medan frågor 

kring hur kartan används som ett redskap inom geografiundervisningen tas först upp därefter 

(kap 5.2). Frågor kring vad som utgör skillnaden mellan namnkunskaper och kartkunskaper och 

hur det kommer till uttryck hos de intervjuade lärarna tas upp i delkapitel 5.3. Avslutningsvis så 

får geografilärarna en chans att uttrycka sina åsikter (kap 5.4) kring den aktuella namnkunskaps-

debatten och den aktuella läroplansreformen (Lgr 11). 

 

5.1 Geografisyn 
I denna del kommer det att redogöras för de intervjuades syn på geografiämnet i högstadiet och 

vilka arbetsområden inom ämnet som de anser särskilt viktiga att lyfta fram. Denna redogörelse 

sker på individbasis och börjar med den äldste och fortsätter ner, likt en ålderspyramid, för att 

avsluta med den yngste lärarens synpunkter sist. Mellan den första och sista läraren skiljer 30 år, 

både sett till ålder och erfarenheter i att arbeta som geografilärare. Den mittersta av de tre lärarna 

hamnar mellan denna åldersspännvidd och de två andra lärarna ligger närmare den yngste 

respektive den äldste. Detta upplägg valdes då det kan vara av intresse för läsaren att kunna 

jämföra ålder och geografisyn (något sådant antagande görs dock inte i denna undersökning). 

• ”Leif” 

Leif lägger särskild tonvikt i geografiämnets ämnesövergripande egenskaper. Han menar 

att ämnet är särskilt viktigt inom SO-blocket just p g a detta; det är ”ett ämne man kan ta 

avstamp i eller knyta ihop säcken med”. 

Kartkunskaper är en grund i ämnet menar Leif och att debattera miljö/energifrågor – är 

något som han tycker är särskilt viktigt. Likaså ser han att jämförelser mellan olika regioner, 
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såsom Norden, Europa och slutligen övriga världen, är viktigt i geografiämnet. ”Jag tror att detta 

är viktigt för att skapa en grund för eleverna, en bild av världen de lever i, de utmaningar vi står 

inför och att förstå sin plats i världen”. 

• ”Rune” 

Rune menar att geografiämnet under hans tid som lärare har genomgått en förändring; 

från att ha fokuserat på faktakunskaper till att numer prioritera helhetssyner och hållbar 

utveckling. Han tycker att detta är en positiv utveckling. 

När Rune ska berätta om de arbetsområden som han prioriterar så utgår han från de 

arbetsområden som hans skola särskilt profilerar sig med; hållbar utveckling och jämställdhets-

frågor. Hållbar utveckling verkar dock vara ett område som han har särskilt intresse av att lära ut. 

Rune menar att strävan efter en hållbar utveckling är människans största utmaning och för att nå 

detta mål så måste folk bli medvetna om problemen, och först då ”kan vi hoppas lösa dem”. 

• ”Lisa” 

Lisa vill särskilt lyfta fram att geografiämnet sammanbinder natur- och samhälls-

orienterande ämnen. ”Bara i detta ämne (geografi) kan vi sträva mot en helhetssyn av vad 

naturen ger och människans anspråk av den, samt naturens begränsningar”. 

Lisa tycker att miljöfrågor är de viktigaste att ta upp i geografin. Hon menar att det är 

varje människas plikt att sträva mot hållbar utveckling. Detta för ”att säkerställa den naturliga 

balansen” både sett till framtiden och för skapandet av en mer rättvis fördelning av befintliga 

resurser – globalt sett. 

• ”Jan” 

Jan lyfter särskilt fram geografiämnets bredd, dess möjligheter att både generalisera och 

beskriva med stor detaljrikedom. Han ser gärna att ämnet ger eleverna ett rumsligt perspektiv, 

likt hur historia ger ett tidsperspektiv, och att geografiämnet kan fungera som ”en bro mellan 

natur- och samhällskunskaperna”. 

När det gäller de arbetsområden som Jan lägger särskild tonvikt på, så gör han en 

årskursmässig indelning. I 7:an vill Jan att eleverna ska lära sig geografins ”grundkunskaper” 

vilka han menar t ex är att ”kunna kartan och var olika länder ligger i världen”. I åttan är det 

miljö och hållbar utveckling som står på Jans schema. I 9:an slutligen, så läggs tyngdpunkten på 

att diskutera och analysera skillnader och skeenden i omvärlden med betoning på politisk- och 

ekonomisk geografi. 
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• ”Therese” 

Therese talar om ”en vidgad rumsuppfattning” när hon förklarar vad hon tycker att ämnet 

ska ge eleverna. Geografiämnet blir i hennes synsätt ”ett verktyg att hjälpa elever till att kunna 

förstå omvärlden, generalisera och att ha en sorts inre kompass som de kan ha nytta av resten av 

livet”. Det är med andra ord ett liknande synsätt som Jan påvisade, med den skillnaden att Jan 

också pratade om geografin som en bro mellan natur- och samhällskunskaperna. 

 Therese har också samma arbetsområden som Jan (trots att de inte arbetar på 

samma skola) samt i samma årskurser. Skillnaden är att Therese inte nämner kartkunskaper i 

7:an utan pratar direkt om att lära eleverna namnkunskaper. Annars är det som sagt samma 

upplägg med hållbar utveckling i 8:an och ekonomisk/politisk geografi i 9:an. Therese menar att 

detta är en lämplig progression genom högstadiets årskurser; ”eftersom det går från fakta till 

förståelse till analys”. Hon tycker också att dessa arbetsområden påvisar ämnets bredd och ger 

eleverna några väl valda ”smakprov av geografin”. 

Sammanfattningsvis, utan att gå djupare in på och föregripa en senare analys, så påvisar 

ändå dessa fem informanter en bredd i vad de anser vara viktigt att ta upp i geografiämnet vid 

grundskolans senare år. Regionalgeografi, kartkunskaper, namnkunskaper, jämställdhets- och 

miljöfrågor samt ekonomisk och politisk geografi finns här representerat. Genomgripande är 

dock att samtliga lärare nämnde särskilt hållbar utveckling (fyra av fem) eller miljöfrågor som ett 

centralt arbetsområde. 

När det gäller synen på geografiämnet så nämns att ämnet kan vara en bro mellan natur- 

och samhällsorienterande ämnen (två lärare), en plattform för ämnesövergripande studier (en), 

ett verktyg för att generalisera (två), helhetssyner och hållbar utveckling (två), och att skapa en 

vidgad rumsuppfattning hos eleverna (två). 

 

5.2 Kartan som ett redskap 
På frågan ”hur ser du på kartans användning inom ämnet?” så utropade tre av lärarna likadant; 

nämligen att ”kartan är ju helt central!”. När de förklarade vidare vad de menade med detta så 

specificerade de lite olika. Leif sa att det handlar om grundläggande fakta samt att tolka kartor. 

Rune menade att kartan är ett återkommande inslag i undervisningen – särskilt tematiska kartor 

och statistik – vilka används som diskussionsunderlag. Jan å sin sida sa att kartan kommer till 

ständig användning. Han pekade på att eleverna i hans undervisning lär sig kartans grundstenar i 
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7:an och att de sedan i 8:an och 9:an måste kunna dra slutsatser och diskutera utifrån kartan – 

särskilt de tematiska kartorna. 

 Therese var inne på samma spår. Hon menade att ”kartan måste ständigt vara 

närvarande i ämnet tillsammans med atlasen. Alla händelser och platsanvisningar måste kunna 

relateras till kartan”. Hon menade vidare att kartkunskaper är som ett eget språk som bara kan 

läras genom repetition. Lisa å sin sida hade ett annorlunda synsätt. Hon menade att kartans 

främsta uppgift ”är att illustrera” fenomen, t ex ”resursanvändning och den orättvisa 

fördelningen mellan länder” och att kunna göra jämförelser och dra slutsatser ur dessa kartor. 

Liksom Rune och Jan så påpekade hon särskilt de tematiska kartornas användbarhet. 

De fem lärarna beskrev därefter ett par arbetsområden där kartkunskaper varit det 

centrala. De fick också förklara sina tankar bakom planeringen av dessa arbetsområden. 

 Leif: Kartbok, blindkartor och Denvermetod används för att arbeta med elevernas 

kartkunskaper. Använder kartan som redskap när jordens inre krafter studeras till exempel. 

Tanken att arbeta mycket med kartkunskaper, särskilt i 7:an, är att eleverna har mycket skiftande 

förkunskaper från mellanstadiet ”och det gäller att få upp alla till samma nivå”. Vidare menar 

Leif att med varierande och fantasifulla kartuppgifter så tycker eleverna att detta är ett väldigt 

roligt arbetsmoment vilket gör att många elever tidigt blir välvilligt inställda till ämnet. 

 Rune: Brukar särskilt lyfta fram jämställdhetsfrågor och aktuella händelser i 

världen vilka anknyts med väggkarta. Just när aktuella händelser tas upp så blir det 

ämnesöverskridande arbete med samhällskunskap (t ex demokratifrågor) och historia samt ibland 

religion (vid vissa konflikter). Kolonialism och fattigdom är ett annat arbetsområde där deras 

inbördes samband kan illustreras med hjälp av kartor. Rune menar att han med dessa 

arbetsområden och användningen av kartor vid olika jämförelser kan ”skapa en större förståelse 

för vad som händer i världen och varför – kartan är då ett ovärderligt verktyg”. 

Lisa: Resursfördelning i världen, miljöfrågor samt klimat- och vegetationsstudier är 

några exempel på arbetsområden där kartan används som ingång. Den används ofta som 

jämförelse- och diskussionsunderlag till dessa arbetsområden. Tematiska kartor används särskilt 

för att kunna jämföra och dra slutsatser. Tanken är att kartan fungerar som ingång med att belysa 

vissa förhållanden (t ex koldioxidutsläpp) för att sedan använda det som diskussionsunderlag till 

en större fråga (hållbar utveckling i detta fall). 
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Jan: Inom den ekonomiska- och politiska geografin i 9:an så inhämtas fakta från de 

tematiska kartorna. Där kan även jämförelser göras och det kan vara till underlag för 

diskussioner kring den orättvisa resursfördelningen i världen till exempel. ”Atlasen blir då en 

portal för vidare studier i ämnet”. Också när miljöfrågor och hållbar utveckling tas upp i 8:an så 

används kartan på ett liknande sätt samt till att förklara olika sammanhang, t ex Golfströmmens 

påverkan på vårt klimat. Tanken bakom detta är att atlasen används som utgångspunkt till 

diskussioner, jämförelser och till att göra generaliseringar – såsom olika geografiska modeller. 

Therese: Namngeografi – för att orientera eleverna med hjälp av atlas och blindkartor – 

samt konstruerande av egna fantasikartor är ett direkt sätt att använda kartan i undervisningen. 

Kartan används också i regionalgeografiska moment, t ex resurser och resursanvändning med 

hjälp av tematiska kartor. Likaså används väggkarta för att förklara samband och sammanhang 

när hållbar utveckling står på schemat. Praktisk användning av kartan får eleverna bl a när de 

orienterar på idrotten. Tanken är att eleverna bör ha vissa grundkunskaper för att få en 

någorlunda korrekt rumslig uppfattning av världen samt att de kan använda sig av kartor/atlas. 

Sammanfattningsvis kan det här ses att fyra av de fem lärarna anser kartan som central i 

geografiämnet och att den bör vara ständigt närvarande i undervisningen. Lisa var den lärare som 

inte uttryckte sig på detta vis, men även hon såg att kartor med fördel kan användas för att 

illustrera vissa geografiska fenomen. Hur kartan sedan används som redskap, eller som ett 

verktyg i undervisningen som flera av lärarna kallade det, har besvarats på olika vis av lärarna 

och tillsammans har de pekat på flera pedagogiska användningsområden: 

Tabell 1: Kartan som verktyg 
 

o Jämförelse- och diskussionsunderlag 

o Dra slutsatser 

o Namngeografiska kunskaper och lära sig kartans grundstenar 

o Ämnesöverskridande arbete med aktuella händelser 

o Tematiska kartor 

o Förklara olika sammanhang, t ex med hjälp av väggkarta 

o Göra generaliseringar, geografiska modeller 

o Portal för vidare studier i ett ämne (utgå från kartan) 
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5.2.1 Undervisning kring kartans grundstenar och ett kritiskt förhållningssätt 

När det gäller elevernas kartkunskaper och förståelse av kartans grundstenar (eftersom detta är 

grunden till att överhuvudtaget arbeta med kartor), så frågades lärarna hur de upplever elevernas 

förmågor i detta sammanhang och om de särskilt arbetar med att lära ut kartans grundstenar.  

Tre av lärarna (Leif, Therese och Jan) sade sig arbeta intensivt med att lära ut kartans 

grundstenar i 7:an särskilt. Elevernas förmågor anser de är blandade, men med mycket övning så 

sitter det ändå tillsist och när de går ut högstadiet så har eleverna goda kunskaper. Rune och Lisa 

å sin sida säger sig inte särskilt arbetat med kartans grundstenar. Rune pekar på brister hos 

elevernas förståelse, särskilt när det gäller skala och symboler, samt att eleverna ogärna använder 

sig av kartboken. Lisa tycker dock att eleverna verkar hänga med bra när kartan används som ett 

verktyg i undervisningen. Båda säger sig regelbundet använda tematiska kartor. 

Noterbart är att ingen av lärarna tog upp i sina redogörelser av kartans användnings-

områden att kartan kan användas till att diskutera ett kritiskt förhållningssätt. När lärarna fick 

frågan ”diskuterar ni med eleverna ett kritiskt förhållningssätt till kartor, särskilt tematiska 

kartor?” gick svaren i ett liknande mönster som frågan kring kartans grundstenar. Samma tre 

lärare (Leif, Therese och Jan) sade sig ta upp ett kritiskt förhållningssätt till kartor, medan de 

övriga två (Rune och Lisa) inte tar upp det till direkt behandling i deras undervisning. 

Leif tar upp olika kartprojektioner och ”hur de kan ge en felaktig bild av världen”. 

Therese fokuserar på att lära sina elever att kartor är generaliseringar och hur kartdistorsioner 

därmed kan uppkomma. Jan å sin sida är den som säger sig ta upp frågan mest uttömmande. Han 

diskuterar i 9:an med eleverna ett kritiskt förhållningssätt till kartor med exempel hur olika 

kartprojektioner kan påvisa olika utslag beroende på vad som framhävs. I ett samarbete med 

historia så diskuteras även hur propaganda kan användas i kartor med exempel från världskrigen. 

 

5.3 Namnkunskaper och kartkunskaper – en central skillnad? 
I detta kapitel kontrasteras begreppen namnkunskaper och kartkunskaper för att få reda på vad de 

intervjuade lärarna tycker att skillnaden består i (om de nu ser någon skillnad). Först följer ett 

delkapitel där lärarna får redogöra för om de använder sig av ett eller flera arbetsområden som 

faller inom ramen för begreppet namnkunskaper (kap 5.3.1). Därefter bes lärarna definiera vad 

de anser att kartkunskaper är (5.3.2). Slutligen ges de möjligheten att kontrastera namnkunskaper 

och kartkunskaper (5.3.3). 
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5.3.1 Namnkunskaper i undervisningen 

Endast en av de fem intervjuade geografilärarna använder sig inte av namnkunskaper i sin 

undervisning. Lisa anser att namnkunskaper är ett arbetsområde som inte hör hemma i den 

moderna geografin och att ”för mycket tid läggs på fakta, när det gäller att se helheten istället”. 

Eleverna lär sig vissa namn ändå när de kommer upp till behandling i de arbetsområden som de 

arbetar med, säger hon vidare. 

De övriga fyra lärarna arbetar dock med namnkunskaper. Samtliga använder sig av 

blindkartor och kartbok/atlas. Just kartboken används intensivt i detta moment och lärarna 

minglar ofta bland studenterna för att hjälpa dem individuellt med de delar de har svårt med. De 

tre manliga lärarna säger också att de använder sig av frågesport eller geografiska dataspel för att 

skapa lust i lärandet. Andra sätt att göra faktainhämtningen och lärandet av kartans grundstenar 

(vilka kombineras av Leif, Jan och Therese) lustfylld används också; såsom ritandet av mentala 

kartor, fantasikartor och Denvermetoden. Alla dessa fyra lärare ville också särskilt poängtera att 

eleverna tycker att det är kul att arbeta med namnkunskaper. 

När det gäller vilka namnkunskaper lärarna tycker att eleverna ska känna till så säger 

samtliga utom Leif att de väljer namngeografiska platser i rådslag med eleverna. Trots att de 

diskuterar med eleverna så är det endast Jan som är helt öppen för vad denna diskussion kan ge. 

Rune tycker till exempel att eleverna ska känna till världsdelarna, haven, de större länderna och 

huvudstäderna – sätt till yta och ekonomi. Therese menar att de ska känna till EU-länderna för att 

underlätta diskussioner kring EU i samhällskunskapen. Leif slutligen, som inte rådslår med 

eleverna, tycker att de ska kunna (så gott som) alla större och viktigare namn och platser i 

Europa åtminstone och därefter världen (i någon mindre utsträckning). 

 

5.3.2 Kartkunskaper – en definition 

I intervjuerna framkom snart inte en utan fem definitioner av kartkunskaper. Men trots att de 

skiljer sig i ordalydelse och omfång så har de ändå flera liknande drag. Dessa kan sammanfattas i 

huvudsak i två punkter: 

• Att kunna jämföra, dra slutsatser och analysera kartor utifrån ett syfte. 

• Ha förståelse och en mental överblick av hur världen ser ut; kunna generalisera. 
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Thereses definition av kartkunskaper sammanfattar väl vad som återkom hos samtliga lärare: 

”Kartkunskaper går utöver själva faktainpräntandet av platser och handlar mer om att kunna 

hantera kartans grundstenar och använda kartor/atlaser i faktainhämtande, jämförelser och 

analyser. Det har också att göra med den mentala bild vi skaffar oss av omvärlden”. 

Utöver denna gemensamma definition så menar Rune att kartan är ett analysverktyg som 

ger möjlighet till att inte bara förstå sin egen plats i världen utan också jordens enorma 

variationsrikedom. Kartan är därmed inte endast ett instrument för att generalisera, enligt detta 

synsätt, men också för att påvisa den globala variationsrikedomen. 

Lärarnas definitioner sammanfaller därmed på de flesta punkter med den definition som 

använts i detta arbete (se kap 1.2.1). Ett par skillnader är att lärarna inte tar upp det kritiska 

förhållningssättet i deras definitioner och pratar heller inte om hur jorden uppkommit och är i 

ständig förändring genom olika natur- och kulturgeografiska faktorer.  

Det är intressant att notera att det finns en samstämmighet av vad kartkunskaper är bland 

dessa intervjuade lärare, trots att det inte är ett vedertaget begrepp i sig. Vidare så är det värt att 

nämna att flera av lärarna efter intervjuerna sade att samtalet hade hjälpt dem att medvetandegöra 

och strukturera sina tankar kring hur kartan kan och kanske också bör användas i deras framtida 

undervisning – för att sammanfalla med deras pedagogiska syn på ämnet i allmänhet och 

kartkunskapsbegreppet i synnerhet. 

 

5.3.3 Skillnaden mellan namnkunskaper och kartkunskaper 

I lärarnas definition av kartkunskaper kan tydligt utläsas att samtliga lärare anser att 

kartkunskaper är ett betydligt vidare begrepp än namnkunskaper. Men under denna delkapitels-

rubrik inbegrips inte endast skillnader i definition, utan även vilken vikt lärarna lägger på de 

olika arbetsmomenten, samt om de ser något samband mellan de olika kunskapstyperna som 

eftersträvas i namn- respektive kartkunskaperna. 

Leif: Faktakunskaper är basen till vidare analys. ”Hur ska elever kunna orientera sig i sin 

omvärld om de inte vet någonting om denna?”. Trots ”negativ publicitet under senare år” så 

menar Leif att de grundkunskaper som namnkunskapen ger, är en förutsättning för att kunna 

jämföra och dra slutsatser. Han tar som exempel den stora jordbävningen och följande tsunamin i 

Japan tidigare i år och säger att om eleverna vet hur Japan ser ut och vart det ligger – så kan de 

därefter koppla det de ser i plattektonikkartan till vad som skedde och dra egna slutsatser. Saknar 
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de dock dessa namngeografiska kunskaper (samt kunskaper om plattektonik) så förstår de inte 

vad det är de tittar på och kan följaktligen varken jämföra, dra slutsatser eller analysera. ”Endast 

med hjälp av fakta kan vi tolka världen runtomkring oss. Annars blir det bara en massa tyckande 

och högst ovetenskapligt”. 

Leif anser att man måste lägga ner mycket tid och energi på att arbeta med både 

namnkunskaper och kartkunskaper i geografiämnet. Namnkunskapen utgör grunden för 

kartkunskaperna. Därför bör eleverna arbeta med namnkunskaper i 7:an menar han, inte minst 

för att eleverna i den åldern ofta finner det lustfyllt att arbeta med detta arbetsområde. Leif menar 

vidare att namnkunskaper är bra för allmänbildningen. Med det menar han att det finns en 

kunskapsmässig ”minsta gemensamma nämnare med andra i samma kulturkrets”. 

Rune: Kartkunskaper är viktigt och något som man kan ta med sig i livet. 

Namnkunskaper däremot anser Rune inte är lika viktigt. Förvisso ”kanske det är bra om man har 

vissa grunder” men sammantaget är namnkunskaper av klart underordnad vikt till att ha goda 

kartkunskaper. Runes fokus ligger på förståelse snarare än fakta. 

Visserligen menar även Rune att namnkunskaper är en grund till kartkunskaper, precis 

som att man bör kunna kartans grundstenar, ”men det mesta kan tas efterhand och jag tycker inte 

man bör lägga ner alltför mycket tid på det”. Just tidsbrist är något som han utpekar som en orsak 

till att namnkunskaper får stryka på foten i undervisningen. 

Lisa: ”Namngeografi är inte viktigt”. Hon går vidare och beskriver namnkunskaper med 

ord som ”råplugg”, ”förkastligt” och ”gammaldags”. Kartkunskaper däremot menar Lisa ”är 

viktigt såtillvida att man bör kunna avläsa en karta korrekt och dra slutsatser från dem”. Vissa 

namngeografiska kunskaper får eleverna hursomhelst genom att vissa platser och regioner berörs 

i undervisningen menar hon. 

”Namnkunskaper har ingen plats i den moderna geografin” och något samband mellan 

namnkunskaper och kartkunskaper ser inte Lisa heller. 

Jan: Både namnkunskaper och kartkunskaper är viktiga för elevernas omvärldsbild ”för 

att kunna göra jämförelser och generaliseringar baserat på fakta”. Vidare tycker Jan att eleverna 

har lättare att ta till sig namnkunskaper, men att de också glömmer dem snabbare, medan 

”kartkunskaper är mer en färdighet de kan ha nytta av hela livet”. 

Däremot ser Jan inget motsatsförhållande mellan namnkunskaper och kartkunskaper, 

snarare att ”de hör samman och förstärker varandra”. Han menar att när eleverna jobbar aktivt 
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med namngeografi så lär de sig samtidigt ”att hitta i en atlas, avläsa relevant information samt 

kartans grundstenar”. Namnkunskaper behöver inte nödvändigtvis vara en förutsättning för 

kartkunskaper, ”men det är ett logiskt angreppssätt”. 

Therese: Det finns inget egenvärde med namngeografi, enligt Therese. Hon menar dock 

att namnkunskaperna underlättar förståelsen hos eleverna. Den grundkunskap som 

namngeografin ger kan stå eleverna väl som en sorts allmänbildning även efter skoltiden (hon 

har här en liknande definition av begreppet allmänbildning som Leif). 

Therese ser vidare ett tydligt samband mellan namnkunskaper och kartkunskaper: ”Har 

en elev goda kunskaper i det ena så lär de sig också det andra – det motsatta är likaså sant. Har 

aldrig sett en elev bra i bara det ena och oförstående i det andra”. 

Sammanfattningsvis så kan det här avläsas att endast Lisa anser att namnkunskaper och 

kartkunskaper inte hör ihop. Hon tycker tvärtom att namngeografin inte har något i den moderna 

geografiundervisningen att göra. Övriga fyra lärare anser att namnkunskaper kan utgöra en grund 

för kartkunskaperna. Rune tycker dock inte att namngeografin är värd den tid det tar och 

fokuserar hellre på andra arbetsområden. Leif, Jan och Therese är de tre lärare som framförallt 

använder sig av namnkunskaper i undervisningen och som ser det klaraste sambandet mellan det 

och kartkunskaperna. Det senare ses ofta som en högre kunskap som bäst kan nås på en stark 

namnkunskapsbas. 

 
5.4 Den namngeografiska debatten och läroplansreformen 
Hur ser då dessa lärare på den nya läroplansreformen (Lgr 11) och den medföljande 

namngeografiska debatten? I detta kapitel får de intervjuade lärarna chansen att uttrycka sina 

åsikter i dessa frågor. 

Leif: Den nuvarande läroplanen (Lpo 94) är inte särskilt tydlig menar Leif. Därför ser 

han den nya läroplansreformen (Lgr 11) som ett steg i rätt riktning. Han tycker att det är bra att 

Lgr 11 särskilt lyfter fram vikten av att kunna kartans grundstenar och namnkunskaper. 

Vad gäller den aktuella namnkunskapsdebatten så är Leif av den åsikten att 

utbildningsministern är inne på rätt spår: ”Det är bra att man äntligen prioriterar geografins 

ryggrad; utan faktaförståelse kan inga djupare kunskaper eller diskussioner göras”. 
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Rune: Är av åsikten att nuvarande läroplan täcker in arbete med kartan på ett 

tillfredsställande sätt och att det därför inte finns någon orsak att särskilt avkräva namnkunskaper 

från eleverna. Den nya läroplanen är i detta avseende en försämring enligt Rune. 

På sin skola har SO-lärarna diskuterat den namngeografiska debatten flitigt sinsemellan. 

Rune säger att de är av åsikten att man börjar skära ner på helhetssynen inom ämnet och att 

faktaorienteringen går ut över ämnets kvalité eftersom tiden tillgänglig till ämnet är begränsad. 

Rune håller därför med de pedagogiska debattörerna i denna debatt. 

Lisa: Anser att det är viktigt att se till jorden som en helhet, inte de fragmentariska 

delarna. Därför är det viktigt att inte gå in i för mycket detalj vad som ska läras ut. Lisa är kritisk 

till både nuvarande och kommande läroplan. Hon är av åsikten att geografiämnet borde skrotas 

till förmån för ett nytt ämne: Hållbar utveckling.74 

När det gäller namnkunskapsdebatten tycker hon att den uppkommit genom ”typisk 

konservativ skrämseltaktik: ’Hjälp! Ungarna vet inte var Ulan Bator ligger!’ När det knappast är 

det som är viktigt i geografin”. Lisa anser att den globala uppvärmningen borde vara en fara 

större än urholkade namnkunskaper att oroa sig över: ”Typiskt att snöa in sig på detaljer och 

missa helheten!”. Lisa hamnar därmed i samma ringhörna som de debattörer som är kritiska till 

namnkunskapernas värde. 

Jan: Nuvarande läroplan täcker dåligt in arbete med kartan anser Jan: ”Det står i väldigt 

generella ordalag och man har stor frihet att passa in nästan vad man vill i dessa beskrivningar”. 

Han är dock osäker på om den nya läroplanen är särskilt mycket bättre i det avseendet. 

Den namngeografiska debatten anser Jan är ”mycket väsen av ingenting. Istället för att 

fokusera på viktigare saker blir det mycket käbbel över en definitionsfråga, i slutändan är det 

bara olika sätt att nå samma mål”. 

Therese: Anser att nuvarande läroplan skapar alltför mycket svängrum vad gäller 

tolkning av vad eleverna egentligen ska lära sig. Det blir då svårt att upprätthålla någon sorts 

nationell allmänbildning menar hon. Hon tror dock att ”den nya läroplanen är ett steg i rätt 

riktning; gör det mer tydligt”. 

”Håller väl med utbildningsministern att det inte finns någon motsättning mellan fakta 

och helhetssyn, tvärtom!” Vidare säger Therese att ”barn i 7:an kan inte analysera på egen hand 

och har svårt för att tolka. Man behöver ta det steg för steg. När de lärt sig fakta kan man visa 

                                                             
74Hållbar utveckling har tidigare (2006) föreslagits ta geografiämnets plats på gymnasiet, men gick ej igenom. 
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dem hur de kan (använda fakta till att) göra jämförelser, dra slutsatser och analysera”. Medan 

Therese här öppet håller med utbildningsministerns argumentation, så finns inget som hon säger 

som direkt talar emot vad de pedagogiska debattörerna påpekade heller. Däremot är hon kritisk 

till dem i den allmänna debatten som helt vill utesluta namnkunskaper från ämnet. 

Sammanfattningsvis är det en splittrad bild som kan ses hos dessa lärare vad gäller 

läroplanerna och den namngeografiska debatten. Den nuvarande läroplanen (Lpo 94) anser 

endast Rune täcker in arbete med kartan på ett tillfredsställande sätt. Lisa och Jan är å sin sida 

kritiska till båda läroplanerna. Leif och Therese är båda kritiska till nuvarande läroplanen och 

tror att den nya (Lgr 11) kommer att vara ”ett steg i rätt riktning”. Lisa slutligen är av åsikt att 

geografiämnet helt borde utgå från schemat och ersättas av ämnet hållbar utveckling. 

En liknande skiljelinje mellan dessa lärare kan ses i namnkunskapsdebatten. Leif och 

Therese anser båda att utbildningsministern gör rätt i att poängtera nyttan av fakta och 

namnkunskaper som en grund för jämförelser, förståelse och analys. Rune och Lisa är båda 

kritiska till detta synsätt och menar att faktaförståelse går ut över ämnets helhetssyn: ”Snöa in sig 

på detaljer och missa helheten”. Jan å sin sida menar att de två sidorna i debatten låter sig skiljas 

på en definitionsfråga, när de egentligen bara har olika infallsvinklar för att nå till samma 

slutmål. Han anser därför att debatten är ”mycket väsen för ingenting”. 
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6. LÄRARES INSTÄLLNING TILL KARTAN – EN ANALYS  
I denna analysdel ämnas resultaten från intervjuerna, som presenterades i föregående kapitel, att 

utvärderas närmare. Analysen kommer att ställas i kontrast till de frågeställningar som denna 

forskningsansats hade som utgångspunkt (kap 3.2). 

 

6.1 Hur används kartan som redskap i geografiundervisningen? 
Det som framförallt framkom i intervjuerna med de fem lärarna är den variationsrikedom som 

finns i användningen av kartor i geografiundervisningen (se Tabell 1). Lärarna gav olika exempel 

på arbetsområden och även om de sinsemellan skilde sig åt så fanns ändå påtagliga likheter. Att 

kartan inom geografiämnet var att betrakta som central var fyra av de fem lärarna rörande eniga 

och entydiga om. Även den femte läraren påtalade kartans givna användningsområde inom 

geografiämnet även om hon inte ville ge den riktigt samma centrala plats. 

 Kartkunskaper, som ett vidare begrepp i undervisningen, är ett arbetsområde som ständigt 

återkommer i samtliga lärares undervisning. Särskilt tematiska kartor betonas som viktiga och de 

används särskilt som diskussionsunderlag i klasserna. Intressant att notera var att två av lärarna, 

när de bads beskriva ett område där kartan använts som redskap, valde att särskilt lyfta fram 

namnkunskaper. Kanske kan det tyda på att de inte såg någon avsevärd skillnad mellan dessa? 

När dessa två lärare senare skulle beskriva divergensen mellan kart- och namnkunskaper genom 

att definiera begreppen, så medvetandegjordes samtidigt för dem vari skillnaden låg. Detta kan 

peka på vikten att fundera kring och definiera viktiga begrepp i undervisningen, inte endast för 

elevernas skull, utan även för lärarnas egen del. 

 När det gäller att undervisa och diskutera ett kritiskt förhållningssätt till kartor, så verkar 

dessa intervjuer peka på att detta är något som inte är så vanligt förekommande. Endast en av 

lärarna tar upp detta på ett grundligt och ämnesövergripande sätt, där det kopplas till propaganda 

och världssyn. Ingen av lärarna tog heller upp detta som en del av kartkunskapsbegreppet. 

 Likaså var det förvånande att kartans grundstenar inte framhålls av fler än tre av lärarna. 

Man kan undra hur det är tänkt att eleverna ska kunna arbeta med kartor, som dessutom är att 

anse som centralt i ämnet, om de inte tillfullo förstår kartans grundstenar! Flera av lärarna har 

samtidigt påpekat att elever ofta har problem med vissa av kartans grundstenar, såsom skala och 

symboler. På så vis kan det ses som positivt att den nya läroplanen (Lgr 11) tydligt poängterar 

vikten av att eleverna just ska lära sig kartans grundstenar. 
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6.2 Vilken syn har lärarna på namn- och kartkunskaper? 
Synpunkterna på namnkunskapernas betydelse i geografiundervisningen har ofta varit 

polariserande, både i debatten och hos de verksamma lärarna. I denna undersökning har det visat 

sig att fyra av de fem lärarna använder sig av namnkunskaper i undervisningen, medan den femte 

betraktar denna typ av kunskap som kontraproduktiv och ”gammaldags”.  

En av de fyra lärare som använder namnkunskaper i undervisningen påpekade också att 

det föreligger en fara i att faktakunskaper tar tid som med fördel kunde användas till att fokusera 

mer på ”helheter”. De övriga lärarna anser dock att namnkunskaper är viktiga både till att ge en 

grundkunskap som alla kan ha gemensamt (”allmänbildning”), samt till att lära ut kartans 

grundstenar och ge en faktabas som kan underlätta för fortsatta geografisk jämförelser och 

analyser i senare år. 

Samtliga lärare är överrens om att kartkunskaper är viktigare än namnkunskaper. Ofta ser 

lärarna som använder sig av namnkunskaper i undervisningen att eleverna samtidigt lär sig 

kartkunskaper. Detta sker tillexempel när de får aktivt arbeta med kartbok och blindkartor. 

Lärarna påvisade även samstämmighet när det gäller att definiera begreppet kartkunskaper: 

• Att kunna jämföra, dra slutsatser och analysera kartor utifrån ett syfte. 

• Ha förståelse och en mental överblick av hur världen ser ut; kunna generalisera. 

Skillnaden mellan namnkunskaper och kartkunskaper är därmed avsevärd. Med namnkunskaper 

avses faktainhämtande kring geografiska platser som t ex länder, huvudstäder, floder, 

bergskedjor, öknar och hav. Skillnaden ligger därför, som Therese sammanfattade det, i att 

”kartkunskaper går utöver själva faktainpräntandet av platser och handlar mer om att kunna 

hantera kartans grundstenar och använda kartor/atlaser i faktainhämtande, jämförelser och 

analyser. Det har också att göra med den mentala bild vi skaffar oss av omvärlden”. 

 

6.3 Hur ser lärarna på den namngeografiska debatten och läroplanerna? 
En sak som är slående, är det sätt som kartor används i undervisningen (Tabell 1). De verkar 

passa bra in på läroplanernas formuleringar – med ord som att dra slutsatser, jämförelser och 

ämnesöverskridande arbete. Lärarna ger intrycket av att ha en bra medvetenhet kring viktiga 

pedagogiska modeord som dessa och ser till att betona dem i intervjuerna. Om detta svarar upp 
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mot en inre övertygelse är naturligtvis svårt att veta. Däremot verkar finnas en förtrogenhet med 

nuvarande läroplan (Lpo 94) och de pedagogiska ledorden från densamma. 

Vad gäller den nya läroplansreformen (Lgr 11) så finns en märkbar delning av åsikter 

beroende på vad lärarna redan lägger tonvikten på. De tre lärare som redan lägger tonvikt på 

namnkunskaper och kartans grundstenar i sin undervisning är generellt sett mer positiva till den 

nya läroplanen och negativare till Lpo 94 – åtminstone då det gäller kartans plats i läroplanerna. 

En tänkbar orsak till detta är att lärare som redan har ett arbetssätt som liknar det som 

beskrivs i den kommande läroplanen känner sig mindre hotade av densamma. Samtidigt ska 

sägas att förändringen av kartans roll i den nya läroplanen naturligtvis endast utgör en liten del 

av förändringarna i sin helhet och har antagligen inte en avgörande betydelse för lärarnas syn på 

läroplanen i sin helhet. Här har dessa lärares åsikter kring just kartans användning efterfrågats, 

vilket är viktigt att klargöra och betona, dock har vissa lärare ändå snarare velat ge sina 

helhetsintryck av läroplanen – vilket avsevärt försvårar tolkningen. 

Lärarnas syn på den namngeografiska debatten föll längs en välkänd skiljelinje. En av 

lärarna var negativ till båda sidor och tyckte att debatten var mest ”käbbel” medan de båda 

sidorna i debatten annars kunde räkna med två lärare var i sina ringhörnor. De två som arbetade 

mest intensivt med namnkunskaper var också föga förvånande i utbildningsministerns hörna, 

medan de två lärare som snarare ville betona helheter, var på den sida som var kritisk till namn-

kunskapernas faktaorientering. Namnkunskapsdebatten är därmed en fråga som även bland 

aktiva geografilärare har potentialen att skapa en polariserande effekt.  

Det är dock intressant att notera att trots denna tudelning av åsikter så är det ändå fyra av 

fem lärare som undervisar utpräglade geografiska namnkunskaper i årskurs 7. Möjligen hör detta 

ihop med ett annat faktum som all dessa fyra lärare poängterade; nämligen att eleverna, enligt 

dessa lärares erfarenheter, i denna ålder tycker om att arbeta med namngeografi. 

 

6.4 I vilken didaktisk typologi hamnar namn- och kartkunskaper? 
Lena Molin utmålar fem olika typologier som karakteriserar dagens geografiundervisning (se 

vidare kapitel 3.1): Traditionell värdebaserad-, naturvetenskapligt baserad-, 

samhällsvetenskapligt baserad-, tvärvetenskapligt baserad- samt aktualitets och värdebaserad 

geografiundervisning. Av dessa fem didaktiska typologier; var hamnar då kartkunskaper och 

namnkunskaper? 
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Detta är en relativt vid fråga och för att kunna besvara den tillfullo skulle kräva en stor 

bredd i undersökningen – för att kunna generalisera och se till många olika faktorer. Naturligtvis 

kan detta inte göras här. Däremot var det förhoppningen i början av denna studie att intervjuerna 

skulle kunna bemöta denna övergripande frågeställning och ge en liten fingervisning mot några 

eventuella svar eller förklaringar på denna fråga.  

Sättet att närma sig frågan har varit att se till de fem lärare som intervjuades. Avslöjar de 

i sina beskrivningar, av deras geografiska arbetsområden, en kunskapssyn som kan passa in i 

någon av dessa typologier? 

Leif: Leifs åsikter om ämnet och kring kartstudier är enkelt att placera bland de 

didaktiska typologierna. I hans geografisyn ser vi tydligt att han i enlighet med den traditionella 

värdebaserade geografiundervisningen lägger tonvikten vid regionalgeografi och att arbeta 

utifrån Norden till Europa till övriga världen. Fakta utgör grunden för alla jämförelser och 

diskussioner som förekommer under hans lektioner. Det är också tydligt att kunskapsinnehållet 

utgår från läraren och att eleverna på så vis inte är aktiva i att bestämma innehållet. 

När det gäller specifikt namn- och kartkunskaper, så kan samma mönster ses. Leif utgår 

från att eleverna ska kunna många geografiska platser i Europa till att de sedan lära sig en relativt 

sett mindre mängd utanför kontinenten. Man kan nog med fog kalla det en form av eurocentrism. 

Samma syn är närvarande i Leifs stegvisa kunskapsplanering; först lär sig eleverna fakta, sedan 

jämförs och diskuteras det, och slutligen ska eleverna få möjlighet att analysera på egen hand. 

Rune: Målet för Rune i hans undervisning i geografi är enligt egen utsago att 

medvetandegöra för eleverna de utmaningar vi står inför när det gäller hållbar utveckling; 

eftersom det är först då ”vi kan hoppas lösa dem”. Förutom just hållbar utveckling så brukar 

Rune särskilt lyfta fram jämställdhetsfrågor och aktuella händelser – för att t ex anknyta till 

frågor om demokrati och konflikter. Rune påvisar därmed en klar aktualitets- och värdebaserad 

syn på geografiundervisningen – där han vill få eleverna involverade i samhällsfrågor och på så 

vis skapa en vilja till förändring. 

Samma sak gäller när Rune arbetar med kartkunskaper i undervisningen. I hans arbets-

områden och arbetsmoment där kartan aktivt används som ett redskap i undervisningen, så vill 

Rune ”skapa en större förståelse för vad som händer i världen och varför”. Till namnkunskaper 

verkar Rune dock ha en kluven inställning. Trots att han anser att namnkunskaper går ut över en 

helhetssyn så har han ändå ett namnkunskapsmoment i årskurs 7 som faller inom den 
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traditionella värdebaserade typologin. Det verkar som han går emot sina egna principer här och 

kanske kan detta tolkas som att Rune har en stark inbyggd känsla för att namnkunskaper, trots 

tidsbrist, måste i någon form ingå i elevernas undervisning. Möjligen kan detta vara ett exempel 

på en form av eftersläpning av ämnets karaktär som lever kvar i många lärares medvetande – 

trots att de i princip hellre skulle vilja framhäva andra kunskapsaspekter i sin undervisning. 

Lisa: Den av dessa fem lärare som utan tvekan var den mest färgrika karaktären med de 

starkaste åsikterna – och de vassaste riposterna på intervjufrågorna – var utan tvekan Lisa. Hon 

påvisade en geografisyn som bara kan beskrivas som radikal. Detta inte bara i att hon skulle 

föredra att geografin helt utgick från undervisningen och ersattes av ett nytt ämne i form av 

hållbar utveckling, utan också i den tydliga orienteringen av hennes undervisning mot just 

miljöfrågor och hållbar utveckling. Det är som hon redan på eget bevåg ersatt geografi med 

hållbar utveckling på sina lektioner. Tydligt är också att hennes geografisyn utgår helt från 

naturgeografin med naturvetenskapliga fakta och modeller som underlag i undervisningen. 

Likaså kan en naturdeterminism skönjas hos Lisa i uttalanden som ”…vad naturen ger och 

människans anspråk av den, samt naturens begränsningar” och ”…att säkerställa den naturliga 

balansen”. Naturen sätter därmed tydliga gränser för vad människor kan göra och det gäller att vi 

lär oss vikten av att hålla oss inom dess gränser. 

När det så gäller kartkunskaper så anser Lisa att kartor kan vara användbara i att påvisa 

olika naturvetenskapliga fenomen och att göra jämförelser av t ex den ojämlika fördelningen av 

resurser i världen och att skapa diskussioner kring detta. Det verkar här som att Lisa dels 

använder kartkunskaper i hennes naturvetenskapliga undervisning och dels i en mer aktualitets- 

och värdebaserad undervisning, där hon hoppas få eleverna att bli involverade och vilja förändra 

attityder kring frågor om hållbar utveckling och global resursfördelning. Namnkunskaper å andra 

sidan har Lisa inget tillövers för och är den ende av dessa fem lärare som inte lär ut detta alls. 

Jan: Den mest svårplacerade av lärarna bland dessa didaktiska typologier är Jan. Han har 

å ena sidan en klar indelning av vilka övergripande ämnen han vill undervisa. Å andra sidan så är 

Jan lyhörd vad gäller elevernas egna preferenser och erfarenheter – vilka han gärna använder i 

undervisningen och kopplar till de övergripande arbetsområdena. Detta är mest tydligt i Jans 

namnkunskapsundervisning är att han bjuder in eleverna i urvalsprocessen och diskuterar i 

samråd med dem vad som är att anse som viktigt att känna till. Den traditionella värdebaserade 
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geografiundervisningen lyser till stora delar med sin frånvaro – även i namnkunskapen. Vilken 

typologi hamnar då Jans undervisning i? 

Kanske är det så att den hamnar i, inte en, utan i två olika typologier? Jans undervisning 

har spår av en samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning där samhällsgeografiska 

teorier och modeller införlivas och där läraren uppvisar objektivitet. Det finns samtidigt spår av 

att Jan har en dynamisk undervisning där olika konfliktperspektiv ställs mot varandra och där 

sanningen är relativ. Kanske är det för att Jan har en sådan syn, som han är kritisk mot båda sidor 

i den namngeografiska debatten samt till båda läroplanerna? Han vill också särskilt lyfta fram 

geografiämnets bredd och att ämnet kan fungera som ”en bro mellan natur- och samhälls-

kunskaperna”. Med andra ord så faller Jans undervisning, som han beskriver den, till stor del in i 

den tvärvetenskapligt baserade typologin – i större utsträckning än i den samhällsvetenskapliga. 

Therese: Förvisso har Therese samma övergripande arbetsområden som Jan, men de två 

skiljer sig trots detta till stor del när det gäller sättet att angripa dessa arbetsområden. Therese 

verkar vara mer bestämmande när det gäller exakt vad eleverna förväntas lära sig och hur. Hon 

har en arbetsprogression som följer en stegvis inlärning där ”det går från fakta till förståelse till 

analys”. I hennes synsätt så ska geografiämnet vara ”ett verktyg att hjälpa elever till att kunna 

förstå omvärlden, generalisera och att ha en sorts inre kompass de kan ha nytta av resten av 

livet”. Sammantaget så påvisar hon en traditionell värdebaserad geografisyn där eleverna går 

från det kända till det okända och där kartan är det givna verktyget. 

Just i hennes namn- och kartkunskapsundervisning så blir den traditionella värdebaserade 

geografiundervisningen som mest tydlig. Namnkunskaperna utgår från Europa och EU-länderna 

för att sedan vidgas till resten av världen. Kartan är som sagt det givna verktyget och Therese 

menar att ”kartan måste ständigt vara närvarande i ämnet tillsammans med atlasen. Alla 

händelser och platsanvisningar måste kunna relateras till kartan”. Vidare så anser hon att 

kartkunskaper är som ett eget språk som bara kan läras genom repetition. Regionalgeografiska 

moment används också i undervisningen och hon anser att alla bör ha en viss allmänbildning – 

en minsta gemensamma nämnare av kunskap i landet (något som även Leif poängterade). 

Sammanfattningsvis kan det här konstateras att namn- och kartkunskaper, enligt denna 

undersökning och analys, inte med nödvändighet behöver hamna i den traditionella 

värdebaserade geografiundervisningen.  
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När det gäller namnkunskaperna så hamnar den till övervägande del i denna typologi, 

men Jans arbetssätt påvisar att en tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning också kan 

inkorporera namnkunskaper. Samtidigt visar Runes användning av namnkunskaper i under-

visningen att arbetsområdet är så pass etablerat att det är svårt att släppa – även när arbetssättet 

går emot lärarens övergripande kunskapssyn. 

För kartkunskaper i vid mening, så kunde antagandet att det med nödvändighet ingår i en 

traditionell värdebaserad geografiundervisning helt förkastas. Endast Leif och Therese, som båda 

påvisade en tydlig traditionell värdebaserad geografisyn i all sin geografiundervisning, följde i 

enlighet med detta antagande. I övriga fall så visade det sig att lärarna använde sig av kart-

kunskaper (kartan som ett redskap) i alla fem olika didaktiska typologier. Det finns ingenting i 

denna undersökning som tyder på att kartan skulle vara enbart framträdande i den traditionella 

värdebaserade geografiundervisningen. Det verkar överhuvudtaget inte finnas något tydligt 

likhetstecken mellan kartkunskaper i geografiundervisningen och någon didaktisk typologi. 

Snarare tyder undersökningen på att kartan är för de flesta geografilärare central i ämnet – 

oavsett kunskapssyn. 
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7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka geografilärares inställning till, och praktiska 

erfarenheter av, kartans användning som redskap inom geografiämnet vid grundskolans senare år 

(årskurser 7-9). Av specifikt intresse var att få reda på hur dessa lärare ser på kartkunskaper i 

allmänhet och namngeografins ställning inom ämnet i synnerhet, samt deras syn på den aktuella 

namngeografiska debatten.  

 Det kan vara en fara i att dra alltför stora växlar ur en liten kvalitativ fallstudie som denna 

– där metodens reliabilitet, validitet och generaliseringsmöjligheter inte har samma påvisbarhet 

som hos den kvantitativa forskningsmetoden. Resultaten kan med andra ord inte generaliseras för 

mycket ur ett unikt material. Trots detta har några aspekter framkommit i denna undersökning 

kan diskuteras närmare och någon analytisk generalisering kan måhända också dras ur resultaten.  

En sådan är den mångfacetterade bild som framkommer från de intervjuade lärarnas 

erfarenheter och inställning till kartan. Det finns förvisso likheter i användningen av kartan som 

redskap, t ex hur flertalet lärare poängterar de tematiska kartornas nytta och den namnkunskaps-

undervisning som ofta sker i årskurs 7, men användningssätten påvisar samtidigt en påfallande 

variationsrikedom. På samma gång kan lärarens egna preferenser när det gäller synen på 

kunskap, och hur den rent praktiskt kan tillförskaffas av eleverna, möjligen utläsas i hur läraren 

utformar sina arbetsuppgifter och betoningen på olika ämnesområden som han eller hon gör. Det 

ska dock påpekas att vi endast vet vad lärarna säger sig göra och inte vad de faktiskt gör. Och 

trots att lärarna till viss del verkar falla in i någon av de fem didaktiska typologierna från arbetets 

teorianknytning – i deras användning av kartan som redskap – så betyder det inte att dessa lärare 

är statiskt fast i någon typologi i all dennes undervisning. Tvärtom så tyder denna undersökning 

på att lärarna kan röra sig mellan olika typologier beroende på ämnesområde och arbetsmetoder. 

När det gäller lärarnas syn på kartkunskapsbegreppet så infanns där en viss enighet – i 

linje med den ursprungliga begreppsdefinitionen här (kap 1.2.1). Kartkunskaper, enligt lärarna, 

är ett vidare begrepp än namnkunskaper eftersom det inbegriper att kunna jämföra, dra slutsatser 

och analysera kartor utifrån ett syfte. Likaså poängterades vikten av att ha en förståelse och en 

mental överblick av hur världen ser ut och att kunna generalisera – som en del av begreppet.  

Nyttan av namnkunskaper i geografiundervisningen var en fråga som skapade debatt – 

även bland de intervjuade lärarna. Frågan var så polariserande att två lärare var hamnade på de 

båda sidorna av den ibland hetsiga debatten. Den femte läraren ansåg å sin sida att debatten var 
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felriktad. Om man ser till hur debatten först uppstod, från frågan kring eurocentrism i läroplanen 

– till hur frågan sedan kom att breddas till en allmän debatt kring namn- och faktakunskaper i 

geografiundervisningen, så är det möjligt att han har rätt. Debatten verkar i mångt och mycket 

vara baserad på ett missförstånd. Om detta var ett medvetet misstag, kan man ju sedan fråga sig. 

 

7.1 Avslutande funderingar 
Då det mesta har diskuterats redan så kommer jag att hålla denna del kort och fokusera på mina 

personliga intryck och funderingar som uppkommit under denna arbetsgång. 

En sak som slår mig är att formuleringen i den nya läroplanen, angående att elever ska 

lära sig vissa namnkunskaper i geografin, egentligen bara i mångt och mycket fastslår något som 

redan varit vanligt förekommande i geografiundervisningen. Därmed kan det tyckas märkligt att 

det skapat så stor debatt överhuvudtaget. Kanske är det så att debattörerna medvetet tagit strid i 

en fråga som sedan lång tid tillbaka haft förmågan att polarisera (och politisera) debatten? Detta 

istället för att lyfta innehållsfrågorna till agendan – för att diskutera kunskapssyn utifrån en 

totalbild. Istället har denna fråga fragmentiserats. Om något, så tycker jag att denna under-

sökning visar att delarna av en kunskapssyn inte nödvändigtvis ger ett likhetstecken till 

helhetssynen (Jan, Rune och Lisa t ex påvisade alla en förmåga att använda sig av kartkunskaper 

till olika syften och kunskapsområden beroende på deras ändamål). Det kan därför finnas en fara 

i att generalisera utifrån endast en del av vad som är ett stort och komplext ämne. Att polarisera 

och politisera frågor kring kunskapssyn och innehåll är likaså riskabelt enligt min åsikt. 

När det gäller skillnaden mellan teori (vad som lärs ut på de pedagogiska lärosätena) och 

vad som möter läraren i praktiken (i dess skolvardag), så är detta en fråga som jag känner att jag 

inte lyckats närma mig såsom jag initialt hade hoppats. En annan infallsvinkel skulle nog krävas. 

Min personliga åsikt, vad gäller tänkbara slutsatser som kan vara viktiga att ta med från 

denna undersökning, är att det är viktigt att inte sammanblanda kartkunskaper med 

namnkunskaper – vilket ofta görs – inte minst i debatten. Kartkunskaper är ett vidare begrepp 

som rör vid kartans totala användning som redskap i geografiundervisningen. Det är så mycket 

mer än fakta, vilket jag hoppas att denna undersökning – om något – har klargjort. Intressant var 

att flera av geografilärarna hade liknande definitioner av ”kartkunskaper”, trots att det inte är 

vedertaget, samt hur de ansåg att intervjuerna hade medvetandegjort deras pedagogiska syn för 

dem själva. Det sistnämnda pekar också på vikten av reflektion kring pedagogiska begrepp. 



43 
 

8. FRAMTIDA FORSKNINGSOMRÅDEN  
Det finns ett antal trådar som berörts endera flyktigt eller mer noggrant i denna uppsats som det 

finns värde i att mer forskning på området utförs – för att spinna vidare på och utvidga 

förståelsen inom det geografiskdidaktiska ämnesområdet. 

En sådan tråd är den fråga som fick mig att bli intresserad av detta arbetsområde från 

början, men som inte alls behöver begränsas till en snäv geografiskdidaktisk syvinkel eftersom 

den i grunden är av en mer allmän didaktisk karaktär: Varför är det en sådan skillnad mellan 

teori (vad som lärs ut vid landets lärosäten) och praktik (lärarens skolvardag)? Om vi antar att det 

vore av värde att dessa var närmare besläktade, vad är det som behöver ändras för att så ska ske? 

Behöver didaktiken närma sig skolvardagen eller tvärtom? Har slutsatserna konsekvenser för 

lärarutbildningen eller läroplanerna – eller kanske kunskapssynen överhuvudtaget? I slutändan 

av en sådan ekvation, torde lärdomar även för det geografiskdidaktiska området kunna inhämtas. 

En liten smalare tråd att spinna vidare på är frågan om namnkunskaper i undervisningen. 

Debatten är förvisso så polariserad att det kan vara svårt att förbli neutral i frågan, men av 

intresse vore ändå att studera hur namnkunskaper hör ihop med det vidare begreppet 

kartkunskaper (om alls). Kan mätbara data påvisa ett samband mellan dessa? Och är det så, som 

fyra av lärarna i denna undersökning påstod, att elever i årskurs 7 finner namnkunskaper 

stimulerande och roligt eller har dessa lärare fått detta om bakfoten? 

Förvisso har ett flertal examensarbeten försökt att närma sig frågan kring den 

pedagogiska användningen av kartor i undervisningen (se kap 3), men det är av intresse att 

ytterligare belysa detta ämne. Möjligen vore det en lönsam ingång att kontrastera, t ex genom 

intervjuer, elevers och lärares olika uppfattningar i en och samma undersökning. Lärarna kanske 

upplever att eleverna uppskattar den namngeografiska undervisningen de ger dem i 7:an t ex, 

men håller verkligen eleverna som utför uppgiften med? 

Avslutningsvis så kan det av intresse att studera elevdelaktighet i undervisningen, t ex att 

studera om det är några skillnader i motivation när eleverna är delaktiga i urvalet (exempelvis 

vilka namnkunskaper som är viktiga att känna till). Vilka konsekvenser får ett sådant arbetssätt 

på lärarna och vilka nya krav ställs därmed på dem? Är det en realistisk arbetsmetod med tanke 

på lärarnas skolvardag och behov av rutin? 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDEN 

Inledande frågor 

 Kan du berätta för mig om din syn på geografiämnet? 
 Vilka arbetsområden inom geografin brukar du särskilt lyfta fram? Varför? 
 Hur ser du på kartans användning inom ämnet? 
 Hur skulle du definiera kartkunskaper?  
 Kan du beskriva för mig, så detaljerat som möjligt, ett arbetsområde där just 

kartkunskaper varit centralt i arbetet? 
 Arbetar du med namngeografi? Kan du berätta om ett sådant arbetsområde? 

Uppföljnings- och sonderande frågor 

 Kan du berätta mer om - och ge exempel på - hur du använt kartan som ett verktyg i 
geografiundervisningen? 

 Anser du att kartkunskaper/namngeografi är viktigt eller inte? Varför? 

Specificerande frågor 

 Hur tänkte du när du planerade arbetsområdet kartkunskaper? 
 Diskuterar ni med eleverna ett kritiskt förhållningssätt till kartor, särskilt tematiska 

kartor (t ex generaliseringsgrad och kartdistorsioner)? 

Direkta frågor 

 När (om) du arbetar med namnkunskaper, vilka anser du att eleverna ska lära sig? 
 Hur tycker du att läroplanen täcker in arbete med kartan? 

Indirekta frågor 

 Hur upplever ni att eleverna förstår kartans grundstenar, d v s skala, projektion och 
symboler? Är det något ni särskilt arbetar med under lektionstid? 

 Hur upplever du dina elevers kartkunskaper kontra deras namnkunskaper? 
 Vad har du för åsikter kring den namngeografiska debatten? 

Tolkande frågor 

 Ser du något samband mellan namnkunskaper och kartkunskaper? 
Om något är oklart sedan tidigare: 
 Du menar alltså att...? 

 
 


