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Abstract 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever tar till sig kartkunskapen i 

skolan, och hur de bibehåller den. Elevernas syn på kartor och dess betydelse 

undersöks också. Undersökningen har gjorts i en 8:e klass som dels har följts 

under en period, där eleverna har fått göra ett och samma karttest vid tre 

olika tillfällen, dels en undersökning om elevernas möjlighet till att identifiera 

delar av en helhet (kartan). Resultatet visar att elevernas kartkunskaper är 

låga, men med undervisning tar de till sig kartkunskap och bibehåller den. 

Elevernas inställning till kartor visar att eleverna överlag tycker att det är 

intressant och viktigt att kunna orientera sig med kartor. 

 

Ämnesord: Skolan, skolgeografi, kartan 
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1  Inledning 

 

1.1   Bakgrund 

 

Behovet av att förmedla rumslig information är nästan 
lika gammalt som människan själv (Hall m.fl. 2003, s.75). 

 

Världen upplevs som allt mindre och för att kunna hänga med i 

allmänna vardagliga diskussioner, i nyhetsuppdatering och för att 

förstå jordens samspel med olika typer av miljöer är det viktigt att 

vara väl förtrogen med världskartan. Det spelar ingen roll vad man 

har för intressen eller framtidsplaner, kartan är ett viktigt 

uttrycksmedel inom de flesta ämnen i skolan såväl som i övriga 

samhället.  

 

Kartor är något som vi hela tiden använder, både medvetet och 

omedvetet. Vi bildar kartor i hjärnan som vi använder oss av 

dagligen, bland annat till hjälp att lokalisera oss. Vi tittar på 

kartbilder över delar av världen och lär oss hur den ser ut. Detta är 

en mycket spännande bit av geografin. Kartkunskapen är något vi 

tycker är viktigt, då som sagt alla kommer i kontakt med kartor i det 

dagliga livet och tänkandet. Som blivande geografilärare tycker vi 

det är spännande att undersöka elevernas sätt att se och hur de 

förstår kartor, samt hur de bibehåller sina kartkunskaper. 

 

Att skriva om kartor och förhållandet mellan kartor och elever var 

något som växte fram under vår verksamhetsförlagda del av vår 

utbildning (VFU). I Läroplanen Lpo94 (1994) kan man läsa att 

geografiundervisningen bland annat skall ge kunskaper om 

omvärlden som ämnar stärka elevernas rumsuppfattning. Några mål 
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att uppnå i årskurs nio är att eleverna skall ha kunskap om 

världskartan, känna till viktiga namn, läges- och storleksrelationer, 

kunna dra slutsatser om naturlandskap och kulturlandskap genom 

kartjämförelser. Eleven skall också kunna jämföra och analysera 

kartor, bilder och texter. Kursplanen framhåller kartan som ett 

nödvändigt verktyg i geografistudierna. 

 

Vi har märkt en skillnad från när vi själva gick på högstadiet i mitten 

på 1990-talet vad avser attityden till kartan. Från att man under vår 

skoltid ofta suttit och gjort blindkartor, blev detta under senare 

delen av 1990-talet ”fult” och lite tabu. Inställningen som vi mötts 

av var att det var onödigt att lära sig kartan utantill och kartan var 

inte så viktig för att se samband och förstå världssituationen.  

 
Kunskapssamhället handlar inte om att det blir 
viktigare vilka kunskaper man har, vilka fakta man 
sitter på. Tvärtom handlar det om förmågan att själv 
skaffa sig kunskap. När informationen är gratis och 
finns i överflöd är det förmågan att värdera, bedöma 
och kritisera som är central. Inte att kunna pricka in 
länder på en blindkarta (inte minst som kartan 
sannolikt har ritats om långt före studenten) 
(Friktion, 1999). 

 

I läroplanen som var innan Lpo94, det vill säga Lgr80 är det skillnad 

mot den efterföljande Lpo94 när det gäller synen på kartor och 

geografi. Lgr80 menar att i geografin bör läraren låta eleven vidga 

sin omvärldskunskap genom bilder och kartor. Lgr80 gör en 

sortering av hur eleverna bör arbeta med kartor vid olika tidpunkter 

i sin skolgång. I lågstadiet är det kartbegreppet och att hitta på 

kartan som betonas. Fokus är på hembygden och närområdet. 

Under mellanstadietiden bör man arbeta med flera slags kartor, 

jordens kartbild, världsdelar och världshav samt få kännedom om 

viktiga geografiska namn i olika världsdelar. Kartans betydelse förr 
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och nu, fördelning och utnyttjande av naturresurser i Sverige och 

andra länder med utgångspunkt i bl.a. kartan lyfts fram i 

geografiundervisningen på högstadiet (Lgr80, 1983).  

 

 

1.2   Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att belysa hur elever uppfattar kartor och 

om eleverna bibehåller kartkunskaper. Detta undersöker vi genom 

ett test där eleverna under en sexveckors period gör samma test tre 

gånger. Utöver det görs ett test där vi plockar ur ett land ur sin 

kontext, samt en enkät där elevernas inställning och tankar kommer 

fram. 

 

 

1.3   Definition 

 

Kartkunskap är så mycket mer än att bara kunna placera ut länder, 

städer och vatten, det handlar lika mycket om att förstå kartans 

symbolspråk och att kartor kan se olika ut beroende på vad 

kartritaren har velat visa på. I vår studie handlar det framförallt om 

elevers kunskaper i att kunna placera ut länder, städer, vatten och 

berg, men även hur de kan identifiera länder om man plockar ut 

dem från helheten. Den övriga delen av kartkunskap ingår inte i vår 

undersökning. 
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1.4   Frågeställningar 

 

Vad anser eleverna att kartorna är bra för? 

 

Vad är det som gör att eleven identifierar delar av helheten på 

kartor? 

 

Är kartkunskapen ett tillfälligt lärande eller något som bibehåller 

under vår undersökningsperiod? 
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2 Geografi och karta i teorin 

 

2.1   Skolgeografi 

 

I Lgr62 återfinns den första kursplanen för Geografiämnet. I den kan 

man läsa följande i måldelen: 

 

… Orientering om vårt lands och de övriga nordiska 
ländernas natur- och kulturgeografiska miljöer samt en 
motsvarande grundläggande orientering om jorden i 
övrigt. Ledmotivet bör vara att påvisa hur människorna 
utformar sina levnadsförhållanden under skiftande 
betingelser samt utnyttjar och utvecklar jordens 
resurser för ekonomiska, sociala och kulturella behov 
(Lgr 1962, s.263). 

 

Geografiämnet skall ge eleverna kunskap så att de kan hitta i 

världen, kunna läsa och dra slutsatser kring olika kartor. Vidare skall 

eleverna få insikt om läge, utbredning och avstånd. All den kunskap 

eleverna tar till sig skall bidra till att skapa förståelse för det 

ekologiska samspelet på jorden samt att förstå miljön och hur den 

påverkas, inte minst av oss människor (Mårtensson och Wennberg, 

1996). 

 

Frankrike har väl ingen vattenkraft, de har ju inga 
floder. Ja Seine förstås –men jag lärde mig inga andra 
i skolan. Namnkunskapen är tydligen inte så 
okomplicerad, att förstå kartan är uppenbart inte 
heller enkelt, inte heller att dra slutsatser om 
naturens betydelse för människans verksamhet. För 
läraren är detta didaktiska problem (Wennberg 1990, 
s.9). 

 

I geografin har det alltid funnits en delning mellan naturgeografi och 

kulturgeografi. Naturgeografin har studerat den fysiska jordytan 

medan kulturgeografin studerar människans utnyttjande och 

förändring av jorden. De samhälls- och naturorienterade ämnena 
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har som mål att ge eleverna en bild av hur omvärlden ser ut och 

förstå samspel i denna värld (Wennberg, 1990). Att undervisa i 

geografi innebär bland annat att bistå eleverna till en världsbild och 

till en omvärldsbild (Mårtensson och Wennberg, 1996). 

 

 

2.2   Kartan 

 

Kartan är geografins viktigaste uttrycksmedel 
(Mårtensson och Wennberg 1996, s.118). 

 

Grundläggande geografisk information i alla dess former är en viktig 

del i samhällets infrastruktur. Modern informationsteknik och 

geografisk IT ger stora möjligheter att behandla samhällsnyttig 

information, men också de tryckta kartorna och sjökorten är viktiga 

hjälpmedel (LMV rapport, 2006:6).  

 

Framställningen av kartor är en gammal process, i Indien, Kina och 

Orienten framställdes kartor för över 4000 år sedan. Grekerna förde 

det kartografiska arvet vidare med utförliga kartor på området kring 

Medelhavet. Området norr om Alperna var inte utforskat av 

grekerna och därför var kartor över dessa områden detaljfattiga och 

felaktiga. Kartornas kvalitet från kartografins barndom är av 

skiftande slag. Proportionerna av världsdelarna stämde dåligt 

överens med dagens verklighet, samtidigt som kunskapen om hur 

formen på jordklotet såg ut fattades. (Söderman, 1995). 

 

I dagens samhälle där informationen flödar och är lättillgänglig för 

gemene man är denna information till stor del lägesbunden och kan 

med detta presenteras i kartform (LMV rapport, 2006:6). Kartan ger 
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en bild av jordens yta och den ger en förenklad bild av verkligheten. 

För att kartbilden skall bli tydlig väljs vissa detaljer och mönster ut 

och presenteras i kartbilden (Mårtensson och Wennberg, 1996). En 

karta är en skalenlig tvådimensionell modell av ett stycke av 

jordytan. Som alla modeller inrymmer den förenklingar, det finns 

helt enkelt inte utrymme för alla detaljer. Förenklingarna kallas på 

yrkesspråk generaliseringar och dessa generaliseringar förekommer 

på alla typer av kartor. Ju mindre skala på kartan, desto färre 

detaljer förekommer. Generalisering kan även ske på andra sätt 

såsom genom t.ex. urval, förenkling och gruppering. Kartans stora 

fördel är att den kan beskriva förhållanden och detaljer på jordytan 

på enbart en bild, som skulle kräva tusentals ord att ersätta i skrift 

(Mårtensson och Wennberg, 1996). Det som är kartans fördel kan 

också vara en nackdel. Kartan är ingen fullständig bild av 

verkligheten utan en generalisering. Detta kan i sin tur leda till att 

elever har svårt att förstå olika kartbilder. Ännu på högstadiet kan 

elever ha svårt att utläsa vad olika kartor har att berätta, detta trots 

att de har använt kartböcker ända sedan lågstadiet (Mårtensson och 

Wennberg, 1996). 

 

 

2.3 Tidigare forskning 

 

Kartor kan ge information och fungera som ett 

kommunikationsmedel. När en karta fungerar som ett informations- 

och kommunikationsmedel är det en viss process kartan funktion är 

uppbyggd på. Den geografiska miljön omvandlas av kartografens 

tolkning av verkligheten, vilken blir till en karta som sedan skall 

tolkas av en användare. Användaren ”läser” en karta och skapar en 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

12

viss förståelse av kartan genom att relatera till tidigare kunskaper. 

Kartografen måste ta hänsyn till ändamålet och använder sig därför 

av olika typer av filter där kartografen kan rationalisera ner 

verkligheten i olika grad när han/hon författar sin karta. En karta 

kan i princip bli hur detaljerad som helst. Vid tillverkning av 

exempelvis en vägatlas så är det mindre intressant med topografi, 

växtlighet mm, på en vägkarta väljer man oftast att ha med endast 

vägar, sjöar, samhällen och andra viktiga igenkänningsfaktorer, allt 

för att göra den så funktionell och lättanvänd som möjligt 

(MacEachren, 1995). Keats (1996) menar att principen som skall 

användas när en karta framställs är att informationen organiseras 

visuellt efter sin betydelse för syftet för kartan. Teman som är 

viktigast ska vara lättast att se och förstå. De teman som uppfyller 

syftet för kartan är det grundläggande. De perifera teman är till för 

att i bakgrunden kunna visa i vilket sammanhang de grundläggande 

teman finns i. 

  

En karta är ett förträffligt sätt att förmedla ett 
budskap. Det räcker faktiskt med att granska sin 
närmaste omgivning för att konstatera att kartor finns 
med i de flesta sammanhang. Vi informerar oss om väder 
via kartor, placera händelser i rätt hörn av världen 
med hjälp av kartor i media, väljer lämpliga bussar 
eller tunnelbannor med hjälp av schematiska kartor, 
planera semestrar, hitta till nya adresser, planera 
samhällen, informera om skyddad natur osv. i all 
oländighet. Kartor är mycket större del av vår vardag 
än vad de flesta är medvetna om. Kartor finns överallt 
(Granath och Elg 2006, s.11)! 

 

Det är dock en mindre del av alla kartor som är tillverkade för att 

förmedla ett visst meddelande. Topografiska kartor och vägkartor 

har en funktion, men inget bestämt meddelande. Det är nästan 

omöjligt för en kartograf att förutse användarens syfte med kartan. 

Det huvudsakliga målet med kartanvändning är att stimulera en 
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hypotes snarare än att förmedla ett meddelande. Informationen 

skapas istället av användaren (MacEachren, 1995). 

 

Människor använder kartor för att få fram information och de är 

medvetna om att för vissa syften är en karta många gånger 

effektivare än andra källor så som t.ex. skriven text. Men samtidigt 

erkänner de flesta kartanvändare att de vid flera tillfällen upplever 

kartor som otillfredsställande. De upptäcker efter fruktlöst sökande 

att de inte finner den information de söker på grund av att kartan är 

svår att tolka. De flesta skyller på kartan när de inte förstår, få 

rannsakar sig själv och sin kartkompetens. Kartanvändarna anser 

ofta att för att tyda en karta skall det inte behövas mer än 

genomsnittlig kunskap eller intelligens vilket är intressant när man 

jämför antalet års utbildning och prioritering under utbildning till 

andra typer av kommunikation i vårt samhälle, såsom talspråk, 

skriftspråk och matematik (Keates, 1996).  

 

Kartor har funnits i minst 4000 år, och ett språk med 
stora likheter med det talade och skrivna har formats, 
fast det har skett i det tysta och oberoende av 
nationsgränser (Granath och Elg 2006, s.11). 

 

Tidigare forskning där skolan och kartan sätts i en stark 

samhörighet skriver Sivert (2001) om. Hennes forskning rör 

svenska elevers omvärldsbild. Bilden som eleverna ger är att de 

behandlar Sverige som sitt centrum, precis som medier och vårt 

övriga samhälle gör gentemot övriga världen. Sivert (2001) påtalar 

att eleverna inte tycker om kartuppgifter av typen där man ska fylla 

i och leta upp städer eller länder. Wennerbro (2003) skriver i sin 

avhandling hur fort elevernas omvärldsbild kan förändras. Hon talar 
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även om precis som Sivert (2001) om hur elevernas omvärldsbild 

centreras av Sverige, helt naturligt. 

 

 

2.4   Minne och Inlärning 

 

I kartanvändning finns tre typer av minnen inblandade. Sensoriskt 

minne, som är namnet på när man lagrat en bild i synminnet 

tillräckligt länge för att kunna bearbeta den. Korttidsminnet är oftast 

tillgängligt några få sekunder till några få minuter. Där kan man 

lagra endast begränsad information tillfälligt. Det verkar som 

korttidsminnet begränsas av vad som kan repeteras. Människans 

korttidsminne är begränsat och vi blir vilsna eller tvingas strunta i 

vissa fakta om vi överbelastas. Detta är en allvarlig begränsning för 

vår intelligens och förmåga att fatta beslut. Efterhand transporteras 

information man använder till långtidsminnet. Det verkar inte finnas 

någon riktigt skarp gräns mellan korttidsminnet och långtidsminnet, 

utan information fastnar efter hand, speciellt om man aktiverar 

information genom handling eller tanke. I långtidsminnet kan 

enorma mängder information lagras. Problemet är att komma ihåg 

och lyfta fram rätt information, då det är vanligt att man blandar 

ihop snarlika kunskaper (Keates, 1996).  

 

Olika människor är olika specialiserade på olika sinnen, detta 

påverkar vad man kommer ihåg. Vissa specialiserar sig väldigt 

mycket, andra är mer flexibla. Ofta spelar ämnet stor roll. Det är 

nyttigt att veta vilka sinnen man använder mycket, eftersom man då 

medvetet kan formulera det man lär sig i en form som passar en 

själv (MacEachren, 1995). Mårtensson och Wennberg (1996) menar 
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att i skolan som är mycket verbal gäller det att även de elever som 

är inriktade åt andra sinnen får utrymme för att inte tappa 

motivation. Ju fler sinnen som innefattas i minnesprocessen, desto 

bättre blir minnet. Färg, doft och smak gör minnen mer intressanta 

och varaktiga. Om man dessutom kan involvera sig och göra något 

som har med minnet att göra, så får man med handlingsminnet och 

då blir inlärningen mycket bättre. Konkreta ting ihågkoms bättre än 

abstrakta ting. 

 

Motivation spelar en viktig roll för minnet, det man är intresserad av 

att lära sig är mycket enklare att komma ihåg än sådant man är 

mindre intresserad av, både för att man blir motiverad att 

koncentrera sig djupare och troligen för att lagringen i minnet sker 

bättre. Ifall vi inte kan förstå förbindelsen mellan informationen och 

hur den kommer att gagna oss, lär vi oss inte den. Det är därför det 

är nyttigt att tänka på varför man vill lära sig något. Oftast finns det 

mycket goda skäl eftersom annars skulle man ju inte ens försöka 

minnas något, vilka kommer att motivera dig att minnas bättre, och 

finns det inga skäl att lära sig något är det ju dumt att spilla tid på 

det (Wennberg, 1990). 

För att producera funktionella kartor måste man förstå och känna till 

hur människans visuella förståelsesystem fungerar. Ju mer man vet 

om hur dessa processer fungerar ju lättare är det att designa en 

karta som är funktionell och lätt att förstå. Det handlar även om 

neuropsykologi, kognitiv forskning, mänskliga faktorer och 

kartografi. Dessa fragment vävs samman för att bilda förståelse för 

hur kartor uppfattas av kartanvändaren. Fragmenten fungerar även 

som en ram för forskningen, som riktlinjer för kartsymboler och 

design. Det är genom att förstå synen och dess gränser som vi kan 
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greppa de komplexa processerna som är inblandade i hur man tolkar 

en karta. (MacEachren, 1995).  

Forskningen kring människors visuella förståelsesystem när det 

gäller att uppfatta kartor är fortfarande bristfällig. Den forskning 

som finns har inspirerats mycket av psykologiforskningen och hur 

abstrakta ting uppfattas. Dessa abstrakta ting påminner en del om 

kartsymboler och de har därför utgjort en bas kring forskning runt 

hur människor uppfattar kartor (MacEachren, 1995). 

 

Det finns främst två skäl till varför kartografi borde ägna forskning 

inom psykologi och kognitiv vetenskap som är riktad mot 

perception. Det ena skälet är att kartografin är inne i en 

förändringsprocess. Kartorna har en potential att bli mer realistiska 

genom den nya 3-D tekniken. I snar framtid kan vi ha en virtuell 

verklighet, där åskådaren kan interagera med objekten precis som 

det vore reell verklighet. Det andra viktiga skälet som motiverar 

vidare forskning är de grundläggande strukturer som gradvis har 

utvecklat igenkännandet och identifierandet av verkliga objekt och 

mönster. Det är troligt att komma närmre förståelsen om hur synen 

och kognition reagerar på stimulans som är av onaturlig karaktär 

såsom kartor (MacEachren, 1995).  

 

Visuell kognition handlar om hur kognitiva processer interagerar 

med synen för att möjliggöra vår förmåga att tolka världen runt 

omkring oss och manipulera synlig information i form av bilder 

(Keates, 1996). 
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3   Metod 

 

I metodkapitlet redovisas metodval och en noggrann beskrivning av 

tillvägagångssätt presenteras.  

 

Flera metoder har använts. Målet har varit att dels mäta 

förändringen av elevernas kunskap vid olika tillfällen. Ett test som 

fungerar som en form av enkät då det är fasta frågor med fakta 

inriktningar som har använts (Denscombe, 2000). Valet av denna 

form kan tyckas vara tveksamt då alla eleverna kanske inte kan 

presentera all den kunskap de har, utan bara svara på just det som 

undersökaren har valt ut. Denna metod valdes dock för att vi anser 

att det är den metod som bäst lämpar sig för vårt angreppssätt 

samt ger klara och mätbara resultat. 

 

Den del i vår forskning som rör kartor och hur eleverna tar till sig 

delar av en helhet valde vi göra ett test som kan fungera som en 

öppen enkät med faktafrågor (Bilaga 4 och 5), för att låta eleverna 

själva skriva och rita ut vad de såg (Denscombe, 2000). Denna 

metod var nödvändig för vår studie, då det hade varit väldigt 

tidsödande och svårt att kunna få fram mätbara data genom någon 

annan metod. Avslutningsvis använde vi oss av en öppen enkät, där 

frågorna var av åsiktstypen, där eleverna fick föra fram sina egna 

åsikter till kartor (Bilaga 4) (Denscombe, 2000). 

 

Den litteratur vi använt oss av har till stora delar varit på engelska, 

därför att det inte finns någon svensk motsvarighet när det gäller 

kartan och hur man minner sig den. Litteratur vi använt oss av är av 

pålitligt slag då det är från tillförlitliga källor. 
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Vi hade kunnat få ytterligare ett perspektiv på undersökningen om vi 

även intervjuat lärare och elever, men vi ansåg att för att uppnå 

våra syften med vår forskning blev våra angreppssätt 

tillfredsställande samt att vi måste ta hänsyn till tidsaspekten. 

 

 

3.1   Urval 

 

I vår undersökning har vi gjort en fallstudie där vi har begränsat oss 

till en klass. Hade vi valt fler klasser i undersökningen hade 

resultatet kunnat bli annorlunda, då deras lärare kanske hade haft 

en annan undervisningsmetod, eller prioriterat kartlära mer eller 

mindre än som var fallet i den undersökta klassen.   

 

Målsättningen är att belysa det generella genom att 
titta på det enskilda (Denscombe 2000:41). 

 

Vår utvalda klass är en årskurs åtta. Skolan vi har varit på är en fem 

till nio skola med ca 400 elever, som ligger i en liten kommun i 

norra Skåne. Klassen har 24 elever, men endast 21 har deltagit i 

våra studier. Könsfördelningen framgår av bilaga 3. Vi har valt att 

bortse från genusperspektivet då vi anser att det inte är väsentligt 

för vår studie och våra frågeställningar. Anledningen till bortfallet av 

elever är att dessa tre elever inte var närvarande vid samtliga tre 

observationstillfällena.  
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3.2   Genomförande 

 

Kartuppgift ett 

 

Under vår VFU blev vi tilldelade arbetsområdet Europa i ämnet 

geografi. Vi inledde arbetsområdet i september 2006 med ett 

oannonserat test, som innehöll en blindkarta över Europa. Kartan 

var markerad med siffror på 20 länder, tio huvudstäder, åtta vatten, 

fem öar och tre bergskedjor. Eleverna hade 20 minuter för att 

besvara testet.  

 

Efter testet började klassen arbeta med Europa med ett varierande 

upplägg på lektionerna. Katederundervisning, eget arbete med 

Europafrågor som berörde klimat, näringsliv, industri och EU, eget 

arbete med blindkartor över Europa och så fick eleverna arbeta 

enligt Denvermetoden. Denvermetoden är en uppgift som går ut på 

att varje elev får ett eget land tilldelat. Detta land skall eleven sedan 

så utförligt som möjligt beskriva enbart med hjälp av en kartbok och 

dess tematiska kartor.(Mårtensson och Wennberg, 1996) Eleverna 

arbetade enskilt med den uppgiften.  Allt mynnade ut i ett skriftligt 

prov tre veckor senare. Provet bestod av två delar. Den ena delen 

var frågor som berörde klimat, näringsliv, industri och EU. Den 

andra delen var en kartdel. Denna kartdel var exakt samma som de 

gjort test på innan vi startade arbetet med Europa.  

 

Vi besökte sedan åter skolan cirka tre veckor senare och gav dem 

samma karta ytterligare en gång, helt utan förvarning. 
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Vid alla tre tillfällena var vi tillgängliga i klassrummet för att svara 

på frågor. Vid tillfälle ett och tre hade eleverna 20 minuter på sig. 

Vid tillfälle två hade de 40 minuter på sig för båda delarna. Vid detta 

tillfälle var det ingen som inte hann med att göra färdigt karttestet, 

precis som vid de andra tillfällena. 

 

 

Kartuppgift två 

 

När vi besökte skolan vid det tredje tillfället genomförde vi 

ytterligare en undersökning. Vi delade då ut ett papper med endast 

Spaniens gränser utsatta, utan några grannländer eller annat 

synligt. Eleverna skulle skriva vilket land de trodde det var och sätta 

ut huvudstad, grannländer, berg, vatten och allt vad de kunde. 

Eleverna fick fem minuter på sig att göra klart uppgiften. 

 

Direkt efter det fick de ut samma karta fast  med grannländerna 

utsatta, dock utan några geografiska namn utsatta. Uppgiften var 

densamma och de fick åter igen fem minuter på sig att färdigställa 

uppgiften. 

 

 

Frågeformulär 

 

När vi besökte skolan detta tredje tillfälle avslutade vi allt med ett 

frågeformulär. Det var helt frivilligt att svara på frågorna och vi 

poängterade för eleverna att formulären var helt anonyma och att 

de endast skulle användas till vårt arbete. Efter diskussion med 

ansvarig lärare kom vi fram till att frågarna inte var av sådan 
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karaktär att det var nödvändigt med informationsbrev till elevernas 

målsmän. Formuläret innehöll fyra frågor: 

 

1. Vilken av Spanienkartorna tycker du var enklast och varför?  

2. Vad var det som gjorde att du kunde känna igen Spanien på 

pappret?  

3. Vad tror du är det viktigaste för en karta, så elever kan förstå 

vad det föreställer?  

4. Tycker du kartor är viktiga att kunna och förstå?   
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4. Resultat 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera utfallet av de olika 

undersökningar vi gjort med den undersökta gruppen. För att lättare 

kunna följa med i texten har vi här under gjort ett schema som 

förklarar vad som gjordes vid de olika testtillfällena.  

 

 

 

 

4.1 Kartuppgift ett 
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Resultatet vid testtillfälle ett visade på generellt ringa förkunskaper 

på Europakartan med medelvärde på 20 rätt av 47 möjliga. 

Spridningen i svaren var dock på två rätt till 42 rätt. Redan här kan 

Undersökning 

Testtillfälle ett Testtillfälle två Testtillfälle tre 

Kartuppgift 1 Kartuppgift 1 Kartuppgift 1 Kartuppgift 2 Frågeformulär 

Figur 1. Schema för att åskådliggöra hur och när våra undersökningar gjordes. 

Figur 2. Resultatet för eleverna på kartuppgift 1 vid tillfälle ett.  
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man se att den individuella skillnaden mellan eleverna i klassen är 

väldigt stor. (Se även Bilaga 3.) 

 

Efter testtillfälle ett, som var ett oförberett test studerade eleverna 

Europakartan och Europa ingående och intensivt i tre veckor. Den 

perioden avslutades med ett förberett test (testtillfälle två).  
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Elevernas resultat vid testtillfälle två hade då förbättrats avsevärt i 

förhållande till testtillfälle ett. Medelvärde var på 37 rätt (av 47 

möjliga), en kraftig ökning. Alla eleverna förbättrade sig vid 

testtillfälle två, de som hade en låg poäng vid testtillfälle ett hade 

lättare att få en rejäl procentuell höjning av sitt resultat än de som 

redan vid testtillfälle ett visat på höga kunskaper.  

 

Figur 3. Resultatet för eleverna på kartuppgift 1 vid tillfälle två 
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Testtillfälle tre
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Vid testtillfälle tre hade eleverna försämrat sig, men endast med sex 

procent i snitt mot testtillfälle två, men de hade fortfarande en klar 

förbättring mot testtillfälle ett. Mellan testtillfälle ett och tre gick det 

cirka sex veckor. På dessa sex veckor har samtliga elever förbättrat 

sitt resultat på Europakartan.  

 

   

4.2 Kartuppgift två 

 

Resultatet (se Bilaga 6) efter uppgiften där vi delat ut kartan med 

endast Spanien utritat utan några grannländer var att nio elever 

kunde identifiera landet, sex elever lämnade in blankt papper, två 

trodde det var Frankrike, två trodde det var Tyskland och en elev 

trodde att det var Irland. Av de nio eleverna som lyckades 

identifiera Spanien lyckades samtliga sätta ut huvudstaden Madrid, 

även de fyra som trodde att det var Tyskland eller Frankrike 

lyckades sätta ut rätt huvudstad i respektive land. Åtta elever av de 

nio som identifierat Spanien lyckades placera ut något eller några 

grannländer (ett till tre stycken). De två elever som trodde att det 

var Frankrike och en av de två som trodde det var Tyskland kunde 

Figur 4. Resultatet för eleverna på kartuppgift 1 vid tillfälle tre 
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placera ut flera grannländer (två till fyra stycken). Sju av de nio som 

identifierat Spanien lyckades utöver huvudstad och grannländer 

identifiera ytterligare en till nio övriga geografiska platser såsom 

bergskedjor, hav, öar och övriga städer. Den elev som trodde det 

var Tyskland och som dessutom placerade ut huvudstad och 

grannländer lyckades även pricka in ytterligare två geografiska 

platser. De två elever som skrivit Frankrike placerade ut en 

respektive två övriga geografiska platser. 

 

På uppgiften där vi delade ut samma Spanienkarta, fast med 

grannländerna redan utsatta, lyckades samtliga elever i klassen 

identifiera Spanien (se Bilaga 7). Samtliga kunde även identifiera 

Portugal, endast en elev av 21 missade att identifiera Frankrike. Tre 

av eleverna kunde inte placera ut några övriga geografiska platser, 

resterande elever placerade ut en till 13 stycken övriga geografiska 

platser. 

 

 

4.3   Frågeformulär 

 

På första frågan (se Bilaga 8) om vilken av kartorna eleverna tyckte 

var lättast att förstå svarade 20 av de 21 eleverna att karta nummer 

två med granländerna utritade var enklast, en av eleverna svarade 

att karta ett och två var lika enkla att förstå. När de sedan fick 

följdfrågan om varför den var lättare svarade alla elever som tyckte 

att karta två var enklare därför att grannländerna gjorde det lättare 

att orientera sig. Vissa elever nämnde Portugal som den avgörande 

faktorn i identifierandet av Spanien.  
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Vad som gjorde att eleverna kunde känna igen Spanien på pappret 

var formen och/eller sammanhanget Spanien var insatt i. Sex av 

eleverna svarade att det var formen på Spanien som gjorde att de 

kunde känna igen landet. Övriga 15 svarade att det var 

sammanhanget med Portugal som gjorde att de kände igen Spanien. 

När eleverna själva fick tänka till och svara på vad de tyckte är det 

viktigaste för en karta, så att elever i allmänhet kan förstå vad det 

föreställer svarade 15 av eleverna att utritade grannländer och 

gränser är viktigast. Övriga svarade att städer, sjöar eller berg är 

utritade. Eleverna fick även ta ställning till om de tyckte kartor var 

viktiga att kunna och förstå, och i så fall varför. 12 av eleverna 

svarade att det är bra att kunna för att kunna orientera sig globalt, 

två av dem nämner även att det är bra att kunna när man skall 

orientera sig lokalt. Tre elever svarade bara att det är bra att kunna. 

En elev svarade att det är allmänbildning att kunna lite om kartor. 

En elev svarade att det inte är viktigt. 
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5.  Diskussion och analys  

 

5.1 Forskning 

 

Vår studie har omfattat 21 elever i en och samma klass, och de kan 

knappast representera hela Sveriges elever, inte heller hela den 

skola där vi genomförde vår studie. Det är därför svårt att 

generalisera eller dra några ordentliga slutsatser genom en sådan 

liten studie och detta är något vi som författare är medvetna om. 

Dock kan vi säga att elever kan prestera och tycka på detta sätt. På 

samma sätt är det omöjligt att leva upp till vår titel ”Kartan – en 

kort träff under skoltiden eller ett livslångt förhållande” Vår studie 

sträcker sig inte längre än sex veckor, varför det är omöjligt att dra 

livslånga generaliseringar, dock påvisar eleverna utveckling och 

bibehållen kartkunskap under tiden studien pågick. 

 

Så som kartor idag kan vara specialiserade för ändamålet och med 

dagens tillgängliga teknik, finns stora fördelar i skolans framtida 

arbete med kartor tror vi, Söderman (1995) talar om kartans 

utveckling över tiden och hur kamerans uppfinning har utvecklat 

exaktheten hos kartor. I dag jämfört med tidigare århundraden 

(tidigare än 1900-tal) kan man stämma in i vad MacEachren skriver 

(1995) om att utvecklingen av kartan har gjort att ändamålet blivit 

det centrala och kartan kan specialiseras för ändamålet på ett 

sådant sätt att kartläsaren inte behöver vara lika kunnig och bred 

inom kartografin som tidigare, med rätt karta framför sig vill säga. 
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5.2 Kartuppgift ett 

 

Individuella poängskillnader vi de tre olika 
testtillfällena
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Vid testtillfälle ett visade det sig att kunskaperna när det gäller 

europakartan varierade kraftigt, men överlag var kunskaperna låga. 

I Lpo94 (1994) kan man bland annat läsa att 

geografiundervisningen skall ge kunskaper om omvärlden som 

ämnar stärka elevernas rumsuppfattning.  Anledningen till de låga 

förkunskaperna kan naturligtvis vara en rad olika faktorer, men den 

typen av kunskap har förmodligen inte prioriterats och här hade det 

därför varit intressant med en intervju med klassens lärare. Våra 

tankar belyses även av Friktion (1999) som skriver att skolan under 

senare tid anpassat sig efter samhällets efterfrågan på kunskap, 

som går ifrån detaljer mot större samband, och kunskapen om att 

inskaffa sig kunskap. Efter testtillfälle ett arbetade eleverna intensivt 

med europakartan med siktet inställt på testtillfälle två. Därför 

kunde man förvänta sig ett bättre resultat, men förbättringen blev 

tydligare än vad vi hade trott. Anledningen att det gick så bra kan 

Figur 5. Resultatet för eleverna på kartuppgift 1 vid alla tre tillfällena. 
Skillnaderna för varje elev vi de olika tillfällena kan utläsas. 
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vara att vi varierade upplägget på lektionerna. Även om vissa elever 

tröttnade lite på europakartan verkade de som helhet tycka det var 

roligt. Vi instämmer helt med det Wennberg (1990) säger, att 

motivationen är viktig för inlärningen. Det är enligt oss lärarens plikt 

att försöka få eleverna motiverade att lära sig, och det finns flera 

sätt att försöka motivera elever. De sätt vi har försökt att använda 

oss av är att göra undervisningen varierande, vi försöker bland 

annat med hjälp av denna uppsats visa på att det är viktigt att 

kunna kartan och att den är viktig och användbar i många olika 

situationer även utanför skolans väggar. Både MacEachren (1995) 

talar om att människor är olika specialiserade på olika sinnen som 

påverkar vad man kommer ihåg och även Mårtensson och Wennberg 

(1996) som menar att skolan som är mycket verbal, gäller det att 

de elever som är inriktade åt andra sinnen får utrymme för att inte 

tappa motivation. Kartan som är i centrum i denna studie är rätt 

tacksam eftersom trots att det är enbart en bild, så ger den även 

andra intryck. Det centrala, ögat får ofta en koppling med örat och 

även munnen när kartan kommer fram i klassrummet. Flera olika 

sinnen kan lätt involveras i kartarbetet och därför är det ett 

tacksamt arbetsområde gentemot den heterogena elevgruppen.  

 

Det mest intressanta med kartuppgift ett var dock testtillfälle tre då 

man kan se hur mycket av kunskaperna de bibehållit efter tre 

veckor med helt andra arbetsuppgifter. Att eleverna inte tappat mer 

än sex procent (genomsnitt) sedan testtillfälle två förvånade oss, 

och detta betyder att undervisningen har fungerat och att eleverna 

tagit till sig och befäst kunskapen på ett bra sätt. Jämför man 

testtillfälle ett och testtillfälle tre visar det på 143% (genomsnitt) 

högre kunskaper om Europas karta vid det senare tillfället. Keats 
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(1995) talar om att det är i långtidsminnet vi kan bibehålla 

kunskapen en längre tid. Resultatet i studien visar att eleverna har 

tagit till sig kunskapen och lagrat den i långtidsminnet, men precis 

som Keats (1995) säger är det svåra att hitta rätt bland den lagrade 

informationen på längre sikt i sitt minne. 

 

 

5.3     Kartuppgift två 

 

Resultatet vid kartuppgift två (Bilaga 4 och 5) var intressant att se 

då samtliga elever klarade att placera ut Spanien på kartuppgift ett 

(testillfälle tre). När helheten är borttagen är det naturligtvis en 

mycket svårare uppgift även om alla känner till landet. När vi 

lämnade ut vår kartuppgift två, en Spanienkarta i två delar. Den 

första kartan (Bilaga 4) klarade tio elever pricka in att det var 

Spanien, sex elever lämnade in blankt papper, en trodde det var 

Irland, två trodde det var Tyskland och två trodde det var Frankrike. 

När vi sedan delade ut Spanienkarta nummer två (Bilaga 5) med 

grannländernas gränser utritade visste samtliga elever att det var 

Spanien och samtliga elever lyckades dessutom att placera ut minst 

ett grannland. Detta visar på hur viktig helheten är, allting blir 

mycket lättare att se och förstå om man får det i ett sammanhang. 

Mårtensson och Wennberg (1996) talar om kartans fördel att 

beskriva förhållanden, tas då som i detta fall Spanien ur sitt läge 

med grannländer och hav blir det inga förhållanden som objektet 

kan lokaliseras gentemot och därför blir objektet svårangivet. 
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De tre bilderna ovanför är tre intressanta exempel från den första 

Spanienkartan. I exemplet till vänster har eleven i fråga trott det 

varit Frankrike och har sedan gjort om kartbilden så att den passar 

in på Frankrike. Trots att vissa direkta fel är gjorda med gränser och 

väderstreck, tycker vi att bilden är talande för hur svårt det kan 

vara att identifiera länder som inte är insatta i sitt vanliga 

samanhang. Exemplet i mitten visar också hur en elev som inte kan 

identifiera vilket land det är, trots det visar på kartkunskaper. Vi kan 

se och förstå bådas tankegångar eftersom Tysklands, Frankrikes och 

Spaniens yta kan utläsas så att de påminner om varandra. Exemplet 

till höger visar på en elev som förstått att det varit Spanien, 

samtidigt som eleven visar fina kartkunskaper. Hur eleverna kan 

identifiera en borttagen del av kartan som i det här fallet Spanien är 

nog både väldigt individuellt, och väldigt komplicerade processor 

som sker i hjärnan. Vi vågar efter dessa studier påstå att eleverna 

identifierar delarna utifrån helheten på kartan snarare än helheten 

utifrån detaljerna. Sambanden och förhållanden på kartan är viktig 

för att kunna fastställa identitet.  

 

Figur 6. Exempel på svar från Kartuppgift 2. 
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5.4 Frågeformulär 

 

Såväl när det gäller enkäter som intervjuer där det handlar om 

någon skall ta ställning och tycka, känner vi att utfallet inte blir 

detsamma som vid ett genomförande av samma innehåll. Istället för 

att tro eller tycka får man visa hur det är. Sivert (2001) påtalar att 

eleverna inte tycker om kartuppgifter av typen där man ska fylla i 

och leta upp städer eller länder. Vi är inte alls av den uppfattningen, 

kanske har det att göra med att hon intervjuade elever medan vi 

genomförde det fysiskt hon ställde frågor om, detta gjorde vi för att 

få mätbara resultat på prestation. 

 

En del av vår studie som komplement till att få reda på vad eleverna 

kunde var en enkätdel vars syfte är att få fram de enskilda 

elevernas tankar om kartor (Bilaga 8). Det intressanta som kom 

fram i denna del, var dels hur eleverna svarade om hur de kunde 

identifiera Spanien. Fler än två av tre sa att det var i samanhanget 

med sina grannländer som var avgörande för identifikation. Även var 

det intressant att se att 20 av 21 elever tyckte på något sätt att 

kartor var viktiga för egen del. 12 av eleverna talar om vikten att 

kunna orientera sig globalt, endast två av dem nämner 

lokalorientering. Skälet till att så få nämner kartans vikt vid lokal 

orientering tror vi har att göra med att vi arbetat med världsatlas 

och berört ett globalt område (Europa). Att eleverna kan glömma 

bort det lokala inslaget har att göra med bristen på koppling till 

världen utanför skolan, tror vi. Granath och Elg (2006) talar om att 

de flesta inte är medvetna om hur mycket som kartor används i vår 

vardag. Keats (1996) går ett steg längre när han jämför kartan och 
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vilken uppmärksamhet den får i skolan jämfört med talspråk, 

skriftspråk och matematik. Vi tror att kanske det därför i många fall 

är bristen på uppmärksamhet för kartor i skolan som gör att alla 

elever inte känner sig helt tillfreds och är medvetna om kartans 

essentiella position i dagens samhälle.  

 

Både Sivert (2001) och Wennerbro (2003) skriver om hur elevernas 

omvärldsbild centreras av Sverige, efter vår egen studie blir vi 

tveksamma till så är fallet. Vi är helt överens med Sivert (2001) och 

Wennerbro (2003) om att medier och övriga samhället behandlar 

Sverige som sitt centrum, men även som Wennerbro (2003) också 

skriver kan elevernas omvärldsbild förändras fort. Därför tror vi att 

läget i världen och skolarbetet starkt påverkar elevernas 

omvärldsbild. 

 

I princip alla eleverna, 20 av 21 elever tyckte på något sätt att 

kartor var viktiga för egen del och det överrensstämmer ju med 

Mårtensson och Wennberg (1996) som talar om att kartan är 

geografins viktigaste uttrycksmedel.  

 

 

5.5 Vidare forskning 

 

Vi tycker det skulle vara intressant att följa en grupp elever under 

en längre tid. Vår undersökning bedrevs under sex veckor, men 

idealet hade varit om man kunnat följa en grupp elever under ett 

helt läsår och då kunnat jämföra resultat kontinuerligt. Under 

denna tid skulle man även komplettera med intervjuer och bedriva 

undersökningar om omvärldsläget och hur det påverkar elevers 
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kartkunskaper. Vidare kan man sätta in vår forskning i ett 

genusperspektiv. Finns det skillnader mellan könen i skolan när det 

gäller inställningen till kartan och prestationer i kartkunskap? 
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6 Sammanfattning 
 

Världen upplevs som allt mindre och för att kunna hänga med i 

allmänna vardagliga diskussioner, i nyhetsuppdatering och för att 

förstå jordens samspel med olika typer av miljöer är det viktigt att 

vara väl förtrogen med världskartan. Det spelar ingen roll vad man 

har för intressen eller framtidsplaner, kartan är ett viktigt 

uttrycksmedel inom de flesta ämnen i skolan såväl som i övriga 

samhället.  

 

Vårt mål med denna studie har varit att dels mäta förändringen av 

elevernas kunskap vid olika tillfällen. I detta fall har vi bland annat 

använt oss av ett test som fungerar som en form av enkät då det är 

frågor. Eleverna visade på ökade kunskap mellan testtillfälle ett och 

testtillfälle tre. 

 

Resultatet vid den andra kartuppgiften var intressant att se. När vi 

lämnade ut Spanien karta nummer ett klarade tio elever pricka in att 

det var Spanien, sex elever lämnade in blankt papper, en trodde det 

var Irland, två trodde det var Tyskland och två trodde det var 

Frankrike. När vi sedan delade ut Spanienkarta nummer två med 

grannländernas gränser utritade visste samtliga elever att det var 

Spanien och samtliga elever lyckades dessutom att placera ut minst 

ett grannland. Detta visar på hur viktig helheten är, allting blir 

mycket lättare att se och förstå om man får det i ett sammanhang. 

 

Vår undersökning har endast omfattat 21 elever i en och samma 

klass och de kan knappast representera hela Sveriges elever om ens 

hela den skolan där vi genomförde vår undersökning. Det är därför 
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svårt att generalisera eller dra några ordentliga slutsatser genom en 

sådan liten studie. Detta är något vi som författare är medvetna om. 

Dock kan vi säga att elever kan prestera och tycka på detta sätt. På 

samma sätt är det omöjligt att leva upp till vår titel ”Kartan – en 

kort träff under skoltiden eller ett livslångt förhållande” Vår studie 

sträcker sig inte längre än sex veckor, därför är det omöjligt att 

kunna dra livslånga generaliseringar, dock påvisar eleverna 

utveckling och bibehållen kartkunskap under tiden studien pågick. 
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Tabell över resultat från kartuppgift 1 
Bilaga 3 

 
 

    

Resultat 
testtillfälle 
ett 

Resultat 
testtillfälle 
två 

Resultat 
testtillfälle 
tre 

1 Tjej 2 27 18 
2 Tjej 27,5 35,5 36 
3 Tjej 14,5 33 27 
4 Tjej 23 45 36 
5 Tjej 4 27 22 
6 Tjej 15 36 29 
7 Tjej 23 40 43 
8 Tjej 6 30 27 
9 Tjej 27 43,5 40 

10 Tjej 20 44 39 
11 Tjej 34 45 46 
12 Tjej 17,5 36 36 
13 Kille 27 43 45 
14 Kille 22 39 44 
15 Kille 8 31 28 
16 Kille 42 46 46 
17 Kille 26,5 36,5 38 
18 Kille 22 33 36 
19 Kille 26,5 43 44 
20 Kille 29,5 45 45 
21 Kille 10,5 26 23 

Medelvärde 20,4 37,4 35,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kartuppgift 2, Spanien utan grannländer 

Bilaga 4 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kartuppgift 2, Spanien med grannländer 

Bilaga 5 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabell över resultat från kartuppgift 2, Spanienkartan 

Utan grannländer 

Bilaga 6 

 

    Land 

Utsatta 

grannländer 

Utsatt 

huvudstad 

Övriga 

geografiska 

platser 

utsatta på 

kartan 

1 Tjej Tyskland / / / 

2 Tjej Frankrike 2 Paris 1 

3 Tjej Irland 1 / 1 

4 Tjej Spanien 1 Madrid 1 

5 Tjej / / / / 

6 Tjej Spanien 2 Madrid 1 

7 Tjej / / / / 

8 Tjej / / / / 

9 Tjej Spanien 2 Madrid 5 

10 Tjej / / / / 

11 Tjej Spanien 2 Madrid 3 

12 Tjej Tyskland 3 Berlin 2 

13 Kille Spanien 2 Madrid 3 

14 Kille / / / / 

15 Kille / / / / 

16 Kille Spanien 3 Madrid 9 

17 Kille Spanien 2 Madrid 3 

18 Kille Spanien 2 Madrid / 

19 Kille Frankrike 4 Paris 2 

20 Kille Spanien / Madrid / 

21 Kille Spanien 1 Madrid 1 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tabell över resultat från kartuppgift 2, Spanienkartan 

med grannländer 

Bilaga 7 

 

    Land Grannländer Huvudstad 

Övriga 

geografiska 

platser 

utsatta på 

kartan 

1 Tjej Spanien 2 Madrid 2 

2 Tjej Spanien 2 Madrid 5 

3 Tjej Spanien 2 / / 

4 Tjej Spanien 2 Madrid 4 

5 Tjej Spanien 1 / 1 

6 Tjej Spanien 2 Madrid 1 

7 Tjej Spanien 2 Madrid 4 

8 Tjej Spanien 2 Madrid / 

9 Tjej Spanien 2 Madrid 5 

10 Tjej Spanien 2 Madrid 2 

11 Tjej Spanien 2 Madrid 5 

12 Tjej Spanien 2 Madrid 3 

13 Kille Spanien 2 Madrid 7 

14 Kille Spanien 2 Madrid 4 

15 Kille Spanien 2 Madrid 1 

16 Kille Spanien 4 Madrid 13 

17 Kille Spanien 2 Madrid 4 

18 Kille Spanien 2 Madrid 4 

19 Kille Spanien 2 Madrid 6 

20 Kille Spanien 2 Madrid 4 

21 Kille Spanien 2 Madrid / 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Frågeformulär 

Bilaga 8 

 

 
    NAMN:_________________________ 

 

Vilken av de två kartorna var enklast att förstå?(Kryssa i den som du tycker är enklast) 

 

□ Den första, utan angränsande länder utritade. 

□ Den andra, med utritade länder som gränsar. 

 

 

Varför tycker du den är lättare? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vad var det som gjorde att du kunde känna igen Spanien på pappret? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vad tror du är det viktigaste för en karta, så elever kan förstå vad det föreställer? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tycker du kartor är viktiga att kunna och förstå? Motivera ditt svar. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


