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ABSTRACT 

Arbin, L. 2015. Mentala kartan. Ungdomars kunskaper om storleksrelationer. Uppsatser Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsala Universitet.  

 

Detta arbete har som syfte att åskådliggöra högstadieelevers mentala kartor och dess kunskaper om 

storleksrelationer på världskartan. Som uppföljning av detta är ett ytterligare syfte att presentera 

tillvägagångssätt för att kunna arbeta med den mentala kartan för att få denna att i en högre grad överensstämma 

med verkligheten. 

 Som bakgrund till elevernas mentala kartor presenteras hur olika länder representeras i media och vilket 

utrymme dessa får, samt att läroböcker i geografi från fyra olika förlag analyseras rörande deras presentation av 

världskartan. 

 För att kartlägga elevernas kunskaper om storleksrelationer på världskartan har en enkätundersökning gjorts 

med 137 högstadieelever i en svensk grundskola. Resultatet av enkätundersökningen presenteras, analyseras och 

sätts i relation till tidigare forskning. Utifrån resultatet av enkätundersökningen och analysen av tidigare 

undersökningar görs ett försök att presentera arbetsmoment och strategier för att motarbeta de avvikelser som 

uppmärksammats mellan elevernas mentala kartor och den faktiska jordgloben.  
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1. INLEDNING 

I grundskolans senare år; årskurs 7–9 är det obligatoriskt att läsa geografi som ett av fyra 

ämnen i det så kallade ”SO-blocket”. Just nu heter den aktuella läroplanen Lgr11, en läroplan 

som jämfört med tidigare läroplaner från mitten av 1900-talet och framåt intar ett mer globalt 

perspektiv. I den nuvarande läroplanen är även hållbar utveckling en central del av ämnet. I 

och med att nya delar idag betonas starkare innebär detta möjligen att andra delar har fått en 

minskad del i undervisningen. Studiet av kartan som tidigare var ämnets största del, har nu 

fått konkurrens av andra ämnen som ska behandlas. I en redan tidspressad ram för att hinna 

uppnå kunskapskraven i sin undervisning kan det för lärare bli en utmaning att ge eleverna en 

realistisk och korrekt bild av världskartan. Det är en utmaning för såväl läroboksförfattare 

som lärare att ge eleverna en helhetsbild av geografiämnet, med det begränsade utrymme som 

ämnet har. Vad ska man egentligen prioritera och hur kan man arbeta för att slippa välja, och 

kunna hålla en undervisning där både kartografi och global hållbarhet får plats? 

       Min hypotes är att eleverna i grundskolan har en mental karta där Sverige och Europa 

upptar en större yta än i verkligheten och att detta därmed förminskar övriga kontinenter, 

såsom exempelvis Afrika. En tro inför arbetet är även att många elever har en tro att Afrika 

och länder i Afrika upptar en mindre yta än de i själva verket gör. Min hypotes är att länder 

som inte får samma mediala uppmärksamhet är de som primärt försummas i elevernas 

referensram, som t.ex. många länder i Afrika, men även länder i Asien som inte står för den 

samma export som till exempel Kina gör.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka högstadieelevers mentala bild över kontinenternas 

och ländernas storlek, och undersöka vad dessa uppfattningar kan grunda sig i. Ännu ett syfte 

är att åskådliggöra hur man kan arbeta för att eleverna ska utveckla en mental kartografi som 

ligger närmare det verkliga jordklotet. 

Läroplanen från 2011 har ett stort utrymme för bland annat hållbar utveckling och globala 

studier jämfört med tidigare läroplaner, det är alltså mycket annat än enbart kartan som ska 

studeras under högstadiets begränsade undervisningstimmar i geografi. I och med detta är min 

förhoppning att finna sett att få eleverna att utarbeta en mer verklighetsnära mental karta över 

världens geografi utan att försumma andra viktiga delar ur läroplanen.  

 

 

1.2 Frågeställning 

Med utgångspunkt att elever i grundskolans senare år har en inte fullt korrekt bild över hur 

världens länder är fördelade och dess korrekta storlek kommer detta arbete att ha flertalet 

frågeställningar. I detta arbete kommer ungdomarnas möte med världens länder att 

undersökas, samt olika strategier för att utveckla högstadieelevers mentala karta över världens 

kontinenter kommer att studeras och utarbetas. De huvudsakliga frågeställningarna är: 

 

- Hur presenterar läroböckerna världskartan, vilka projektioner och centrum som finns 

i dessa bilder?  
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- Hur ser fördelningen av utrymme ut i media; vilka länder får mest medial 

uppmärksamhet och vilka upptar en liten del av utrymmet?  

- Hur ser elevernas mentala karta ut? Kan den till viss del överensstämma med 

läroböckernas bild och har eleverna bättre kunskaper om de länder som upptar stor 

plats i media? 

 

Studien av läroböckernas görs med fokus på huruvida olika projektioner används i böckerna, 

för att ge eleverna en bild av att det inte enbart finns ett sätt att presentera världskartan på. 

Under avsnittet media görs ett försök att jämföra vilka länder som framställs mycket eller lite 

i media för att sedan kolla om det kan finnas samband mellan dessa faktorer och elevernas 

kunskaper om storleksrelationer på världskartan. 

 

1.3 Metod 

I arbetet görs en undersökning i form av enkäter samt en textanalys av läroböcker i geografi 

skrivna efter läroplanen 2011. Enkäterna genomförs med 137 elever mellan årskurs sju och 

nio, och består av faktafrågor rörande geografiska förhållanden. Detta för att få en uppfattning 

om hur högstadieelevers mentala karta ser ut. Undersökningen består enbart av enkäter och 

följs inte upp av ytterligare intervjuer. I klasserna har en stor majoritet av eleverna svensk 

bakgrund och talar svenska som sitt modersmål, vilket innebär att de flesta har Sverige som 

sitt hemland och säkerligen primärt mött den svenska kartan. 

       Frågorna i enkäten syftar till att ge en uppfattning om hur elevers mentala karta ser ut 

rörande storleksförhållanden. De platser som berörs är utvalda för att representera olika delar 

av världen samt för att uppmärksamma platser där min hypotes är att eleverna har bristande 

kunskaper om storleksförhållandet. Valet att jag använder mig av USA är att USA är ett land 

som många möter i exempelvis media idag, vilket jag tror medför att eleverna har mer 

kunskaper om landet.  

Enkäterna gjordes gemensamt i klassammansättningar (två olika klassrum för vardera 

årkurs), och svaren insamlades personligen, och inte via posten. Detta både för att arbeta 

kostnads- och tidseffektivt samt för att undvika att de svarande använder sig av hjälpmedel 

såsom kartböcker och Internet. (Esaiasson m.fl. 2012, s.232 & 235) Enkäterna utfördes i två 

av vardera årskurserna i grundskolans årskurs 7–9, detta för att få en större svarsfrekvens (137 

svarande) men även för att uppmärksamma eventuella skillnader mellan de olika årskurserna.  

       Utöver enkäterna kommer även bland annat dokument från Skolverket att användas för 

att stärka den tes som ställs, samt artiklar ur olika dagstidningar. Till hjälp för detta arbete 

används även redan skrivna avhandlingar rörande liknande forskningsområden. 

En analys av aktuella läroböcker för högstadiet görs för att synliggöra hur projektioner 

bearbetas och används i skolan och hur mycket utrymme olika länder och världsdelar får. 

Världskartorna i läroböckerna kommer att analyseras ur två perspektiv; vilken är projektionen 

(vad blir utfallet, vilka länder förstoras) och vad är kartans centrum. En analys kommer att 

göras över huruvida olika projektioner och perspektiv används i de olika läroböckerna. Flera 

olika läromedel kommer att granskas för att jämföra och lyfta bland annat mer och mindre 

fungerande projiceringar, och hur projektionens problematik behandlas i böckerna som 

används i geografiämnet.  
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Läroböckerna har många gånger en auktoritativ ställning bland elever och lärare, något 

som medför att man tar den text och de bilder som verken porträtterar som korrekta, utan att 

vidare ifrågasätta dess trovärdighet. I och med detta kommer de världskartor som används i 

läroböckerna att undersökas; både för att se hur storleksrelationerna mellan olika platser 

relaterar till verkligheten, men även för att se vilka variationer i bilder som ges. Variationerna 

åskådliggörs för att se om läroböckerna ger mer än en bild av hur en världskarta faktiskt kan 

se ut. 

För att förenkla analysen av de världskartor som presenteras läroböckerna kommer vissa 

platser att användas som utgångspunkt vid jämförelser, dessa är Algeriet (på grund av dess 

roll som Afrikas största land), Indien (för sin utmärkande form samt dess placering på den 

norra hemisfären) samt Madagaskar (för sin utmärkande form samt dess placering på den 

södra hemisfären, motsvarande liknande latitud som Indien men på södra halvklotet). 

 

1.4 Avgränsningar 

I arbetet kommer den faktiska projektionsprocessen att få ett mycket litet utrymme, och hur 

den skulle kunna användas för att göra mer fungerande kartor för eleverna i skolan.  

        Studiet kommer heller inte att fokusera på elevers kunskap om alla länder eller 

världsdelar, utan ha sin primära frågeställning om elevers kunskaper specifika länder. 

Frågeställningen berör främst storleksrelationer, vilket innebär att namngeografin kommer att 

ges ett mycket litet utrymme. 
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2. BAKGRUND 

Utgångspunkten i detta arbete är att barn och ungdomar har en felaktig syn på världskartan. 

Detta kan grunda sig i flera faktorer, bland annat har troligtvis både skolan och media en stor 

inverkan på hur en elevs mentala karta ser ut. En uppfattning uppstår ofta som en följd av 

upplevelser, vad man ser och vad man hör. Bland annat kan vi uppfatta saker med hjälp av 

bilder, upplevelser och text. Detta gäller allt från media till läroböcker.  

Under denna rubrik kommer den mentala kartan att presenteras. En mental karta är den 

mentala bild som en person har av exempelvis världskartan. Denna skiljer sig åt mellan olika 

personer, men hur man anammar den kan ske på liknande sätt. En viktig anledning till att 

förstå vad den mentala kartan är och hur den byggs upp är för att sedan kunna se vilken 

inverkan exempelvis media och läroböcker kan ha på den mentala kartan. En vidare anledning 

är att ha detta som bakgrund då vi utformar arbetsuppgifter för eleverna för att utveckla dess 

mentala karta.  

 

2.1 Mentala kartor 

En mental karta är enligt Nationalencyklopedin ”[…] benämning på den inre bild av den 

geografiska verkligheten som varje människa bär med sig och som används för att tolka 

omgivningens rumsliga innehåll och organisation.” (Nationalencyklopedin, ”Mental karta”) 

Alltså kan begreppet mental karta innefatta den inre uppfattning som en person har av 

exempelvis världskartan. Som nämns i citatet bidrar den mentala kartan till tolkningar som vi 

gör i vår vardag. I och med detta är det viktigt att ha en mental karta som är relativt 

överensstämmande med verkligheten för att kunna göra så relevanta och korrekta tolkningar 

som möjligt.  

 

2.1.1. Så kan den mentala kartan byggas upp 

Mångas mentala karta har sin utgångspunkt i ens närområde. Så länge vi rör oss i ett område 

vid eller i anslutning till exempelvis vår bostad så finns hos många en god 

orienteringsförmåga. Den mentala kartan är här ofta näst intill fullkomligt korrekt. Så fort vi 

avviker från detta område blir orienteringsmöjligheterna mindre, och vår mentala karta 

försämras (Gould & White, 1986, s.11). Vi kan alltså se att vaggan till vår mentala karta 

ligger i vårt närområde, och utvecklas sedan i och med att vi upptäcker och möter nya platser. 

I och med att den mentala karta som avviker från närområdet är den som ofta har mest 

brister är det med denna vi mest måste arbeta för att göra den så korrekt som möjligt. Ju 

längre från vår komfortzon och referensram vi kommer, ju mer måste vi alltså arbeta för att 

göra denna bild mer korrekt. Detta är viktigt att ha i åtanke då man exempelvis som lärare ska 

arbeta med den inre världskartan. 

I boken Mental Maps presenterar författarna resultatet av en undersökning gjord för att 

studera den mentala kartan av närområdet av invånare i Birmingham. Resultatet visar att 

många har bra koll på området där de bor samt utmärkande platser såsom Cathedral Yard, 

men att platserna runt omkring varierar. Exempelvis finns det platser som i en majoritet av 

svaren lämnats helt orörda, utan platsnamn eller betydelsefulla byggnader.  
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Sammanfattningsvis drar författarna slutsatsen att mångas mentala karta består av de 

platser de har anknytning till eller har besökt, medan platser som känns mentalt avlägsna inte 

får någon plats på den mentala kartan (Gould & White, 1996, s.12). 

Även Daniela Schmeink har försökt att undersöka den mentala kartan, men denna gång 

hos 10-åringar. Objekten för hennes undersökning var 10-åriga barn i Tyskland, som fick 

upprita en mental karta över världen. Studien visade på att de platser som barnen hade bäst 

koll på var, förutom dess eget närområde; resmål de besökt, de platser som presenterats i 

skolan samt platser som är knutna till dess intressen (Schmeink refererad i: Skolverket, 2014 

”Mentala kartor ett sätt att förstå barns rumsuppfattning”).  

Av ovanstående kan vi förstå att elevers mentala kartor har sin utgångspunkt sig i 

hemmet, men byggs ut av den repertoar som de får med sig under barndomen och vidare upp i 

ungdomsåren. Det som de möter vid upprepade tillfällen har chansen att få en plats i elevens 

mentala karta. Med detta sagt kan man anta att exempelvis media har en stor inverkan på 

ungdomens mentala karta, då barn och unga idag exponeras för stora medier.  

  

2.2 Vad kan elevers mentala världskarta grunda sig i? 

Utgångspunkten i detta arbete är att många av eleverna som går i grundskolans senare år har 

en mental bild av världskartan där Europa till ytan upptar en betydligt större del av 

kontinenternas sammanlagda yta, än vad det egentligen gör. Troligtvis ser elevernas mentala 

karta ut som den även gör i många skolböcker; med Amerika till vänster och Japan till höger. 

Denna bild som presenteras i många skolsammanhang skulle exempelvis även kunna ge 

många bilden av Europa som en större kontinent än i realiteten. Den bild vi får i skolan och 

media idag har troligtvis  stor inverkan på den bild vi har på världskartan och hur 

kontinenterna är placerade och storleksförhållandena mellan dem.  

Två olika faktorer som kan inverka på elevernas syn på kartan kommer att diskuteras 

innan dess att resultatet av enkätundersökningen presenteras i kommande kapitel. Som 

bidragande faktorer för elevernas syn på världen kommer två olika att presenteras; läroböcker 

(skolan) och media. Fortsättningsvis kommer även strategier för att förbättra elevernas 

mentala karta att ges. 

Elevernas kunskaper om olika länder handlar inte enbart om vilka som är geografiskt 

stora, har högs produktion eller ligger i närmast anslutning till det egna landet. Snarare kan 

aspekter huruvida individen kommer i kontakt med ett visst land ha stor inverkan på dennes 

kunskap om den aktuella platsen. Troligtvis har de flesta svenska eleverna idag bättre koll på 

både Thailand och Kanarieöarna, än om exempelvis Lettland eller Färöarna. Detta påverkas 

av nyhetsflöden, informationsutbyten och resor (Blom & Arvidson, 2000, s.99).  

Blom och Arvidson pratar om att den mentala kartan är något som byggs upp redan från 

det att vi är små. Den börjar i hemmet för att med skolårens gång expandera till närområdet, 

staden, landet och vidare världen (Blom & Arvidson, 2000, s.99). Ett sätt för oss att bygga 

upp en mental karta är förutom att cykla runt i kvarteret, är att studera kartor (Blom & 

Arvidson, 2000, s.100). 
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2.3 Kartprojektioner 

Den karta vi många gånger möter i yngre åldrar när vi börjar bekanta oss med världskartan är 

Mercators projektion. För att navigera ländernas geografiska placering kan denna karta väl 

fungera, men för att förstå storleksförhållanden är denna karta inte optimal, då projektionen 

gör att länder med bara 10° skillnad i longitud får helt olika skalor (Blom & Arvidson, 2000, 

s.100-101). 

        I läroböcker möter vi till mestadels kartor med Mercators projektion eller en liknande 

projektioner, där proportionerna längs ekvatorn blir korrekta, samtidigt som kontinenterna 

förstoras ju närmare polerna man kommer. Man kan även komma att möta jordgloben, eller 

bilder av jordgloben samt kartor med projektioner som avbildar jorden på ett helt annat sätt än 

Mercators projektion. Ett exempel på detta är Peters projektion som visar jordens kontinenter 

i korrekt storlek men inte korrekt form. Att använda sig av flera olika kartprojektioner kan 

förhoppningsvis ge kunskapen om problematiken med kartprojektionen och att den 

tvådimensionella kartan alltid kan bli helt korrekt. Mercators projektion och Peters projektion 

är egentligen lika fel, även om mångas mentala karta nog snarare överensstämmer med 

Mercators projektion än med Peters projektion. 

Nedan presenteras Bild 1 som visar världskartan gjord med Peters projektion.  

 

 

Bild 1. Karta gjord med Peters projektion. Ytorna är i korrekt storlek, men i fel form.  

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peters_projection,_blank.svg?uselang=sv 

 

I och med att Mercators projektion, eller kartor som liknar denna, är de projektioner som 

oftast används i skolan måste vi lära oss att förhålla oss till detta, och arbeta utifrån de 

förutsättningar vi har och arbeta kritiskt med denna bild för att ge eleverna goda verktyg för 

att ge en mer verklighetsnära mental karta.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning har gjorts rörande bland annat barn och ungas mentala karta samt deras 

kunskaper inom namngeografin. Det har varit svårare att finna undersökningar där ungdomars 

kunskaper om storleksrelationer undersöks och presenteras.  

Forskningen som nedan presenteras behandlar forskning som gjorts i och om Sverige 

rörande kunskaper om kartan, men även forskning rörande barn och ungdomar i andra länder 

kommer att presenteras.  

Dessa resultat presenteras för att stärka tesen om barn och unga har eller inte har en 

fungerande mental karta, och vilka brister i den mentala kartan som är vanligt förekommande 

och behöver arbetas vidare med. Dessa visas även för att stärka resultaten i 

enkätundersökningen som presenteras under Undersökning och resultat.  

 

3.1 Ungdomars kunskaper om geografisk placering 

National Geographic har år 2002 respektive 2006 gjort en undersökning rörande ungdomars 

kunskaper i geografi. Rapporterna från dessa behandlar bland annat hur unga människor för 

kunskaper om geografisk placering på kartan. Undersökning som genomfördes 2002 

presenterar resultatet från undersökningen gjord av ungdomar från nio olika länder. 2006 

gällde undersökningen enbart ungdomar från USA och deras kunskaper om bland annat 

namngeografi. 

I rapporten National Geographic – Roper Public Affairs 2006 Geographic Literacy Study 

publicerad av National Geographic sammanställs en undersökning som gjorts med ungdomar 

från USA mellan 18 och 24 år rörande olika länders geografiska placering. Kartorna som 

visats för ungdomarna täcker i vissa frågor enbart ett avgränsat område, t.ex. Asien eller 

Mellanöstern, i vissa frågor visas hela världskartan. En uppgift som ungdomarna fick var att 

markera olika länder på kartan. 

       Rapporten visar att ungdomarna som svarat i undersökningen har höga tankar om USA, 

detta visas bland annat att 74 % av de svarande anger engelska som världens största språk, 

och inte mandarin (National Geographic, 2006, s.6). 60 % av alla svarande överskattar även 

USA:s befolkningsantal. Enbart 5 % har angivit en siffra under det verkliga invånarantalet 

(National Geographic 2006, s.30-31). En av få platser utanför Nordamerika som personerna 

kan placera ut är Kina, som 70 % har placerat korrekt (National Geographic, 2006, s.8).  

I USA är geografi inte ett obligatoriskt ämne. Bland de i undersökningen som mellan 

motsvarande mellanstadiet till gymnasiet har studerat geografi så presterar dessa över lag 

bättre än de som inte gjort det (National Geographic, 2006, s.17). Detta påvisar att 

undervisningen i geografi är viktig för elevers mentala karta och uppfattning om plats- och 

namngeografi. Att ge eleverna verktyg för att bygga upp en mental karta är alltså en uppgift 

som skolan uppfyller. För att fortsätta utveckla elevernas mentala karta kan skolan utveckla 

än mer fungerande verktyg at ge eleverna för en mer verklighetsnära bild av kontinenternas 

och ländernas storlek och placering. 

National Geographic gjorde även 2002 en undersökning rörande ungdomars kunskap om 

bland annat namngeografi. Ungdomarna i denna undersökning var även dem mellan 18 och 

24 år, och kom från nio olika länder. Ungdomarna kom från Sverige, Italien, Tyskland, 

Storbritannien, Mexiko, USA, Frankrike, Kanada och Japan. Testet visade på att svenska 
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ungdomar hade god kunskap om kartan i dessa tester som även det (likt testet 2006) handlade 

om att sätta ut länder på kartan.  

På alla de test som gjorde presterade de svenska ungdomarna bland de bästa resultaten. 

På en karta över Europa lyckades de svenska deltagarna pricka in i snitt 7,5 av tolv länder, 

och på kartan över Asien var resultatet enbart lite lägre; 6,3 av elva länder (National 

Geographic, 2002, s.20-21). 

Gällande invånarantal hade en stor del av de tillfrågade svenskarna bra koll på Sveriges 

befolkningsantal; 95 % svarade korrekt på denna fråga. Rörande USA:s befolkning kunde  

55 % av ungdomarna uppskatta antalet korrekt (National Geographic, 2002, s.25-26). 

 Undersökningen visar att namngeografin hos främst svenska ungdomar är en relativt väl 

fungerande. Rabblandet av länder och huvudstäder är dock något som kritiserats av forskare 

då det inte alla gånger ger en helhetsbild av världen. Detta talar bland annat Robert Young om 

i sin avhandling Kartan i fokus. En studie av namn- och kartkunskaper i 

geografiundervisningen vid grundskolans senare år. Han menar på att undervisningen i 

geografi i grundskolan länge präglats av namnkunskap, alltså att eleverna har till uppgift att 

lära sig namn och läge på geografiska platser. Denna namnkunskap är något som kan verka på 

bekostnad av den mer mångfasetterade syn på kartan som behövs för en djupare förståelse och 

analys av kartan (Young, 2011, s.6). Här föreslås en kompletterande undervisning om även 

exempelvis storleksförhållanden. Detta kan även kompletteras med undervisning om 

exempelvis sårbara platser, för att förankra fler av läroplanens kunskapskrav i samma 

moment.  

        Kanske lägger skolan för mycket fokus på att eleverna ska kunna just namn och 

placering på länder i världen, vilket leder till att andra delar av kartan försummas. 

Enkätundersökningen som gjorts kommer i kommande kapitel presenteras, för att 

åskådliggöra hur duktiga svenska elever kan vara på storleksförhållanden hos kartan. 

 

3.2 Svenska och indiska elevers kunskaper om världskartan 

En annan undersökning av den mentala kartan har gjorts av Thomas Blom och Marie 

Arvidson. De undersöker kunskaper om världskartan bland elever i motsvarande högstadiet i 

Sverige och Indien. Uppgiften som ungdomarna blev tilldelade var att rita världskartan på ett 

blankt papper. Resultatet var enligt författarna starkt influerade av det sociala sammanhang 

där eleverna kom ifrån (om det exempelvis var en muslimsk skola eller en skola där många av 

eleverna hade föräldrar med en högre utbildning). Gemensamt för alla skolor, oavsett om 

eleverna kom från Sverige eller Indien var dock problematiken kring relationerna mellan 

länder och kontinenter (Blom & Arvidson, 2000, s.105). Att problematiken i att placera ut 

kontinenterna på en mental karta skulle kunna grunda sig i att man i huvudet har svårt att 

uppfatta de korrekta storleksförhållandena. Att proportionerna mellan kontinenternas storlek 

inte blir fullkomligt korrekta skulle även kunna leda till att det blir svårt att placera 

kontinenterna i förhållande till varandra. 

En åtskillnad mellan länderna är vad eleverna har valt att rita ut på sina världskartor. 

Beroende på var eleverna kommer ifrån och vad de har för social bakgrund kan kartorna se 

mycket annorlunda ut. Detta syns bland annat i att kartorna ritade av svenska elever visar en 

mycket mer detaljerad bild av Europa och USA. Flera platser är utmärkta i jämförelse med 
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både övriga världen och med de indiska elevernas bilder av Europa och USA. I många av 

kartorna från de svenska eleverna syns en tydlig likhet med Mercators projektion. I och med 

detta ser bland annat Sverige i relation till många andra länder mycket större ut, än vad det 

egentligen är. På de indiska elevernas ritade världskartor upptar Asien en något större plats, 

och flera länder och städer i Asien är utmärkta. Går eleverna exempelvis på en muslimsk 

skola kan man även där se stor skillnad. Dessa elever tenderar i en mycket större utsträckning 

att exempelvis markera platser runt Arabiska halvön än elever som inte går på en muslimsk 

skola (Blom & Arvidson 2000, s.105). 

  



13 
 

 

4. UNDERSÖKNING OCH RESULTAT 

Inledningsvis under detta avsnitt ges en kort presentation av de två faktorer som presenteras 

som bidragande faktorer i barn och ungas uppbyggnad av mentala kartor; media och 

läroböcker. Detta görs både för att synliggöra den fördelning av olika länder som finns i 

media men även för att påvisa de brister som kan förekomma i våra svenska läroböcker. 

Fortsättningsvispresenteras i detta avsnitt och diskuteras utfallet av den 

enkätundersökning som gjorts med 137 högstadieelever på en svensk grundskola. De svar 

som framkommit presenteras här i form av diagram och diskuteras även med hjälp av relevant 

litteratur. 

Viktigt att ha i åtanke under analys av elevernas svar är mätningens pålitlighet. Vid 

enkätundersökning finns risk för både missförstånd hos den svarande men även nonsenssvar. 

För att utesluta exempelvis nonsenssvar skulle man kunna gå ut och se hur samma elever 

presterar på exempelvis ett betygsatt prov (Bryman, 2011, s.164). I och med att detta inte 

utförs finns utrymme för att tro att vissa svar inte grundar sig i okunskap, utan har andra 

orsaker. 

 

4.1 Läroböcker och media 

Nedan kommer utfallet av en läroboksanalys att presenteras. Utgångspunkten är en 

granskning av hur kartprojektioner behandlas samt hur världskartan porträtteras i de olika 

läroböckerna. Jämförelsepunkter kommer att vara Sverige, Algeriet, Indien och Madagaskar, 

tack vare exempelvis utmärkande former och dess placering på norra respektive södra 

hemisfären. 

       Fortsättningsvis ges även en bild av hur olika länder kan framställas i svensk media, i 

form av tidningar och TV. Att dessa två faktorer valts är då elever i Sverige idag exponeras 

för media i stor utsträckning, via ett utbrett användande av exempelvis TV och dator, samt då 

en stor del av ungdomars kunskaper kommer från skolan. Skolan är även en plats där barn och 

ungdomar spenderar en stor del av sin uppväxt. 

 

4.2 Läroböcker 

I detta arbete behandlas läroböcker skrivna efter den nya läroplanen 2011, Lgr11. De 

läroböcker som skrevs innan 2011 grundar sig i den gamla läroplanen för grundskolan; Lpo94 

(eller tidigare). Läroböckerna producerade efter 2011 är istället anpassade efter den nya 

läroplanen för grundskolan, där med blir de nyare läroböckerna mer relevanta och aktuella för 

undersökningen.  

      Didaktiklektor vid Uppsala Universitet Lena Molin skriver i sitt verk Rum, frirum och 

moral. En studie av skolgeografins innehållsval om bland annat vilka ämnesval lärare i 

geografiämnet gör och hur styrdokumenten och läroböckerna präglar valen i 

geografiundervisningen.  

      Molin konstaterar i verkets senare del att läromedlet är lärarens främsta medel för att välja 

innehåll till sin undervisning. I sin undersökning har Molin sett att läromedlets främsta roll 

speglas i kunskapskontrollen, främst i samband med skriftliga prov (Molin, 2006, s.186). 

      En problematik med att läroboken används så frekvent har presenterats av professor i 
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utbildningsvetenskap Cleo H. Cherryholmes i verket Power and Criticism. Poststructural 

Investigations in Education. Han pekar på problematiken i att läroböckerna kan tendera till att 

ge intrycket av att stå för den auktoritativa sanningen, och att innehållet i läroböckerna många 

gånger inte ifrågasätts av vare sig lärare och elever på grund av dess tillskrivna expertis 

(Cherryholmes, 1988, s.51).  

I och med den starkt betonade roll som läroböckerna har i undervisningen är det viktigt 

att man även reflekterar över dess innehåll. Nedan kommer analysen av världsbilder ur fyra 

läromedel att presenteras. 

Först behandlas kort hur respektive läromedel behandlar kartprojektioner. Det nämns i 

läroplanen att eleverna ska få insikt i hur en karta skapas och relevanta begrepp kring 

processen (Skolverket, 2011, s.162). Efter detta presenteras en analys av de världskartor som 

förekommer i verken. Här diskuteras hur bilderna överensstämmer med verkligheten samt hur 

variationen i bilderna ser ut. 

De böcker som kommer diskuteras är: Geografi 7-9 (Capensis Förlag AB, 2013), Sol 

4000, Geografi 7-9 (Natur & Kultur, 2011), Prio Geografi 7 och 8 (Sanoma Utbildning AB, 

2013) samt Ge Geografi 7-9 (Gleepups Utbildning AB, 2013).  

 

4.2.1 Analys av Geografi 7-9 (Capensis Förlag) 

Geografi 7–9 är en lärobok för grundskolans senare år i ämnet geografi. Boken är tänkt för 

årskurs sju till nio och är inte indelad efter årskurser, utan har bara en kapitelindelning där 

läraren sedan kan välja när respektive tema bör behandlas. 

Geografi 7-9 har ett avsnitt kallat ”Kartans innehåll”. Här beskrivs projektionen och 

problematiken med att ta det tredimensionella klotet och försöka porträttera detta på det 

tvådimensionella pappret. Dock problematiseras inte detta, heller inte diskuteras vilka effekter 

och missförstånd som kan bli en effekt av denna projektion. 

Den första världskarta som visas i verket fungerar för att förklara det ”absoluta läget”, det 

vill säga användningen av longitud och latitud. Kartan visar Afrika som ungefär det dubbla av 

Europas storlek och Indiens storlek är ungefär densamma som Sveriges. På en av 

världskartorna som behandlar klimatzonerna är det lättare att se ländernas gränser. Då man 

tittar på den kartan får man intrycket av att Sverige upptar ungefär samma yta som Algeriet.  

       En karta över världens fruktbarhet presenteras i boken. Även här finns landsgränserna 

utmärkta och gör det enklare att se storleksförhållanden. Till exempel ger bilden en 

uppfattning om att Sverige skulle uppta ungefär en och en halv av Madagaskars yta, en bild 

som i verkligheten snarare har ett omvänt storleksförhållande.  

Boken innehåller totalt nio världskartor. Kartorna har olika innehåll och förmedlar olika 

tematiska fakta. Dock är kartorna likartade till ytan, de har liknande projektioner och ger en 

likartad bild av kontinenternas former och storlekar. Detta kan anses problematiskt, då detta 

ger en entydig bild av världskartan, och ger inte utrymme att utforska och jämföra olika 

projektioner. Att enbart exponeras för en och samma kortprojektion riskerar att bygga upp en 

mental karta som bygger på denna. 
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4.2.2 Analys av Sol 4000, Geografi 7-9 (Natur & Kultur) 

Sol 4000, Geografi 7-9 innefattas av tre delar; en för respektive årskurs i grundskolans senare 

del. Delen för årskurs sju behandlar bland annat av ett avsnitt som rör kartan och projektioner, 

”Jordklotet och kartan”. Detta verk diskuterar ytriktighet och vinkelriktighet, och 

sammanfattande beskrivs att en karta som innefattar båda dessa två egenskaper inte går att 

skapa på ett papper, alltså att det inte finns några tvådimensionella kartor som visar både rätt 

storlek och form. Att platser nära ekvatorn får en korrekt skala samtidigt som platserna norr 

och söder om ekvatorn förstoras problematiseras. Att detta skulle kunna leda till att Europa 

tenderar att se stort ut i relation till andra delar av världen, exempelvis Afrika, problematiseras 

dock inte, och kartorna i boken ger över lag en bild av ett förstorat Europa, utan att diskuteras. 

Detta är genomgående för alla undersökta läroböcker. I böckerna för årskurs åtta och nio 

behandlas inte projektioner. 

Inledningsvis i den delen som är avsedd för årskurs sju ges fyra bilder över jordklotet. I 

avseendet diskuteras gradnätet, och bilderna som ges visar en relativt rättvisande bild över 

Afrika och Europa, men övriga världsdelar ges ingen plats. Vidare diskuteras olika sätt att rita 

kartor på, och två bilder visas. Det är projektioner som beskrivs är Mercators projektion samt 

Mollweides projektion. Dessa beskrivs som vinkel- respektive ytriktig. 

 När världshaven ska presenteras görs detta med hjälp av en världskarta. På denna karta 

ser Europa oproportionerligt stort ut. När klimatzonerna presenteras används även då två 

världskartor, med samma proportioner som vid världshaven. 

 Sammanfattningsvis innehåller delen för årskurs sju 32 rena världskartor. En majoritet av 

dessa bilder är så små att de inte går att utläsa om kontinenternas storlek är rimliga. 

        Den första bilden på världskartan som ges för årskurs åtta har sitt syfte för att visa på 

platser för produktion av olika livsmedel. Bilden av Sverige jämte andra länder ger dock en 

orealistisk bild av Sveriges storlek. Bilden ger ett sken av Sverige som cirka hälften av 

Indiens storlek. Indien till ytan är i själva verket mer än sju gånger större än Sverige.  

       En annan bild visar tydliga landsgränser, på denna bild är storleksförhållandena tydliga. 

Sverige och Algeriet ser jämnstora ut, och likt den tidigare nämnda bilden ser Indien ut att 

uppta ungefär den dubbla ytan av Sverige. Sammanfattningsvis innehåller delen av boken för 

årskurs åtta fyra bilder på världskartan.  

I delen av boken som täcker årskurs nio förekommer somliga bilder som fungerar bättre 

än de som visats i delen för exempelvis årskurs åtta. En bild som ska förklara HDI ger en mer 

realistisk bild av Europa jämte Afrika, men även Sverige i relation till t.ex. Indien. De flesta 

av de övriga bilderna står för samma problematik som vid böckerna för årskurs sju och åtta, 

att Europa både sätts centralt på alla världskartor samt att till exempel Sverige upptar en större 

yta än i verkligheten. 

Sammanfattningsvis innehåller delen för årskurs nio elva bilder på världskartan. Dessa 

bilder är, liksom många av bilderna i delen för årskurs sju väldigt små, vilket gör det svårt att 

bedöma dess närhet till verkligheten.  
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4.2.3 Analys av Prio Geografi 7 och 8 (Sanoma Utbildning) 

Prio Geografi 8 behandlar inte kartografi, då detta är något som redan tagits upp i boken för 

årskurs sju i samma serie. I Prio Geografi 7 förklaras bland annat en cylindrisk och konisk 

kartprojektion samt att ingen platt karta kan avbildas helt korrekt.  

Prio Geografi är en lärobok för grundskolans senare år, som består av tre olika band; en 

för respektive årskurs sju, åtta och nio. Kursboken för årskurs nio är dock i skrivande stund 

ännu inte släppt. 

Prio Geografi 7 inleds med en del där jordens rörelser beskrivs med hjälp av 

jordglobsbilder. Hela jorden syns inte på ”globen” men det som syns ser verklighetsnära ut, 

speciellt storleksförhållandet mellan Europa och Afrika. Samma bild men med andra syften 

återkommer även senare i boken. 

I kapitlet rörande plattektonik visas bland annat en karta över världen. Europa och främst 

Skandinavien är mycket stor på denna karta, Sverige är till synes minst lika stort som Indien.  

        På en bild som behandlar jordens inre krafter är det Nord- och Sydamerika som är i 

bildens centrum, och inte Europa. Detta är den undersökta lärobok med en sådan världskarta, 

utöver en bild i Ge Geografi Utkik ur de fyra behandlade läroböckerna där Europa inte utgör 

kartans centrum (återkommer i denna bokserie). Proportionerna är dock fortfarande lika 

missvisande som på många andra bilder. 

Sammanfattningsvis innehåller PRIO Geografi 7 28 bilder på världskartan. Likt vid 

tidigare observation är det bilderna som föreställer jordglober som är de mest verklighetsnära 

storleksmässigt. Annars upplevdes de resterande bilderna ha en liknande projektion vilket ger 

en liknande bild av världskartan. 

Prio Geografi 8 innehåller fjorton bilder av världskartan. Två av dessa är presenterade i 

form av en jordglob, och har proportioner där exempelvis Afrika ser märkbart större ut än 

Europa. Andra värdefulla projektioner i denna bok är bland annat en karta där ”centrum” 

upptar av Amerika, och Europa och Afrika ligger på kartans högra del. 

Boken innehåller även projektioner som liknar Mercators projektion. På en av dessa är 

Algeriet enbart något större än Sverige, och på en annan är Sverige minst det dubbla av 

Madagaskars storlek. 

 

4.2.4 Analys av Ge Geografi 7-9 Utkik (Gleerups Utbildning) 

Ge Geografi 7-9 Utkik har ett långt kapitel som behandlar kartografi, avsevärt längre än de 

tidigare behandlade verken. Kapitlet heter ”Med kartor jorden runt” och behandlar bland 

annat projektioner. En underrubrik i detta kapitel; ”Bara jordgloben visar helt rätt” diskuterar 

problematiken med kartprojektioner och fenomenet att platser längre från ekvatorn tenderar 

att se större ut, i relation till verkligheten. Här diskuteras bland annat en karta som visar 

Grönland och Afrika, där Grönland till ytan ser ut att vara lika stora, men i verkligheten 

upptar Afrikas yta Grönlands yta hela fjorton gånger. Denna karta är gjord med Mercators 

projektion.  

Ge Geografi 7–9 Utkik är en bok utan uppdelning för respektive år av högstadiet. Tidigt i 

boken presenteras tre världskartor gjorda med olika projektioner. Dessa visar på två kartor 

som är korrekta till formerna, men där till exempel Afrika ser förhållandevis litet ut i relation 
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till Europa, den sista visar på Afrika som ett korrekt stort land, men med felaktig form. Detta 

förklaras i bildtexten. I bildtexten till en av de andra kartorna beskrivs att storleken är felaktig, 

den sista bildtexten namnger enbart projektionen. 

I en annan del av boken syns en världskarta med information om användande av 

naturresurser. På kartan ses Sverige mycket stort, till synes det dubbla av Madagaskars storlek 

samt att Sverige enligt kartan ser ut att vara i samma storlek som Indien. 

I boken syns en bild av en jordglob. Globen visar enbart Afrika, Europa och större 

delarna av Asien, men ger en realistisk jämförelsebild då man exempelvis sätter Sverige i 

relation till Madagaskar. Kartans uppgift är att visa på insolationen över jordklotet. 

Sammanlagt hade boken tretton kartor över världen som över lag var densamma. Några 

kartor avvek från den ”standardiserade” karta som varit övervägande i samtliga läroböcker.  

 

4.3 Media 

Media har en stor inverkan på oss som upplever den. De uppfattningar som vi har kring allt 

från mode till politik är färgat av medias bild av saker. På detta sätt besitter media en makt att 

påverka oss, på gott och ont. Om detta och om hur olika platser representeras i media skriver 

Peter Bjurström i sin avhandling Medierepresentationen av världens länder. Strukturer i fyra 

svenska nyhetstidningar. Tidigt i sin text behandlar han medias inverkan på vår syn på världen 

(Bjurström, 2009, s.9). 

 

  Massmedia utövar makt genom att sätta ramar för vårt medvetande och dessa ramar får betydelse för vår  

        världsbild […]. Vidare ger massmedia en bild av vad som är främmande och vad som inte är det, vad som  

    är distanserat från oss och vad som ligger oss nära. 

 

Urvalet som gjorts i undersökningen motiveras med att de två största dagstidningarna har 

valts (Dagens nyheter samt GöteborgsPosten) och de två främsta kvällstidningarna 

(Aftonbladet samt gratistidningen Metro). Det som undersöks i avhandlingen är just 

förekomsten av länder, även om en diskussion förs om andra tänkbara enheter (Bjurström, 

2009, s.18-20). 

Bjurström märker ett tydligt mönster i samtliga tidningar och han har valt att kategorisera 

representationen av länder i tidningarna, utöver Sverige. Han delar in länderna i dessa tre 

grupper: (i) Stormakter; Ryssland, USA och Kina (ii) Europeiska länder med stort inflytande; 

bland annat Tyskland, Storbritannien och Frankrike samt (iii) våra nordiska grannländer. 

Absolut flest träffar i artikelsök av de fyra nämnda tidningarna är USA med närmare tre 

gånger fler träffar än nästkommande Tyskland. På listan som Bjurström presenterar av de 20 

mest förekommande länderna i tidningarna återfinns inte ett enda afrikanskt land. Minst 

återkommande är mindre länder i Afrika, Asien och Oceanien (Bjurström, 2009, s.21-22).  

 Den representation i media som ovan presenterats tyder på att de som läser tidningarna, 

oftare stöter på europeiska länder än exempelvis länder i Asien. USA stöter vi på i relativt stor 

utsträckning samtidigt som artiklar som rör länder i Afrika snarare är något man som läsarna 

får leta efter. Elevers kunskaper om storleksförhållanden mellan bland annat Sverige, Afrika 

och USA kommer senare i detta kapitel att presenteras. Är det möjligtvis så att eleverna har 
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bättre koll på USA, som är utbrett representerat i svensk media, än Afrika och afrikanska 

länder som inte i en lika stor utsträckning syns i våra största dags- och kvällstidningar? 

 

4.3.1 Inverkan av TV och tidningar 

Anders Schaerström är en geograf som studerat användningen av kartor i olika sammanhang 

på TV och i morgontidningar. Schaerström anser att de som är kunniga inom kartografin har 

ett ansvar att kritiskt granska den karta som framställs i media, såsom på TV och i tidningar. 

Redan 1984 gjordes i Storbritannien en granskning av kartor som visats i TV och i tidningar, 

och då påtalades stora brister i dessa (Schaerström, 1986, s.33).  

Schaerström gjorde 1985 en liknande undersökning ur fyra svenska morgontidningar; 

Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Han såg då att de 

brister som åskådliggjorts av de brittiska forskarna inte var något unikt, utan något som även 

syntes i de svenska tidningarna. Brister som Schaerström fann var bland annat avsaknaden av 

skalstreck och att vissa av kartorna var rent dåligt gjorda (Schaerström, 1986, s.33). 

 Innehållet i de skådade kartorna anser Schaerström vara homogent, mer än hälften av alla 

kartor avbildar Sverige, eller delar av Sverige. Utöver detta representerar många av kartorna 

Sveriges grannar i Norden. Under de fem veckor som Schaerström granskade kartorna fann 

han enbart en över Kina, av 145 (exklusive väderkartor). Lika många var kartorna över Indien 

(Schaerström, 1986, s.33).  

Detta är en relativt gammal undersökning, men tyder, liksom Bjurström påvisat att media har 

överrepresenterade länder i sitt publicerade material.  

 

4.4 Enkätundersökning 

Nedan kommer resultatet av de enkätundersökningar som gjorts med 137 högstadieelever 

rörande storleksförhållanden mellan olika länder eller världsdelar på världskartan. 

Diagrammen som visas har en stapel för respektive årskurs; en blå för årskurs sju, en röd 

för årskurs åtta och en grön för årskurs nio. Resultatet från undersökningen kommer både att 

presenteras i form av diagrammet men även diskuteras här nedan. 

Dessa data presenteras för att ge vikt åt analysen av läromedlen och media. Har det någon 

påverkan att kartprojektionerna är missvisande, och ofta homogena i våra läroböcker? Kan det 

till och med vara så att elevernas mentala kartor överensstämmer med en viss kartprojektion? 

En förhoppning är även att se om det är så att eleverna mer kunskap om exempelvis USA som 

ofta exponeras i media, jämfört med Afrika som inte alls i samma utsträckning förekommer i 

våra morgon- och dagstidningar, eller om detta inte har någon inverkan på ungdomarnas 

mentala kartor. 

 

4.4.1 Högstadieelevers uppfattning om Sverige och/i Europa 

Många av de tillfrågade eleverna har bra koll på hur stort Sverige är till ytan. I grundskolans 

tidigare del innefattas en stor del av undervisningen om Sveriges geografi, och landets storlek 

i kvadratkilometer är något som många elever till synes tar med sig. Att frågan rörande 

Sveriges storlek ställs har inte sin primära uppgift att fastställa om eleverna har eller inte har 

kunskaper om detta, utan snarare att ställa utfallet av frågan i relation till utfallet av de andra 

frågorna. 
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Diagram 1. ”Hur stort är Sverige till ytan?” 

 

Eleverna ställdes även en fråga om hur stor del av Europas yta som upptogs av Sverige. 55 % 

(76 av 137) av eleverna svarade korrekt i att cirka 4 % av Europas yta upptogs av Sverige.   

39 % (53 av 137) elever överskattade Sveriges storlek och svarade att Sverige upptog åtta 

eller tolv procent av Europas yta. Enbart 6 % (8 av 137) elever underskattade Sveriges storlek 

och svarade att Sverige upptar 1 % av Europas yta.  

  

 

Diagram 2. ”Hur stor del av Europas yta upptas av Sverige?” 

Genom att avläsa Diagram 1 och Diagram 2 ovan kan vi se att eleverna har goda kunskaper 

om Sveriges storleksgeografi. Närmare häften av alla elever 48 % (66 av 137), har korrekt 

besvarat att Sveriges yta är ungefär 450 000 km
2
. Mer än hälften besvarade korrekt att Sverige 

upptar cirka 4 % av Europas yta. 

 

4.4.2 Högstadieelevers uppfattning om Afrika och Algeriet 

Att Algeriet är Afrikas till ytan största land är inte vida känt. I media går inte nyheter om 

Algeriet särskilt hett, och det är snarare länder som är utsatta för återkommande 

0

5

10

15

20

25

Sverige är
200.000

km2 stort

Sverige är
450.000

km2 stort

Sverige är
600.000

km2 stort

Sverige är
850.000

km2 stort

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9

0

5

10

15

20

25

30

35

1% 4% 8% 12%

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9



20 
 

naturkatastrofer som blir kända av de afrikanska nationerna. Att Algeriet är Afrikas största 

land är inte det som är det viktigaste i denna undersökning, utan denna upplysning ges 

eleverna för att ge en uppfattning om att det är Afrikas största land det rör sig om. 

        Att Afrika är en väldigt stor kontinent är heller inte det vida känt. De kartor av världen 

som vi ofta ser ger en bild av att Afrika är betydligt mindre än vad som är verklighet. Detta är 

en bild som följer med många i den mentala kartan över Afrika och världen. 

        Den vanligaste uppfattningen om Afrikas storlek i denna undersökning är att Afrika är 

ungefär den dubbla storleken av Europa (33 %, 45 av 137 elever). Inte långt därefter kommer 

uppfattningen om att Sverige och Afrika till ytan är ungefär lika stora, en fjärdedel (34 av 

137) elever svarade på enkäten att världsdelarna upptar ungefär samma yta. Det är enbart  

52 % (72 av 137) av eleverna som angav att Afrika till ytan är större än Europa, och av dem 

av det 27 som korrekt svarat att Afrika är cirka tre gånger större till ytan än Europa. 

 Utfallet av svaren visar att de flesta eleverna tror att Afrika är den dubbla av Europas 

storlek, detta skulle kunna vara påverkat av Mercators projektion. Denna kartprojektion 

förstorar nämligen Europa till den grad att Europa vid första anblick upplevs uppta ungefär 

hälften av Afrikas storlek, om inte ännu mer. 

 

 

Diagram 3. ”Hur stort är Europa i jämförelse med Afrika?” 

Utfallet av denna fråga går att ställa i relation till frågan rörande Sveriges storlek. Det är 

enbart 50 % av eleverna som besvarat att Afrika till ytan är större än Europa. Detta är ungefär 

lika många elever som kan Sveriges exakta antal kvadratkilometer. Det är även enbart 20 % 

som svarat exakt korrekt, att Afrika är tre gånger större än Europa. En fråga man här kan ställa 

sig är vad man väljer att lära eleverna och vilken fakta som anses relevant. Att eleverna 

snarare lär sig Sveriges exakta area än att Afrika är världens näst största världsdel kan anses 

vara en snedprioritering i den undervisning som eleverna ges i skolan. 

Enkäten informerar eleverna om att Algeriet till ytan är Afrikas största land. Frågan i 

enkäten lydde ”Algeriet är Afrikas största land, hur stort är Sverige i förhållande till 

Algeriet?” På enkäten svarar 48 % (66 av 137) av eleverna att Sverige till ytan är lika stort 

eller större än Algeriet. Nästan hälften av de tillfrågade eleverna i högstadiet uppfattar alltså 

Sveriges yta till densamma eller större än Afrikas största land.  
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Sanningen lyder att Algeriet i själva verket är ungefär fem gånger större än Sverige till 

ytan. På detta vis svarar 18 % (24 av 137) av eleverna, och 52 % (71 av 137) av eleverna 

svarar att Algeriet till ytan är större än Sverige (dubbelt så stort eller fem gånger så stort). 

 

 
Diagram 4. ”Hur stort är Sverige i jämförelse med Algeriet? 

 

4.4.3 Högstadieelevers uppfattning om Asien och Kina 

Att Asien är en världsdel som till ytan är större än Europa tycks en majoritet av eleverna i 

årskurs 7–9 vara medvetna om. 74 % (102 av 137) elever har besvarat att Asiens yta är större 

än ytan av Europa. Större delen av dessa har även korrekt svarat att Asien är drygt fyra gånger 

större än Europa.  

 

 

Diagram 5. ”Hur stort är Europa i jämförelse med Asien?” 

 

Även en majoritet av eleverna är medvetna om att Kina är större än Sverige.  

82 % av eleverna i årskurs sju till nio har besvarat att Kina till ytan är större än Sverige. Alltså 

är det fler elever som är medvetna om detta, än att Asien till ytan är större än Europa. Dock 

har många av eleverna inte en uppfattning om hur stort Kina verkligen är. 50 % (69 av 137) 
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av alla svarande elever har svarat att Kina är fem gånger större än Sverige, samtidigt som  

32 % korrekt har angivit att Kina är 20 gånger större än Sverige. 

Svårigheten i detta fall tycks inte vara att eleverna i grundskolans senare år inte vet att 

Asien och Kina är stort. Vid analys av elevernas syn på storleksförhållandet mellan Sverige 

och Kina kan konstateras att hälften av alla elever tror att Kina är fem gånger större än 

Sverige, samtidigt som 42 % (57 av 137) besvarat att Asien är fyra gånger större än Europa. 

Av de 57 elever som besvarat att Asien är fyra gånger större än Europa är det 56 % (32 av 57) 

som även svarat att Kina är fem gånger större än Sverige. Denna iakttagelse skulle innebära 

att Sverige till ytan skulle uppta 5 % av hela Asiens yta. Detta är drygt  

2 190 000 km
2
, i jämförelse med de 450 000 km

2 
som Sverige i verkligheten täcker.  

       De felaktigheter som åskådliggörs i elevernas syn på Asien och Kina skulle kunna ligga i 

en förstorad bild av Sverige, istället för i en förminskad bild av Asien och Kina. 

       Att Sverige upptar 450 000 km
2
 är det 48 % (66 av 137) elever som angivit, och att 

Sverige skulle vara så stort som 850 000 km
2 

är det enbart 7 % (9 av 137) elever som angivit. 

(Se Bild 1) Med stor sannolikhet har eleverna fått lära sig hur stort Sverige är till ytan. Frågan 

man där istället måste ställa sig är om eleverna förstår vad dessa siffror betyder.  

 

 
Diagram 6. ”Hur stort är Kina i jämförelse med Sverige?” 

 

 

4.4.4 Högstadieelevers uppfattning om USA 

USA får i media stor plats. Barn och unga stöter på varor, tjänster och nyheter som kommer 

från USA dagligen. Att vi idag kommer i kontakt med USA så ofta som vi gör idag, vad gör 

det med vår uppfattning om landets storlek? 

Eleverna som gjort enkäten är enliga i ett avseende; och det är att USA till ytan är större 

än vad Sverige är. 96 % (131 av 137) elever har svarat att USA är fem eller tjugo gånger 

större till ytan än Sverige. Dock är utfallet, precis som i fallet Kina att eleverna underskattar 

landets stora yta. 55 % (75 av 131) har svarat att USA till ytan är fem gånger större än 

Sverige, jämte 41 % (56 av 137) som korrekt har svarat att USA är ungefär 20 gånger större 

än Sverige. 
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Diagram 7. ”Hur stort är USA i jämförelse med Sverige?” 

 

 

I jämförelse mellan utfallet av frågorna rörande Kina och USA kan man se 14 procentenheter 

fler är medvetna om att USA är större än Sverige i relation att Kina är större än Sverige. I 

fallet USA var det enbart 4 % (6 av 137) av eleverna som svarade att Sverige var större eller 

lika stort som USA, jämfört med 18 % (24 av 137) som svarade att Sverige var större eller 

lika stort som Kina. Eleverna har alltså ganska bra koll på att både USA och Kina är större än 

Sverige, men kunskapen är godare om USAs storlek. 

 Utfallet av enkäten som visar att närmare hälften av eleverna svarat att Kina är fem 

gånger större än Sverige och att mer än hälften av eleverna besvarat USA vara fem gånger 

större än Sverige kan ha sin grund i bilden av världskartan man får av Mercators projektion. 

Då USA och Kina båda ligger på latituder närmare ekvatorn än Sverige upplevs dessa som 

mindre, vilket syns på Bild 2 nedan. Vid skådande av en karta med Mercators projektion är 

det inte en särskilt konstig slutsats att dra att exempelvis Kina skulle vara fem gånger större 

än Sverige. 
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Bild 2. Världskarta gjord med Mercators projektion. 

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercator_Projection.svg?uselang=sv 

 

4.4.5 Slutsats enkätundersökning 

Sammanfattningsvis kan vi se att elevernas kunskaper är som bäst rörande frågor som 

behandlar Sverige och Europa samt frågan rörande USA. Även i frågorna som berör Asien 

och Kina har eleverna påvisat relativt goda kunskaper, samtidigt som kunskaperna om Afrika 

och Algeriet hamnar långt efter.   

Sätts detta i relation till utfallet av analysen av läroböckerna och media kan vi se att de 

platser med stor medial uppmärksamhet (Sverige och USA) har även varit de platser som 

eleverna har bäst kunskaper om. De platser som föga behandlas (länder i Afrika) är de frågor 

som även fått svar som avviker mest från verkligheten. 

Utfallet överensstämmer även väl med projektionerna i Mercators projektion. På 

elevernas mentala karta avbildas Afrika mindre samtidigt som Sverige upptar en betydligt 

större yta än vad som verkligen stämmer.  
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5. KARTARBETE I SKOLAN 

I föregående kapitel har vi fått en bild av hur den mentala kartan ser ut hos 137 

högstadieelever. Det har även presenterats hur media och skolans läroböcker kan ha inverkan 

på elevernas mentala karta.  

Utifrån detta kommer nedan skolans och lärarens roll i det hela att presenteras. Skolan har 

en stor roll i att hjälpa eleverna i att gå mot en mer korrekt mental bild av världskartan. Detta 

kräver arbete, både från lärare och elevs sida. Här kommer att presenteras den viktiga roll som 

skolan har och varför det är så viktigt att arbeta med elevers mentala karta. Det kommer även 

att presenteras alternativa arbetssätt för att arbeta för att bygga upp en mer korrekt mental 

karta. 

 

5.1  Läroplanen 

Läroplanen ligger som grund för lärarens undervisning, efter att en elev fullgjort sina studier i 

grundskolan ska samtliga kunskapskrav vara uppfyllda. Detta innebär att lärarens uppgift är 

att forma sin undervisning utefter innehåller i läroplanen. På gott och ont formas alltså 

lärarens undervisning och innehåll av vad som står skrivet i Lgr11. På gott för att läraren har 

tydliga riktlinjer för vad eleven ska kunna när denne går ut grundskolan och att man 

förhoppningsvis oberoende av grundskola har samma grund då man kommer till gymnasiet. 

På ont för att utrymmet blir begränsat när många kriterier ska uppfyllas på kort tid. 

”Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt 

medvetande.” (Skolverket, 2011, s.159). Detta citat är inledningen till kursplanen i geografi. 

Här belyses att ett av geografiämnets syften är att eleverna, när de gått ut grundskolan ska 

besitta kunskaper om hur världen ser ut. Fortsättningsvis förklaras geografiämnets syfte bland 

annat som att ge elever verktyg att kunna göra jämförelser mellan olika platser och 

omständigheter.  

Det centrala innehållet för årskurs 7–9 innefattas bland annat av att eleven ska ges 

verktyg för att kunna avläsa kartan; gradnätet och kartografiska symboler ska behandlas i 

grundskolans senare del. Med hjälp av dessa kartkunskaper ska eleverna även kunna 

geografiskt placera och namnge världsdelarna viktigare länder (min kursivering) (Skolverket, 

2011, s.162-163). Vad som anses med viktigare länder specificeras inte.  

Kunskapskraven när eleven lämnar årskurs nio betonar inom ämnet kartan att denna med 

hjälp av bland annat kartor ska kunna undersöka sin omvärld. Eleven ska kunna namnge 

världsdelarna och ha en uppfattning om läges- och storleksrelationer (Skolverket, 2011, 

s.171). I kunskapskraven för årskurs nio nämns alltså att eleverna bland annat ska ha en 

uppfattning om storleksrelationer på kartan. Huruvida eleverna faktiskt har insikt i 

storleksrelationer kommer har det gjorts ett försök att presentera under kapitlet Undersökning 

och resultat.   

Det kritiska förhållningssättet i läroplanen ska förhoppningsvis fungera som en strategi 

för att ifrågasätta aktuella samhällsstrukturer och hierarkier. Att som elev inte bara acceptera, 

utan kritiskt granska rådande strukturer är centralt för att påbörja ett synsätt med fler 

inflytelserika platser på jorden utöver Europa.  
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5.2 Problematiskt kartarbete 

Gösta Wennberg och Solveig Mårtensson pratar i sin text ”Kartan och omvärldsbilden” om att 

mekanisk kartläsning och namngeografi är ett icke-pedagogiskt drag då man inleder 

kartstudierna. Att sammankoppla kartan med berättelser ur verkligheten och beskrivningar av 

själva kartan är många gånger nödvändigt. De pratar om att skolans bild av världskartan 

annars riskerar att ersätta verkligheten (Mårtensson & Wennberg, 1996, s.133). Med detta 

sagt är ett gott sätt att bearbeta kartan på att göra det i samband med studier av exempelvis 

hållbar utveckling eller naturresurser. Att eleverna får en kontext till den plats som sedan 

presenteras kan förhoppningsvis ge flera dimensioner än enbart en punkt på kartan. 

Den karta som vi i skolan och i massmedia ser tenderar till att bli den som vi anser vara 

”den riktiga”. Detta leder till exempel till att många ser det som att Sverige är ett land som 

ligger ”något norr om mitten på världskartan” (Mårtensson & Wennberg, 1996, s.138). Att det 

inte finns något ”mitten” på ett runt klot är något som vi sällan reflekterar över. På en karta 

avsedd för elever i exempelvis östra Asien ligger Sverige inte något norr om mitten utan 

snarare långt till vänster. Formen kan också bli något modifierad då strävan på denna karta är 

att få Asien att mest korrekt avbildas (Mårtensson & Wennberg, 1996, s.139). 

 

5.3 Hur man kan använda kunskapen om korrekt storlek 

”Geografi ska dessutom lära dem att hitta i världen, att kunna läsa och dra slutsatser ur olika 

slags kartor, att förstå betydelsen av läge, utbredning och avstånd.” (Wennberg, 1996, s.114). 

Detta citat är inte taget ur någon läroplan, utan ur författarens, geografens och före detta 

läraren Gösta Wennbergs text ”Vad ska skolgeografin ge våra elever?”. Fortsättningsvis 

resonerar Wennberg kring geografiämnets syfte som ett ämne som ska rusta våra elever att 

som vuxna förstå andra länder och relationer mellan dem.  

Wennberg diskuterar i sitt kapitel fenomenet Japan och hur det kan bearbetas i 

klassrummet. Bland annat diskuteras Japans storlek, och hur man i klassrummet kan ha ett 

behov av att förstå storleksrelationer. Wennberg förklarar i texten att eleverna gärna gör 

jämförelser med något som finns i deras egen repertoar, något som ofta blir Sverige. Han 

nämner att Japan till ytan är mindre än Sverige, men har mer än tretton gånger Sveriges 

befolkning. Detta kan ge eleverna redskap för att dra slutsatser om befolkningstäthet 

(Wennberg, 1996, s.115). Dessa faktorer går att anamma på fler av jordens länder. 

Lyckas man få eleverna att förstå värdet i att ha en god uppfattning om länders storlek 

kan man även fortsätta att arbeta vidare med exempelvis befolkningstäthet. Befolkning kan 

ofta markeras på tematiska kartor, och de kan lätt bli svåra att tolka om man inte har förståelse 

för hur länders olika storlek kan se ut på en tvådimensionell karta. Symboler kan uppfattas 

felaktiga när det i själva verket är landets proportioner som inte överensstämmer med 

verkligheten. 

 

5.3.1 Att arbeta mot en felaktig världskarta 

Det finns som diskuterat flera faktorer som inverkar till att eleverna kan en mental världskarta 

som inte till fullo överensstämmer med verkligheten. Att detta problem åskådliggörs räcker 

inte, det viktiga blir att arbeta mot detta fenomen. 
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Ett av syftena med detta arbete är att arbeta fram strategier för att motarbeta den felaktiga 

bild som vissa elever har som sin mentala världskarta. Vidare i detta kapitel kommer ett par 

olika tillvägagångssätt att presenteras, som förhoppningsvis ska gå att applicera i klassrummet 

för att arbeta mot en mer korrekt mental karta. 

 

5.3.2 Att vara källkritisk mot kartan 

Som tidigare nämnts är Mercators projektion en av de vanligaste förekommande 

kartprojektioner som förekommer i våra svenska läroböcker samt även den projektion vi 

möter i andra sammanhang när vi studerar världskartan. Vi har även sett att många elevers 

mentala världskarta tenderar att överensstämma med Mercators projektion, exempelvis i fallet 

då Europa och Afrika ställs mot varandra. Detta innebär att vi måste problematisera denna 

karta för att hjälpa eleverna mot en mental karta som har flera dimensioner är enbart denna 

projektion.  

        Skolverket diskuterar i en artikel problematiken kring geografiämnet och källkritik. I 

artikeln menar författaren till artikeln att det idag finns gott om material för att kritiskt 

granska allt från historiska händelser till politiska debatter, men att just kartografi är något 

som oftast inte kritiskt bearbetas i klassrummet. Att få ifrågasätter de kartor som är ritade med 

dagens teknik är något som författaren Ulf Jämterud anser vara en svårighet.  

I artikeln tas även en annan viktig aspekt upp; hur dagens kartor, likt dem som ritades för 

många hundra år sedan, präglas av sin samtid. Till exempel berättar Jämterud om att Europa 

på de flesta kartor avbildas på kartans mitt. Ett runt klot skulle kunna ha sitt centrum var 

stans, men majoriteten av alla kartor placerar Europa som kartans mittpunkt. Han ser detta 

som ett arv från den sedan länge utbredda syn med Europa som Jordens centrum (Skolverket, 

2010, ”Geografi och källkritik – hur går det till?”).  

Rörande fallet ovan kan det vara av värde att visa eleverna kartor från flera platser i 

världen. Det kan vara av betydelse att visa en världskarta från Australien, där ”mitten” av 

världen inte är Europa och Afrika, eller en världskarta från Ryssland där Sverige ser ”snett” ut 

och förklara att dessa absolut inte är mer fel än den världskarta vi är vana vid, utan enbart 

andra människors syn på världskartan. Detta kan förhoppningsvis ge eleverna en annan eller 

fler bilder av hur en världskarta kan se ut, utöver Mercators projektion. Förhoppningsvis kan 

detta ge förståelse för de felaktigheter som kan uppstå, beroende på vilken utgångspunkt man 

har i sitt arbete.   

Nedan presenteras Bild 3. Denna föreställer den världskarta som används i Japan. Här 

ligger Japan och Australien centralt på kartan, och Sverige har hamnat i kartans utkant. Då 

klotet är runt är det precis lika naturligt att ha Japan som centrum, istället för Europa.  
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Bild 3. Världskarta från Japan. 

Källa: 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:WorldMap_ja.p

ng 

 

Frågor som framställs som viktiga att ställa sig själv i sammanhang då man ska arbeta med 

kritisk granskning är universella; de kan användas både då man arbetar med allt från 

klimatfrågor till kartografi. En fråga som man bör ställa sig är vilka syften som finns med den 

framställda informationen, men även om informationen rör fakta eller värderingar bör 

uppmärksammas. Till exempel är det viktigt att kunna se när någon värderar fakta, något som 

kan vara svårt att uppmärksamma (Skolverket, 2010 ”Geografi och källkritik – hur går det 

till?”).  

För att kritiskt granska kartan kan man även fråga sig för vem eller vilka kartan är 

avsedd. Bild 3 visar som sagt den världskarta som används i Japan, och då hamnar Japan på 

kartans mitt. Då man diskuterar källkritik av kartan kan man använda sig av kartor från olika 

platser. Från vilket land kommer kartan? Vilka platser har då förstorade (eller mest korrekta) 

projektioner och vilka platser är utmärkta? Finner man några gemensamma drag mellan de 

olika kartorna och vilka platser som får mer och mindre utrymme? 

 

5.4 Nya tidens tekniks problematik och tillgångar 

Det mesta finns idag att tillhandahålla om man exempelvis besöker Internet. Tillgången till 

kartor har aldrig varit så stor och indirekt har majoriteten av alla svenska barn och unga en 

karta hemma i och med eventuella datorer, surfplattor och/eller smarttelefoner. I och med att 

många idag har Internet som en av sina kunskapskällor är det viktigt att källor som anses 

trovärdiga faktiskt är det.  

För skolan är ungdomarnas näst intill obegränsade tillgång till Internet tidvis en risk, även 

om det främst är en mycket stor tillgång. Det som lärare behöver poängtera för sina elever är 

just att det finns felaktigheter som måste ses på med kritiska ögon. 
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Om man använder sig av Google Maps kan man inte förvänta sig en trovärdig bild av 

jorden, tyvärr. En bild över jorden projicerar Afrika litet, och detta gäller även om jag ändrar 

mitt sökord till exempelvis ”Afrika” eller ”Algeriet”. Google Maps har nämligen en funktion 

som anpassar kartan utifrån användaren. Söker vi från en svensk IP-adress får vi en karta, och 

söker vi från en Sydafrikansk får vi en annan. Google Maps kanske anses som en bra karta, 

men lärare måste som sagt gå in och visa eleverna problematiken som finns. 

Har eleverna tillgång till dator är en övning som skulle kunna praktiseras i klassrummet 

att jämföra Google Maps från olika länder. Finner eleverna skillnader mellan vilka bilder som 

kommer upp, i så fall vilka? 

En annan tillgång som finns på Internet är Google Earth. Genom att ladda ner detta 

gratisprogram har man tillgång till en jordglob om man har tillgång till en dator. Globen är 

dyr och går inte att införskaffa en till vardera eleven. Google Earth är ett bra komplement till 

kartboken och är bra att använda då man vill titta på mer verklighetsnära projektioner. Skolan 

bör ta vara på de elektroniska resurser som finns, men samtidigt göra eleverna medvetna om 

dess problematik.  

 

5.5 Kartarbete i praktiken 

Gösta Wennberg skriver i sin text ”Att arbeta med kartor” om kartan som en avbild, och inte 

en bild av jordytan. Han menar på att den tvådimensionella kartbilden är en generalisering av 

jordklotet, något som kan vara komplext för barn att avläsa. Även ungdomar i högstadiet kan 

finna studier av kartan som problematisk, trots att den många gånger studerats redan från 

förskolan. I och med detta är lärarens anknytning till omvärlden i samband med 

kartundervisning av högsta relevans (Wennberg, 1996, s.118). 

Wennberg anser att kartritning är ett bra pedagogiskt medel för att få eleverna att lära sig 

kartan. Han trycker dock på hur viktigt det är att då använda sig av en karta enbart över 

landet/världsdelen som ska ritas, för att få så korrekta proportioner som möjligt. (Wennberg 

1996, s.120) Att rita kartan tillsammans med sina elever kan vara en bra metod för att bygga 

upp deras mentala karta, men viktigt då man gör detta är att även arbeta med skalor, så att 

eleverna får en uppfattning om landets/kontinentens riktiga storlek, samt norrpil för att sedan 

enklare kunna placera landet/kontinenten på kartan. 

Didaktikforskaren Daniela Schmeink diskuterar i sin avhandling hur man kan arbeta för 

att förbättra barn och ungas mentala kartor. Hon talar om hur viktigt det är att använda sig av 

elevernas tidigare kunskaper för att sedan bygga vidare på dessa. Hennes undersökning visade 

på att elevernas mentala kartor var som starkast i anknytning med det som fanns i elevens 

repertoar; besökta plaster och platser förankrade med exempelvis fritidsintressen. Hon menar 

på att förankring mellan elevernas tidigare upplevelser och kunskaper och ny information kan 

hjälpa eleverna att utveckla sin rumsliga uppfattning och därmed dess mentala karta 

(Schmeink refererad i: Skolverket, 2014, ”Mentala kartor ett sätt att förstå barns 

rumsuppfattning”).  

5.5.1 Öva Mercators projektion i klassrummet 

De flesta barn och ungdomar har många gånger stött på Mercators projektion, vissa har även 

en mental karta som till stor del överensstämmer med just denna projektion. Har man någon 

eller några kartor med Mercators projektion (eller liknande projektion) tillhanda i 
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klassrummet finns det flera objekt som skulle fungera i en jämförelseövning. Skulle eleverna 

enbart med hjälp av kartan jämföra Grönland och Indien skulle utfallet troligen vara att 

eleverna skulle svara att Grönland har en yta ungefär fyra gånger större än Indien. Skulle de 

komplettera denna kunskap med hjälp av siffror, i form av landets yta i km
2 

skulle de istället 

se att Indien har en yta på cirka 3 300 000 km
2
 jämte Grönlands 2 200 000 km

2
. Indien är 

alltså nästan en och en halv gånger av Grönlands storlek. 

En annan jämförelse som eleverna skulle kunna genomföra är mellan Sverige och 

Madagaskar. Sverige upplevs på en karta med Mercators projektion vara drygt det dubbla av 

Madagaskars storlek. I verkligheten är Madagaskar nästan 140 000 km
2
 större än Sverige. 

Sveriges yta är 450 000 km
2
, jämte Madagaskars nästan 590 000 km

2
 (Blom & Arvidson, 

2000, s.101). 
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6. SLUTDISKUSSION 

Tidigare forskning har visat att svenska ungdomar är ganska bra på namngeografi. Som 

National Geographics undersökning visade var Sverige, tillsammans med ett par andra 

Europeiska länder i topp av de medverkande länderna i undersökningen. Bäst kunskaper hade 

ungdomarna, föga förvånande, om länder i Europa.  

 Rörande länders och kontinenters storlek hade ungdomarna även där bäst koll på Europa. 

Även detta föga förvånande. Detta är med stor sannolikhet ett resultat av vår uppväxtmiljö, vi 

möter främst Europa både i skolan och i vårt samhälle. I den tidiga skolundervisningen 

(årskurs 4–6) ligger fokus på Europa och Norden, så det är inte konstigt att eleverna har mest 

kunskap om storleksförhållanden i Europa. Ungdomarna i enkätundersökningen som gjorts 

hade goda kunskaper både om Sveriges storlek i antal kvadratkilometer, samt om hur stor del 

av Europas yta som upptas av Sverige. 

 Även media bidrar till ovanstående fenomen. Som presenterats är svenska dags- och 

kvällstidningar överrepresenterat av Europeiska länder om man bortser från nyheter från 

USA. Nyheter rörande länder från Afrika är inte alls lika frekvent förekommande. Media har 

en stor makt med de texter och bilder som de publicerar och en underrepresentation i media 

leder lätt till att vi inte i samma utsträckning kommer i kontakt med dessa länder och därmed 

att kunskapen om dessa släpar efter. Det är därför också viktigt i skolan att lyfta de länder 

som inte syns vida spritt i media. Istället för att göra stora arbeten om USA bör dessa också 

göras om länder i Afrika eller Asien, för att bredda elevernas repertoarer.   

Vid analys av de världskartor som används i skolböckerna i geografi för högstadiet kan 

man se att en majoritet av dessa kartor har en sak gemensamt; de är i likhet med Mercators 

projektion, kontinenterna förstoras ju närmare polerna man kommer. En annan gemensam 

faktor är att Europa och Afrika ligger i kartans mitt. Även om projektionen och dess 

problematik i samtliga verk behandlas så sker detta enbart i ett kapitel i vartdera verket, och är 

sedan inte en återkommande problematisering senare i verket. Detta kan tendera till att ge 

intrycket av att exempelvis Afrika är litet, då Afrika ligger närmare ekvatorn än exempelvis 

Europa, vilket innebär att länderna i norra delarna av Europa blir förstorade.  

 Läroböckernas kartprojektioner som ofta liknar Mercators projektion överensstämmer 

ganska bra med elevernas mentala karta, rörande storleksrelationer. Detta kunde vi se i 

jämförelsen mellan Europa och Afrika, där det påstående som flest svarade var att Afrika var 

dubbelt så stort som Afrika. Detta överensstämmer ganska väl med just denna projektion och 

kan vara en produkt av en ensidig bild av den tvådimensionella kartan. 

Att använda en övervägande del av samma kartprojektion riskerar självklart att det är 

denna typ av världskarta blir den som eleverna anammar som sin mentala karta. Detta är 

heller inget som diskuteras i anslutning till några fler bilder än dem som presenteras i 

anslutning till kapitlet rörande just kartprojektioner. Detta ger lärarna ett viktigt uppdrag, och 

det är att problematisera de kartor som eleverna möter. Att återkommande i sin undervisning 

påminna om problematiken med den tvådimensionella kartan och uppmana eleverna på att 

alltid ställa sig frågande till en karta; och vid tillgång till jordglob ta fram denna för att 

uppmärksamma eventuella felaktigheter.  

 Med detta i åtanke kan konstateras att vi måste arbeta problematiserande med kartor för 

att kunna konstruera en mental karta som är så nära verkligheten som möjligt. Vi måste låta 



32 
 

eleverna granska avbildningar som är korrekta; i form av en jordglob. Vid bristande kapital så 

att skolan inte kan köpa in en arsenal av jordglober kan exempelvis gratisprogram som 

Google Earth användas för att få funktionen av en jordglob. Fortsättningsvis måste vi arbeta 

kritiskt med de kartor vi möter. Om vi ser en karta i tidningen, en lärobok eller på Internet, 

lyft den och be eleverna att kritiskt granska den. Vad stämmer inte? Varför finns just dessa 

felaktigheter? Ge dem verktyg för att vara källkritiska – även mot bilder. 
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