
Seminariepass 2b 1: 
 
Praktiska kartstudier inom geografiämnet, hinder och möjligheter 

I kunskapskraven för Geografi 1 på gymnasiet finns följande att läsa under rubriken centralt 

innehåll: ”Urbanisering samt städers framväxt, funktion struktur och miljöpåverkan./…/ Hur 

data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och 

laborationer./…/Kartframställning/…/och visualisering av geografisk information i karta.”1 Med 

stöd i dessa skrivningar har under flera års tid en uppgift genomförts inom kursen geografi där 

eleverna praktiskt ska tillägna sig dessa kunskaper, genom att planera en utbyggnad av en 

befintlig stad. Uppgiftens karaktär har skiftat genom åren och uppgiften genomförande har 

också sett olika ut. Denna presentation kommer att redogöra för både konstruktion av denna 

uppgift samt erfarenheter av genomförande av uppgiften i klassrummet. 

Syftet med uppgiften har varit flerfaldigt, bland annat att skapa ett synsätt för eleverna som 

innebär att kunskap inte enbart är något man tillägnar sig i skolbänken utan även någonting 

som man har praktisk nytta av i det ”verkliga livet” samt att skapa en förståelse hos eleverna 

hur stadsplanering på mikronivå går till samt inte minst slutligen vilken oerhörd mängd 

information som man kan utläsa från en karta. 

När uppgiften ursprungligen introducerades var det i samarbete med lärarna på den 

beteendevetenskapliga inriktningen och omfattade således alla elever på 

samhällsvetenskapliga programmet, vare sig de läste geografi eller inte. Eleverna delades då in 

i grupper och skulle planera en utbyggnad av ett specifikt område i Kortebo, olika elever fick 

olika saker att ta hänsyn till, exempelvis att planera för att minska bostadssegregation, 

miljövänligt och hållbart byggande exempelvis, detta skulle sedan presenteras på en 

egenhändigt ritad karta över området. 

När uppgiften genomfördes enbart inom ramen för geografiämnet var uppgiften likande men 

inte så ”djup” till sitt omfång, dessutom fick eleverna välja en stad i världen själva att bygga ut, 

det behövde inte vara Jönköping. Som underlag för detta använde de Google maps. 

Uppgiftens karaktär och dess styrkor är i grund och botten att den erbjuder eleverna 

möjligheten att praktiskt testa en teoretisk ansats, exempelvis hur man bygger städer på ett 

hållbart sätt. Uppgiftens karaktär är också sådant att den kan genomföras ämnesövergripande 

såväl som enskilt.  
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