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ABSTRACT 

Kristiansson, T. 2016. Det rumsliga tänkandet. Gymnasieelevers geospatiala förmåga i relation till geografiämnets 

styrdokument. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.  

 

The geography subject in Swedish upper secondary school is in a marginalized position with just two national programs 

having it as a mandatory subject. No mention of the skill of spatial thinking is made in the regulation documents from 

the Swedish National Agency for Education. To investigate the spatial thinking in the Swedish upper secondary school, 

I constructed a test that 140 students conducted. From the results it was possible to deduct that the students performed 

well in areas of spatial thinking that deals with geographical features like points, lines and polygons, but not so well 

when faced with tasks concerning several spatial facts, overlay, and mentally visualizing 3-D images from 2-D 

information. Males generally scored higher than females in the test, especially if only answers that the students felt 

confident of were counted. Students from the Natural Science Programme outperformed the students from the Social 

Science Programme, even though the former didn’t have any formal education in geography from the upper secondary 

school. The thesis argues that a larger focus on spatial thinking in the geography subject could benefit the development 

of both a stronger stance for the subject in the education system, and the abilities and knowledge tied to spatial thinking 

of the students, especially those that are lacking formal education in other subjects that train the spatial thinking, mostly 

mathematics and physics. 
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1. INLEDNING 

 

Geografi är ett ämne som trots ett ökat behov av geografisk kompetens i samhället har hamnat i 

marginalen i den svenska gymnasieskolan. Av de nationella gymnasieprogrammen är det endast två, 

Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, där geografi ingår som 

obligatoriskt ämne, och då endast i två av inriktningarna, naturvetenskap och samhälle respektive 

samhällsvetenskap. För att peka på geografiämnets betydelse i skolan lyfts ibland systemsynen, att 

geografin ser helheten i världen och hur olika system påverkar varandra, fram som ett exempel på 

en unik kvalitet hos ämnet. Även geografins tvärvetenskapliga karaktär och hur det kan användas 

för att knyta samman samhällsvetenskap och naturvetenskap är ett argument för ämnets viktiga, 

men tyvärr eftersatta, uppgift i skolan. En tredje egenskap hos geografiämnet som det talas mindre 

om är det rumsliga, eller spatiala, tänkandet. 

Spatialt tänkande handlar om att kunna orientera sig i världen och rummet, och att kunna 

visualisera och använda det man uppfattar i rummet, att kunna urskilja mönster, kopplingar och 

distributioner av spatial data, samt kunna hantera och förstå representationer av världen. Spatialt 

tänkande är en egenskap som alla människor besitter och som används dagligen i våra liv. Vissa 

vardagliga uppgifter, som att hitta rätt väg mellan två platser i en stad man aldrig varit i, eller att 

förstå väderkartan på TV-nyheterna, kräver ett ganska väl utvecklat spatialt tänkande. Genom 

övning kan det spatiala tänkandet förbättras, exempelvis inom skolan vars uppgift är att utveckla 

sina elevers kunskaper och förmågor. 

Fokuset på spatialt tänkande i svenska gymnasieskolan är dock svagt. Undervisning i spatialt 

tänkande sker implicit i flera ämnen, men utan att presenteras som sådant i kurs- och ämnesplaner. 

Det finns väldigt lite forskning om och data över hur svenska skolelevers spatiala tänkande ser ut 

och vilka faktorer som kan påverka det. Orsaken till det kan delvis bero på det spatiala tänkandets 

osynlighet i skolämnena. För att samla in data och kunna undersöka det närmare behövs metoder för 

att identifiera och mäta elevernas spatiala tänkande. Tidigare studier inom forskningsfältet 

utomlands har använts sig av test där deltagarna svarar på frågor där olika delar av det spatiala 

tänkandet behöver användas. I min uppsats används ett eget test i spatialt tänkande för att undersöka 

svenska gymnasieelevers spatiala tänkande. Resultaten från testet används sedan i en analys för att 

förstå variationerna i resultatet och dess relation till den svenska gymnasieskolans styrdokument. 

Uppsatsen undersöker främst den del av det spatiala tänkandet som benämns som geospatialt 

tänkande, vilket innebär den del av det spatiala tänkandet som fokuserar på mönster och processer 

som sker på eller nära jordytan i en av människor uppfattad skala. Anledningen till detta är att 

kunna koppla studien till geografiämnet i högre grad då det även finns forskning inom 

utvecklingspsykologi om spatialt tänkande. I uppsatsen används dock båda begreppen parallellt då 

de till stor del överlappar varandra. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka gymnasielevers geospatiala förmåga. Resultatet från en sådan 

undersökning kan sedan analyseras för att försöka förstå mönster och variationer, och för att förstå 

relationerna mellan spatialt tänkande och gymnasieskolans geografiämne. 

Jag har använt mig av två frågeställningar i uppsatsen som har styrt undersökningen. Den första 

är: Hur ser resultatet ut av ett test av den geospatiala förmågan hos gymnasieelever? Den andra är: 

Hur kan denna förmåga förstås i relation till Skolverkets styrdokument till geografiämnet i skolan? 

Fokus kommer ligga på att skapa en djupare förståelse för den geospatiala förmågan i den 

svenska gymnasieskolan, både hos eleverna och som del av undervisningen. Faktorer som ålder, 

kön och gymnasieprogram undersöks för att se vilka kopplingar som kan dras mellan dem och den 

geospatiala förmågan. 

 

2. METOD 

 

En kvantitativ metod där data från ett geospatialt test har samlats in och analyserats utgör grunden 

för uppsatsens metod. Metodvalet är i linje med tidigare liknande undersökningar och syftar till att 

ge ett relativt stort underlag av data som förutom att utgöra grunden för denna uppsats analys, även 

kan vara en utgångspunkt för fortsatta diskussioner och studier inom ämnet. Från en första 

explorativ studie baserad på kvantitativ data kan nya frågor väckas och börja analyseras andra sätt, 

exempelvis kvalitativa intervjuer och dylikt. Uppsatsens metodavsnitt behandlas här i tre olika 

delar. Först beskrivs insamlandet av data i praktiken, därefter en genomgång av utformandet av det 

geospatiala testet som ligger till grund för studien, slutligen avhandlas metoderna som använts vid 

analysen av resultaten från testet. 

 

2.1. Datainsamling 

Då studien är en del av det geografisk-didaktiska fältet har fokus lagts på att få deltagare till det 

geospatiala testet som är 1) elever i den svenska gymnasieskolan, 2) har läst eller läser geografi på 

gymnasiet. Urvalsområdet avgränsades till Uppsala kommun och ett e-postmeddelande till 

geografilärarna i kommunen skickades ut med förfrågan om att komma och genomföra testet med 

deras elever. Avgränsningen gjordes med hänsyn till restid, uppsatsens omfång samt att det fanns 

fog för att anta att tillräckligt stort antal deltagare till studien fanns inom kommungränsen. Som 

minimum för antal deltagare i studien sattes på förhand 100 elever, detta för att få ett tillräckligt 

stort antal svar för att ge signifikans åt resultaten. Gymnasieskolan valdes som område för studien 

dels för att tidigare liknande studier också utförts på den utbildningsnivån, framför allt de två 

studier vars spatiala test denna studies test bygger på (Hyunh, 2009; Tomaszewski et al, 2015), och 

dels för att kunna använda så pass komplexa typer av frågor så att flera områden av det spatiala 

tänkandet kunde testas. Elever i lägre årskurser skulle kunna befinna sig i utvecklingsstadier där den 

spatiala förmågan ännu inte är fullt utvecklad. Till detta kommer att min utbildning är inriktad på 

gymnasieskolan och att min personliga erfarenhet av arbete där är större än i andra årskurser. 

Det formella operationella stadiet, det sista enligt Piagets teori om utvecklingsstadier, brukar 

vanligtvis inträda från 12 års ålder, men om man till detta lägger förmågan att lösa problem i en 

geografisk kontext så menar Hyunh att det sker en ständig utveckling och att det sker en förändring 

mellan 11 och 15 års ålder. De äldre eleverna kan där använda sig av hypotetiskt-deduktivt 

resonerande och använda generaliseringar och koncept som inte hör till problemet för att lösa 
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uppgifter de inte förut stött på (Hyunh, 2009, s. 35). 

Efter att 77 elever, varav alla hade läst eller läser geografi på gymnasiet, hade genomfört 

studien så gjordes testet också med ytterligare 63 elever varav endast tio hade läst geografi på 

gymnasiet. Med detta tillägg fick studien ett stort antal deltagare, samt en möjlighet att göra en 

jämförelse i resultatet mellan eleverna med geografiutbildning och de utan. Totalt gjordes alltså 

testet med 140 elever från tre olika gymnasieskolor i Uppsala, 87 (62 %) elever med 

geografiutbildning och 53 (38 %) elever utan. Könsfördelningen var 51 % kvinnor, 47 % män, och 

2 % Annat eller Vill ej svara. Av eleverna i studien läste 49 % på Samhällsvetenskapsprogrammet 

och 51 % på Naturvetenskapsprogrammet, och alla eleverna som inte hade läst geografi på 

gymnasiet läste på Naturvetenskapsprogrammet. Eleverna kom från tre olika skolor i Uppsala och 

medelvärdet för antagningspoäng till de berörda programmen låg våren 2016 på 233 (Sam, skola 

A), 256 (Sam, skola B), 287 (Sam, skola C) och 291 (Nat, skola C) (Uppsala kommun, 2016). Detta 

kan jämföras med maxpoängen 340 och medelvärdet i landet för alla elever som avslutat årskurs 9 

som låg på 222,1 poäng 2015 (Skolverket, 2015). I snitt låg alltså eleverna som undersökts i studien 

över medelvärdet och särskilt skola C som låg bland de skolorna med högst antagningspoäng i 

kommunen. Åldersfördelningen bland de deltagande eleverna kan ses i figur 1 och låg mellan 16 

och 19 år. 

 

 

Figur 1. Åldersfördelningen av deltagande elever i studien. 

 

Elevernas deltagande i testet började med att jag presenterade syftet med studien och eleverna 

informerades om testets anonymitet och att deltagandet var frivilligt. Eleverna utförde testet i sina 

klassrum i samma form som ett normalt prov, enskilt och utan samtal med varandra. Den sista 

frågan i testet där eleverna skulle rita en egen mental karta över Uppsala gav upphov till en viss 

nivå av konversation, men då den frågan inte ingår i det mätbara geospatiala testet utan endast är 

med som en övning för eleverna själva så påverkades inte resultatet av detta. Testet kan ses i Bilaga 

1. 

Huruvida elevernas svar är representativa för deras verkliga förmågor och kunskaper är svårt 

att säkerställa. Studien var beroende av deras frivilliga deltagande och även om de uppmanades att 

göra sitt bästa så är det inte säkert att uppmaningen följdes. Observationer från testtillfällena visade 

att några elever lade väldigt lite tid på att svara på frågorna och att de förmodligen inte ville lägga 

så mycket energi på ett test som inte påverkade deras betyg. De tillhörde dock en liten minoritet och 

de allra flesta deltagande elever uppvisade ett beteende som tydde på engagemang inför uppgiften 
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och en motivation till att prestera så bra som möjligt. 

 

2.2. Utformande av test i geospatialt tänkande 

För insamlandet av data till denna uppsats behövdes ett test i geospatialt tänkande utformas. 

Eftersom redan befintliga test inte var anpassade till svenska gymnasieelever och inga liknande 

studier från Sverige har hittats så konstruerades jag testet själv. Testet är baserat på två test från 

tidigare studier, Hyunhs Geospatial thinking scale från 2009 och det modifierade STAT (Spatial 

Thinking Ability Test) från The Association of American Geographers (AAG) som användes av 

Tomaszewski et al (2015). Hyunhs test är utformat specifikt för den avhandling som testet ingår i, 

The Role of Geospatial Thinking and Geographic Skills in Effective Problem Solving with GIS: K-

16 Education, och är utformat så att deltagarna i studien ska svara på frågorna med hjälp av 

slutledning och analys. Totalt testade Hyunh 104 deltagare från fyra olika årskurser (Årkurs 9, 

första året på universitet/högskola, 3-4:e året på universitet/högskola, samt 

masterstudenter/doktorander) i sin studie. Tomaszewski et al:s test gjordes på 222 elever i 

sekundärutbildningen, motsvarande gymnasieskolan, i Rwanda. 

Tomaszewski et al:s test är baserat på det STAT som är utformat av Lee och Bednarz för AAG. 

Modifikationerna på deras test är dock mest i form av förtydligande i språket och bättre layout på 

frågorna och anses inte förändra testet på ett sätt som gör att resultaten inte är jämförbara med andra 

resultat där originalet av testet har använts (Tomaszewski et al, 2015, s. 42). Testet består av 16 

frågor från åtta kategorier. Originalet av Lee och Bednarz anger de åtta kategorierna som: (i) 

förståelse av orientering och riktning; (ii) jämföra information från karta med information från 

grafik; (iii) välja bästa plats utifrån flera spatiala faktorer; (iv) föreställning av sluttningsprofil 

utifrån topografisk karta; (v) korrelering av spatialt distribuerade fenomen; (vi) mentalt visualisera 

3-D-bilder baserat på 2-D-information; (vii) arbeta med kartlager som täcker över eller tar ut 

varandra; (viii) förstå geografiska funktioner representerade med punkter, linjer och polygoner (Lee 

& Bednarz, 2012, s. 18).  

Dessa kategorier är i sin tur baserade på de spatiala koncept som identifierats av två tidigare 

studier, Gersmehl (2005) och Golledge (2002). Gersmehls arbete bygger upp den teoretiska grunden 

för AAG:s lärarhandledning, Teacher’s Guide to Modern Geography, som syftar till att förbättra 

förberedelserna för geografilärare att undervisa i ämnet (AAG, 2016). Gersmehl har också gjort 

över 80 lektionsplaneringar speciellt inriktade på att öva och utveckla det spatiala tänkandet hos 

eleverna som komplement till sin bok, Teaching Geography (2005). Golledge diskuterar i sin artikel 

det geografiska tänkandet och resonerandet genom att sammanfatta dess olika former och kommer 

fram till att det handlar om att förstå varför det finns spatiala effekter, inte bara vad det är för några. 

I geografiämnet finns flera unika bidrag till den kvalitativa och kvantitativa forskningen som 

innehåller spatialt tänkande, exempelvis användningen av spatiala representationer i olika former 

av kartor, satellitbilder, flygfoton och 3-D-visualiseringar. Han listar också olika former där spatialt 

tänkande och geografisk kunskap samverkar och hur dessa utgör grunden i den geografiska 

forskningen (Golledge, 2002, s. 6-8). Denna lista användes särskilt i utformandet av Lees och 

Bednarzs STAT (2012, s.18). 

Hyunh använder sig bland annat av Piagets utvecklingsstadier som metod för att kategorisera 

frågorna i sitt spatiala test. Varje fråga ligger på en viss nivå på skalan av spatial utveckling vilket 

leder till en viss typ av svar. En fråga på en pre-operationell nivå ger ett beskrivande svar, en fråga 

på det konkret operationella stadiet ger ett analyserande svar, och en fråga på den formellt 
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operationella nivån ger ett slutledande svar (Hyunh, 2009, s. 51). I konstruktionen av testet utgick 

Hyunh från de centrala geospatiala koncept från läroplaner i kanadensiska grund- och 

gymnasieskolan som kunde identifieras, och sedan komprimeras ned till 20 stycken koncept. Dessa 

koncept kopplades till frågor som testade förmågor och kunskaper som hämtades från dels 

psykologisk forskning och litteratur om spatialt tänkande, och dels från geografisk forskning, även 

här med hjälp av Bednarz (2009), och Golledge (2006) (Hyunh, 2009, s. 51-54). Varje fråga är 

dessutom kategoriserad utifrån Blooms taxonomi, en hierarkisk skala över lärandets olika steg med 

huvudkategorierna: Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation 

(Kunskap, Förståelse, Tillämpning, Analys, Syntes och Utvärdering) (Hyunh, 2009, s.58f, 

Krathwohl, 2002, s. 212f). 

I studien som jag har genomfört innehåller testet tolv frågor, varav de elva första används för 

att undersöka det geospatiala tänkandet och den sista frågan är en övningsuppgift för eleverna som 

inte mättes (se Bilaga 1). Fråga 12 som bad eleverna rita en mental karta över Uppsala var tänkt 

som en uppgift som skulle dels få eleverna att reflektera över sitt spatiala tänkande och hur de 

föreställer sig staden de lever i, och dels jämna ut tidpunkterna då eleverna blev färdiga med testet. 

Däremot gjordes ingen mätning av svaren på frågan då inget korrekt svar över hur någons mentala 

karta ser ut finns. Vid utformningen av testet valdes främst de typer av frågor som förekom i både 

Hyunhs och Tomaszewski et al:s tester. Frågor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i studiens test är baserade på 

frågor som fanns i båda testen, fråga 1 är baserad enbart från Hyunh och fråga 4 och 11 enbart från 

Tomaszewski et al. Utav de åtta kategorier som Lee och Bednarz använder i sitt STAT så används 

sex stycken. Kategori (ii) och (vii) valdes bort på grund av likheterna de frågorna hade med kategori 

(iv) respektive (iii). Dessutom upplevdes frågorna till kategori (vii) som mindre geografiska i sin 

utformning än liknande frågor inom kategori (iii) på grund av dess mer abstrakta kartor. Den fråga 

(fråga 1) som inte redan är definierad utifrån kategorierna, den som hämtades från Hyunhs studie, 

bedöms ligga inom kategori (i) och till viss del kategori (vi). Vad gäller kategoriseringen efter 

Blooms taxonomi så testas fem av de sex kategorierna. Den sjätte, kunskap, bedömdes inte vara av 

lika stort intresse som de övriga kategorierna på grund av dess låga komplexitet. Fråga 4 och 11 

som inte hade en klassificering sedan innan bedömdes ligga inom tillämpning och förståelse. Nedan 

följer en tabell över frågornas karaktär och kategorisering: 
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Fråga Tidigare test Lee & Bednarz kategorier Blooms taxonomi 

1 Hyunh 

(i), orientering och rikting, (vi), 

visualisera 3-D från 2-D Tillämpning 

2 Hyunh,  Tomaszewski et al (i), orientering och riktning Tillämpning 

3 Hyunh, Tomaszewski et al (i), orientering och riktning Tillämpning 

4 Tomaszewski et al 

(iv), sluttningsprofil från topografisk 

karta Förståelse/Tillämpning 

5 Hyunh, Tomaszewski et al 

(iii), välja plats utifrån flera spatiala 

faktorer Syntes/Utvärdering 

6 Hyunh, Tomaszewski et al 

(iii), välja plats utifrån flera spatiala 

faktorer Syntes/Utvärdering 

7 Hyunh, Tomaszewski et al 

(viii), geografiska funktioner med 

punkter, linjer och polygoner Förståelse/Tillämpning 

8 Hyunh, Tomaszewski et al 

(viii), geografiska funktioner med 

punkter, linjer och polygoner Förståelse/Tillämpning 

9 Hyunh, Tomaszewski et al 

(viii), geografiska funktioner med 

punkter, linjer och polygoner Förståelse/Tillämpning 

10 Hyunh, Tomaszewski et al 

(v), korrelering av spatialt 

distribuerade fenomen Analys 

11 Tomaszewski et al (vi), visualisera 3-D från 2-D Förståelse/Tillämpning 

Tabell 1. Kategorisering av frågorna till mitt test i geospatialt tänkande. 

 

Varje fråga i testet är en flervalsfråga där deltagarna svarar genom att välja ett av de fem 

svarsalternativen. För att undvika missförstånd och tydliggöra var en fråga slutar och börjar är det 

aldrig mer än en fråga på varje sida i testet. Vid rätt svar ges ett poäng på frågan, vid fel svar, inget 

svar eller markering av fler än ett svar ges noll poäng.  

Ett problem med flervalsfrågor i ett test är att deltagarna kan gissa rätt svar utan att ha 

kunskaperna eller förmågorna som frågan testar, eller inte ens ha förstått frågan. För att motverka 

att korrekta gissningar och osäkra rätta svar påverkar resultat så ingår en värdering av säkerheten i 

svaret till varje fråga. Deltagarna anger hur säkra de är på sitt svar genom att kryssa i ett av följande 

alternativ: ”Helt säker”, ”Ganska säker”, ”Inte så säker”, eller ”Inte säker alls”. I analysen kan 

sedan de svar som endast angetts som helt eller ganska säkra användas för att få ett resultat som är 

mer representativt för deltagarnas faktiska kunskaper och förmågor. I de fall inget alternativ, eller 

fler än ett alternativ har markerats har säkerheten värderats till ”Inte säker alls”. Ett av de två testet 

som ligger till grund för denna studies test använde samma typ av indikator, eng. confidence 

indicator. I Hyunhs studie låg dessa till grund för att kunna identifiera missuppfattningar och kunna 

djupintervjua de elever som varit säkra på svar som var fel (Hyunh, 2009, s. 45, 56). 

Förutom fråga 10, där endast översättning, layout och förklaring har ändrats från originalet i 

Tomaszewski et al:s test, är alla kartor och bilder i frågorna i testet utformade av mig själv. Med 

hjälp av bildbehandlingsprogram och ArcGIS konstruerades kartor som var mer anpassade till 

svenska elever än de som ingick i Hyunhs och Tomaszewski et al:s test. Översättningen av frågorna 

var inte direkt utan krävde flera omformuleringar och justeringar för att passa svenska 

gymnasieelever. Formuleringen av frågorna granskades av fyra andra personer för att undvika 

missförstånd och olika versioner av testet utfördes på prov av fem frivilliga studenter på 

universitetet. Återkopplingen från dessa försökspersoner kunde användas för att ytterligare anpassa 
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testet till dess målgrupp. Tack vare att de flesta av försökspersonerna var lärarstudenter i slutet av 

sin utbildning fanns det även en expertis i hur man konstruerar test och kommunicerar med elever. 

 

2.3. Sammanställning av data och statistik 

I analysen av data används både nominalvariabler, alltså variabler som inte går att rangordna utan 

bara kategorisera, och kvotvariabler, sådana svar som går att rangordna, säger något om avstånden 

mellan de olika svarsalternativen, och säger något om storleksförhållandena mellan svaren 

(Eliasson, 2006, s. 38). Nominalvariablerna är kön, gymnasieprogram, skola och kategoriseringarna 

efter Lee & Bednarz samt Blooms taxonomi. Kvotvariablerna är poäng på testet, ålder och 

antagningspoäng till de aktuella programmen på skolorna. Medelvärde har sedan räknats ut och 

använts för kvotvariablerna för poäng på testet i sin helhet och på varje fråga, samt för 

antagningspoängen. För att räkna ut korrelationskoefficienten mellan ålder och resultat i testet, samt 

mellan antagningspoäng till de aktuella programmen på skolorna och medelvärdet på testresultaten 

användes Pearsons korrelation som passar när båda variablerna är kvotvariabler (Eliasson, 2006, s. 

99, 165). För att undersöka en nominalvariabels inverkan på en kvotvariabel, som görs när 

sambandet mellan exempelvis kön och medelvärde på testet undersöks, används en variansanalys 

som jämför den sammanlagda spridningen mellan grupperna med den sammanlagda spridningen 

inom grupperna (Eliasson, 2006, s. 103). Gränsen för signifikansen i dessa variansanalyser mellan 

olika kön, program och skola och medelvärden på testet sattes till p < 0,05 som är en vanlig 

signifikansnivå (Elisasson, 2006, s. 112f). 

 

3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

 

I detta avsnitt sker en litteraturöversikt av relevant forskning och en insamling och värdering av 

teoretiska angreppssätt för analysen. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar har 

tre områden identifierats som ska ge ökad förståelse i forskningsämnet. 1) Vad innebär spatialt och 

geospatialt tänkande och hur det påverkas av andra faktorer? De påverkande faktorer som 

undersöks i studien är ålder, kön, gymnasieprogram, samt huruvida eleven läst geografi på 

gymnasiet eller inte. 2) Hur kan man testa och mäta spatialt tänkande? Vilka hinder och möjligheter 

innebär sådana test? 3) Hur ingår det spatiala tänkandet i skolans styrdokument? En genomgång av 

ämnesplaner och kursplaner i geografi, skolverkets kommentarer till dessa, samt Fridfeldt & Molins 

(2010) artikel om bakgrunden till styrdokumentens utformning ligger till grund för en 

sammanställning av det geospatiala tänkandets del av styrdokumenten. 

 

3.1. Vad är spatialt tänkande? 

Det finns flera olika definitioner av spatialt tänkande och spatial förmåga som är de begrepp som 

ligger till grund för begreppet geospatialt tänkande. Bednarz & Lee tar upp några av dem i sin 

artikel, Components of spatial thinking: Evidence from a Spatial Thinking Ability Test (2012, s. 16). 

En vid definition, hämtad från Learning to think spatially, menar att det spatiala tänkandet 

inbegriper: (1) Förståelse av rummet, till exempel olika sätt att mäta avstånd, grunden till 

koordinatsystem, och förstå olika dimensioner (två eller tre); (2) Hur man kan representera rummet, 

till exempel relationerna mellan kartor med olika perspektiv (flygfoton uppifrån, panorama från 

sidan), olika typer av projektioner, och hur läsbarheten av en karta påverkas av val av symboler; (3) 

Spatialt resonerande, till exempel räkna ut kortaste vägen, extrapolera och interpolera information 
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som exempelvis höjdkurvor på en karta till en profil i ett diagram, och beslutsfattande utifrån 

kriterier i rummet (National Academies Press (U.S.) (NAP), 2006, s. 3). 

Spatialt tänkande har också studerats inom kognitiv psykologi där två dimensioner anses utgöra 

den spatiala förmågan: den spatiala visualiseringen, förmågan att mentalt representera och använda 

det man ser; och den spatiella orienteringen, förmågan att föreställa sig element spatialt fördelade i 

rummet från olika perspektiv. En tredje dimension har föreslagits av geografer, förståelse av 

spatiella relationer, som innehåller bland annat förmåga att urskilja spatiala mönster, kopplingar och 

distributioner, förstå relationen mellan verkliga världen och respresentationer och indelningar av 

spatiala data i grupper och hierarkier (Bednarz & Lee, 2011, s. 104). 

Utöver detta finns också det som kallas för det geospatiala tänkandet. Det är en särskild form 

av det spatiala tänkandet som fokuserar på mönster och processer som sker på eller nära jordytan i 

en av människor uppfattad skala (Baker et al, 2015, s.118). Det geospatiala tänkandet är alltså den 

form av spatialt tänkande som används inom geografiämnet. 

Förmågor och kunskaper inom spatialt tänkande bygger upp det som på engelska kallas spatial 

literacy, eller spatial läskunnighet. Det är ett normativt begrepp där definitionen av den spatiala 

läskunnigheten och vad som ingår i den är kulturellt betingat och kan spridas till exempel genom 

lagstiftning eller styrdokument för undervisningen (NAP, 2006, s. 4). Samhället har incitament för 

att utveckla den spatiala läskunnigheten hos befolkningen och denna uppgift faller ofta på 

utbildningssystemet. I svenska skolan styrs detta framför allt av Skolverkets styrdokument i form av 

kurs- och ämnesplaner. 

Den amerikanske utvecklingspsykologen Howard Gardner tar upp det spatiala tänkandet som 

en av de sju intelligenserna i sin teori om multipla intelligenser. Gardner definierar det centrala i 

den spatiala intelligensen som förmågan att korrekt uppfatta den visuella världen, utföra 

omvandlingar och modifiera objekt som man varseblir och återskapa vissa element i visuella 

upplevelser (Gardner, 1994, s. 159). Gardner påpekar den spatiala intelligensens nära koppling till 

vårt visuella sinne, det vill säga våra synintryck, men också att det inte är obligatoriskt då även 

blinda kan visa på hög spatial intelligens. Tillsammans med den lingvistiska ses den spatiala 

intelligensen ofta som de två huvudkällorna för lagring av information och som testas i typiska 

intelligenstester. Gardner motsätter sig tudelningen av intelligenser och förespråkar istället ännu fler 

typer, men med den spatiala som en av dem (Gardner, 1994, s. 163). 

Användningsområdena för den spatiala intelligensen är många och är i vardagslivet till stor 

nytta och i vissa fall helt nödvändig. Förutom inom uppenbara spatiala områden som exempelvis 

geometri och skulptering visar Gardner på hur en mängd vetenskapsmän tack vare god spatial 

förmåga kunnat visualisera sina teorier och experiment och på så sätt nått framgång. Även 

navigationskonsten hos Puluwat-folket på Karolineröarna i Söderhavet är ett exempel på högt 

utvecklad spatial intelligens när öars och stjärnors inbördes positioner används för att segla över 

havet (Gardner, 1994, s. 174f, 186f). 

Med bibehållen träning så avtar inte den spatiala intelligensen vid högre ålder så som är fallet 

med logisk-matematisk och kroppslig-kinetisk intelligens. Särskilt helhetssynen blir mer central vid 

hög ålder, liksom förmågan att urskilja mönster. Gardner spekulerar i att det kan ha att göra med att 

den spatiala intelligensen är knuten till konkreta ting som i högre grad än den logisk-matematiska 

intelligensen som blir mer abstrakt genom utvecklingen av den (Gardner, 1994, s. 187f). 
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3.2. Spatialt tänkande och ålder 

Att det sker en utveckling av barns kognitiva förmåga i samband med ju äldre de blir är 

väldokumenterat från bland annat forskning av Vygotsky och Piaget. Likaså sker en utveckling av 

den spatiala förmågan kopplat till ålder. En intressant aspekt att ha i åtanke är att även förmågor och 

kunskaper som inte är direkt spatiala, kan ha betydelse för hur väl en uppgift i spatialt tänkande kan 

förstås (NAP, 2006, s. 271) . En elev med svag spatial förmåga, men med goda kunskaper och 

förmågor inom läsförståelse kan ha lättare att svara på uppgiften än en elev som har stark spatial 

förmåga, men sämre läsförståelse och därmed inte tolkar uppgiften rätt. Fördelen i spatiala test av 

en högre ålder och utvecklingsnivå kommer alltså inte bara ifrån ökad spatial förmåga utan även av 

ökad kunskap och förmåga inom andra områden. 

En viktig aspekt när det gäller utvecklingen av den spatiala förmågan är att den liksom andra 

kognitiva förmågor inte följer den kronologiska åldern strikt och att det inom varje åldersgrupp 

finns stora variationer. Piagets teorier om utvecklingen av spatiala koncept hos barn har breda 

övergångsåldrar där förmågan att förstå topologiska koncept följs av projektioner och euklidiska 

koncept. Topologiskt tänkande, att förstå koncept som i, på, bredvid, mellan, öppen, stängd, et 

cetera. visar sig redan innan skolåldern, medan de mer komplicerade begreppen inom projektioner, 

till exempel förstå vilken skugga ett objekt får när man lyser på det från olika håll, oftast börjar 

förstås i lågstadiet. Likaså euklidiska koncept, till exempel att förstå positioner i avbildningar likt 

koordinatsystem, utvecklas ungefär från skolstarten och fortsätter in i ungdomsåldern. Att 

utvecklingen av den spatiala förmågan fortgår under hela skolåldern, även på gymnasiet, och vidare 

under livet är vedertaget, särskilt om man inbegriper applicerandet av förmågorna som kan kräva 

mer erfarenhet och värdering som utvecklas senare i livet (NAP, 2006, s. 272f; Hyunh, 2009, s. 

35f). 

 

3.3. Spatialt tänkande och kön 

I Linn & Petersens studie från 1985 läggs flera undersökningar om könsskillnader i spatial förmåga 

samman för att visa inom vilka områden och i vilka åldrar som skillnaderna är som störst. Tre olika 

områden av spatial förmåga undersöktes, spatial perception eller uppfattning, mental rotation, och 

spatial visualisering. Störst skillnad mellan män och kvinnor syntes i resultaten från mental rotation 

där männen hade det lättare redan vid de tidigaste åldrarna som testades och även i alla senare (Linn 

& Petersen, 1985, s. 1488). Männens fördel i den spatiala perceptionen kunde ses från åtta års ålder, 

men först vid 18 år var skillnaderna mellan könen signifikant och de var inte lika stora som inom 

mental rotation. Däremot fanns det inga tydliga skillnader när det gällde den spatiala 

visualiseringsförmågan vid någon tidpunkt i livet (Linn & Petersen, 1985, s. 1487, 1490). 

I Sverige har en studie av Stage visat på könsskillnaderna i de olika delarna av Högskoleprovet 

mellan åren 1984-1986. Den del som innehåller mest spatial tänkande är DTK, där provdeltagarnas 

förmåga att tolka information från diagram, tabeller, kartor och andra grafiska representationer 

testas. Det är ingen perfekt jämförelse då DTK inte fokuserar på just den spatiala förmågan utan 

även andra förmågor, men resultaten är intressanta och visar på en stor könsskillnad åt männens 

favör. Orsakerna är inte fastställda men mer formell och informell träning i matematik, attityder och 

socio-kulturella faktorer anses troliga (Stage, 1988, 106f, 110). 

En studie av Voyer, Voyer & Bryden (1995), liknande den av Linn & Petersen fast på ett större 

material, bekräftar de senares slutsatser och kom även fram till att det fanns en stark korrelation 

mellan ålder och könsskillnader. Ju äldre åldersgrupper som jämfördes desto bättre var männens 
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spatiala förmåga jämfört med kvinnornas. Dessutom visade studien att det var mindre skillnad 

mellan könen ju senare testens deltagare var födda (födelseåren sträckte sig mellan 1902-1983.) 

Enligt Voyer et al skulle det kunna tyda på att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle under 

dessa åren har haft positiva effekter på kvinnornas spatiala förmåga. Dock var denna tendens inte 

signifikant (p > 0,05) (Voyer et al, 1995, s. 261-263). 

Slutsatserna som kunde dras från Linn & Petersens studie var bland annat att i åtminstone en 

del fall där det fanns skillnader mellan könen så uppstod de tidigt i livet, kanske till och med innan 

födseln (NAP, 2006, s. 277). En studie av Hoffman, Gneezy & List (2011) visar dock hur 

skillnaderna i spatiala förmågor mellan könen också kan ha att göra med kulturella faktorer snarare 

än biologiska. En jämförelse gjordes mellan resultatet i en övning i spatialt tänkande med män och 

kvinnor från dels en patrilinjär kultur och dels en matrilinjär kultur. De två kulturerna återfanns 

båda i nordöstra Indien och liknande varandra i både försörjningssystem och genetiskt ursprung, 

den största skillnaden var deras system för ägande av mark och arvsrätt. I den patrilinjära kulturen 

är det endast männen som förutsätts äga mark och den äldsta sonen ärver den, i den matrilinjära 

kulturen äger kvinnorna marken, den yngsta dottern ärver den och männens inkomster ska föras 

vidare till deras hustrur eller systrar. Resultatet i det spatiala testet visade att i den patrilinjära 

kulturen så fick männen bättre resultat än kvinnorna, medan att det i den matrilinjära kulturen inte 

fanns några signifikanta skillnader i resultatet mellan könen. Författarna menar att även om det inte 

går att dra alltför stora generella slutsatser från detta resultat så visar det ändå på möjligheterna att 

jämna ut könsskillnaderna i spatiala förmågor vilket skulle gynna samhället i stort (Hoffman et al, 

2011, s. 14786–14788). 

Det finns även forskning som visar att män och kvinnor som grupp kan komma fram till samma 

svar på uppgifter som testar spatial förmåga, men genom olika metoder. Exempelvis tenderar män 

som grupp att i högre grad använda sig av väderstreck för att navigera mellan två punkter i 

landskapet, medan kvinnor som grupp i högre grad använder landmärken (NAP, 2006, s. 277). Hur 

könsskillnaderna inom spatial förmåga uppstår råder diskussion om, främst ifall det är nature eller 

nurture som är den främsta orsaken. Det finns teorier om att biologiska skillnader, nature, kan ligga 

i recessiva gener knutna till X-kromosomen som styr delar av den spatiala förmågan, men att dessa 

gener saknar en motpart i Y-kromosomen vilket leder till att de utvecklas hos männen. Hos 

kvinnorna kan det istället finnas en dominant gen i den andra X-kromosomen som ersätter den 

recessiva. En annan teori är att skillnaderna beror på könshormoner, bland annat finns studier som 

visar att förhöjda nivåer av testosteron innan födseln ger ökad spatial förmåga senare i livet och att 

olika könshormoner även kan påverka den spatiala förmågan inom så olika långa tidsrymder som 

årstider och minuter. Detaljerna kring könshormonernas effekt är dock än så länge ganska vaga 

(NAP, 2006, 278f). 

Att skillnaderna mellan könen också kan bero på erfarenhet och miljö, nurture, är också 

väletablerat inom forskningen och det finns belägg för att pojkar i västvärlden i större utsträckning 

än flickor övas i spatialt tänkande genom riktade aktiviteter, leksaker och uppmuntran. Vissa studier 

visar att träning i spatial förmåga utjämnar skillnaderna mellan könen då flickorna höjer sina 

resultat upp till samma nivå som pojkarna. Andra studier har bara visat att träningen bara förhöjer 

resultaten för båda könen men att skillnaderna kvarstår. Svårigheten i att bedöma de skilda 

förutsättningarna som grupperna tar med sig in i testet gör dock testerna svåra att bedöma. En 

kombination av både nature och nurture är också trolig där biologiska skillnader förstärks eller 

utvecklas av miljön och upplevelserna som barnen utsätts för. Om ett barn uppvisar färdigheter 
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inom en viss spatial förmåga så kanske föräldrarna uppmuntrar barnets beteende, eller omvänt, att 

förväntningarna på barnet från föräldrarna och samhället leder till att en förmåga ignoreras eller 

trycks undan till förmån för mer normativa beteenden (NAP, 2006, 277, 279f). 

 

3.4. Spatialt tänkande och utbildning 

Att utbildning har effekt på det spatiala tänkandet är väl etablerat. En hög intelligens är inte 

automatiskt ett kriterium för expertis inom spatialt tänkande. Däremot är övning inom specifika 

områden av spatialt tänkande det som ger effekt. Dock är effekten begränsad till de specifika 

områdena och de närliggande. Exempelvis har det visats att förmågan till mental rotation är möjlig 

att träna upp, men att expertisen inte följer med till andra spatiala förmågor som visualisering. 

Forskningen talar om near transfer och far transfer där alltså endast det förstnämnda är applicerbart 

på spatialt tänkande. I diskussionen kring lärandet av spatialt tänkande skiljer man på två strategier 

för att hantera detta. Antingen övar man på de specifika områdena och lär sig känna igen mönster 

vilket förbättrar snabbheten i arbetet, eller så övar man på flera områden men lär sig att lära, 

learning to learn, hur man kan öva upp sin förmåga på de olika områdena (NAP, 2006, s. 100f). 

Uttal et al:s studie om effekterna av träning i spatialt tänkande visade att effekten var större för 

de deltagare som hade låga resultat på test i spatialt tänkande innan träningen. De som redan innan 

träningen hade höga resultat fick inte lika stor effekt av den. Detta innebar att skillnaderna mellan 

olika deltagare minskade med hjälp av träningen. Studien kunde inte identifiera några metoder för 

träning i spatialt tänkande som var bättre än andra, men däremot att all träning i spatialt tänkande 

förbättrade förmågan hos deltagarna signifikant (Uttal et al, 2013, s. 367). I diskussionen och 

sammanfattningen argumenterar författarna att även små insatser kan ge förbättrad spatial förmåga 

vilket gynnar till exempel elever i skolämnen som teknik och matematik. Det framhävs även att den 

tidigare forskning som betonat den biologiska orsaken till skillnader i spatial förmåga måste 

kompletteras med forskning som visar på hur spatial förmåga kan formas av miljö och träning vilket 

förbättrar förutsättningarna för alla grupper (Uttal et al, 2013, s. 370). 

I undervisningen i skolan finns det spatiala tänkandet närvarande i flera ämnen. Geografi är ett 

ämne, tillsammans med matematik och naturvetenskap, som kräver spatialt tänkande för att förstå 

ämnet och kunna arbeta med de ämnesspecifika metoder och verktyg som ingår i det. I 

samhällsvetenskapliga ämnen som historia och samhällskunskap är det spatiala tänkandet också till 

nytta, exempelvis vid användandet av diagram och kartor (NAP, 2006, s. 102, 115). 

 

3.5. Att testa och mäta spatialt tänkande 

Syftet med spatiala test inom geografin kan variera mellan olika studier, men ofta handlar det om att 

samla in data som kan ligga till grund för forskning kring undervisning i ämnet. Både Hyunh & 

Sharpe och Lee & Bednarz uppger kopplingen till utbildningsstudier som syfte i sina studier. Hyunh 

& Sharpe försöker kombinera de spatiala testen från psykologin med geografiämnets innehåll för att 

skapa ett sätt att mäta det geospatiala tänkandet (2013, s.3f). Lee & Bednarz utvecklar sitt STAT 

(Spatial Thinking Ability Test) för att kunna ha en standardiserad metod att mäta elevers förmågor 

för att effektivisera undervisningen inom geografiämnet (2012, s. 15). Tomaszewski et al använder 

det spatiala testet som en del i ett större projekt som syftar till att förbättra undervisningen i 

Rwanda, och undersöker skillnaden i resultaten mellan tre olika gymnasieskolor (Tomaszewski et 

al, 2015, s.39f).  
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Fördelen med standardiserade test är att de går att jämföra mellan olika studier, vilket Tomaszewski 

et al framhäver i sin studie. Dock är det svårt att utforma test som fungerar i alla situationer, och 

därför blir också en del test mer specialiserade för att passa just den typ av undersökning man gör, 

exempelvis som i Hyunhs test där det utgör ett komplement hennes undersökning om GIS 

(Tomaszewski et al, 2015, s. 41; Hyunh, 2009, s. 78f). 

 

3.6. Skolverkets styrdokument 

De styrdokument från Skolverket som behandlas i min studie är de delar av kursplanen för geografi 

för grundskolan som rör högstadiet (från Lgr 11), ämnesplanen för geografi på gymnasieskolan och 

kursplanen för Geografi 1 på gymnasieskolan (från Lgy 11). Kursplanen i grundskolan är uppbyggd 

med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav och ämnesplanen och kursplanen i gymnasiet 

innehåller tillsammans samma delar. Styrdokumenten har sökts igenom efter delar som behandlar 

spatialt tänkande eller som indirekt har att göra med spatialt tänkande. Dessa delar har identifierats 

genom att undersöka ifall de behandlar: förmågor som kräver användning av spatialt tänkande, 

exempelvis visualisera resultat av geografiska data; analyser av spatial data, exempelvis rumsliga 

mönster och processer; kunskaper om geografiska verktyg kopplade till spatialt tänkande, 

exempelvis kartor och GIS. 

Fridfeldt & Molin sammanfattar i sin artikel från 2010 arbetet med att skapa de nya 

styrdokumenten för geografiämnet i Lgr 11 och Lgy 11. Uppbyggnaden av geografiämnets syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav får här en mer detaljerad bild än som ges i de färdiga 

styrdokumenten. Inga av styrdokumenten och inte heller Fridfeldt & Molin nämner explicit spatialt 

tänkande, men flera av punkterna inom ämnets syfte och i det centrala innehållet har kopplingar dit. 

Redan i första meningen i ämnesplanen för gymnasiet fastställs det att geografisk kunskap kommer 

från människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och att kunna orientera sig i den. 

Vidare fastställs i ämnets syfte geografins analys av rumsliga mönster och processer och att 

eleverna ska utveckla en global geografisk referensram. Eleverna ska också ges möjlighet att samla 

in, bearbeta, kritiskt tolka och värdera rumsliga data amt att formulera och visualisera resultat i 

form av texter, kartor, bilder, modeller, tabeller och diagram. […och] utveckla kunskaper om 

samhällets behov av rumsliga data[…] (Skolverket, 2011a). 

I kursplanen från grundskolan står det att geografiundervisningen ska syfta till att utveckla en 

geografisk referensram och ett rumsligt medvetande hos eleverna. Undervisningen ska också 

utveckla en förtrogenhet hos eleverna med hur man växlar mellan olika […] rumsperspektiv och en 

möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Eleverna ska också ges kunskap om kartan och 

kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra 

slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människans livsvillkor (Skolverket, 2011b). 

Enligt Fridfeldt & Molin är geografiämnets syfte baserat på fyra delsyften som inte syns direkt 

i styrdokumenten. Dessa delsyften är Geografi som vetenskap i kombination med värdefrågor, 

Geografi för hållbar utveckling, Geografi som vardagskunskap och Geografi för att förstå sig själv. 

I det första delsyftet fastställs bland annat att rumslig analys inom geografiämnet, vilket förutsätter 

spatialt tänkande, alltid ska kombineras med olika värdeperspektiv, som exempelvis att 

utvecklingen av landskapet ska sättas i samband med demokratifrågor. Delsyftet om hållbar 

utveckling innehåller inte lika tydliga kopplingar till spatialt tänkande men analys av geografiska 

samband och processer som tas upp som central metod är ofta beroende av sådant. I delsyftet 

geografi som vardagskunskap tas förståelse och användning av kartan som modell av verkligheten 
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upp som en viktig färdighet för eleven att utveckla. Där nämns även att utvecklandet av en 

geografisk referensram är en förutsättning för att eleven ska kunna orientera sig mentalt och fysiskt 

i sin omvärld. Det sista delsyftet, geografi för att förstå sig själv, lägger vikt vid geografiska 

metoder som att kunna samla in, bearbeta, kritiskt tolka rumsliga data och kommunicera och 

visualisera resultat i form av text, kartor och modeller i samband med geografisk analys. Genom att 

utveckla sina förmågor och kunskaper ska eleven lära känna sig själv och sitt eget tänkande 

(Fridfeldt & Molin, 2010, s. 117f). 

I det centrala innehållet i kursplanerna för både grundskolan och gymnasiet syns kopplingen till 

det spatiala tänkandet bäst när det gäller de geografiska metoderna, teknikerna och verktygen. Att 

använda och förstå rumslig information i form av kartor är en viktig del av det geografiska 

arbetssättet, både för att samla in data och för att presentera resultat, samt inte minst skapa en 

förståelse för sambanden mellan olika geografiska fenomen. Förutom traditionella kartor ska också 

grunderna i GIS (geografiska informationssystem) ingå i undervisningen (Skolverket, 2011a; 

Skolverket 2011b). Fridfeldt & Molin skriver att det centrala innehållet ska syfta till insikt om 

samband och förståelse för interagerande geografiska system, exempelvis hur människan, samhället 

och naturen skapar och förändrar landskapet. Ett mer sammanhållet geografiämne, men som kan 

använda många olika perspektiv, är målet med kurs- och ämnesplanerna. Vidare ska moderna 

tekniker som GIS, GPS och likande få större utrymme för att möta behovet av sådan kompetens 

som har ökat på senare år, både i vardags- och yrkeslivet (Fridfeldt & Molin, 2010, s. 122). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att många av de kunskaper och förmågor som nämns i 

kurs- och ämnesplanerna kräver spatialt tänkande på ganska hög nivå för att hantera all den 

rumsliga information och det specifika geografiska systemtänket som efterfrågas. Genomgående i 

styrdokumenten så läggs fokus på kunskaper och förmågor inom geografin utan att problematisera 

vad som krävs för att kunna tillgodogöra sig dessa kunskaper och förmågor. Det spatiala tänkande 

är underliggande i nästan all geografiundervisning i skolan, men får inget eget utrymme i 

styrdokumenten.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Sammanställningen av resultaten från testen kan granskas från många olika perspektiv. Det finns ett 

medelvärde av alla deltagares resultat som är 6,29 poäng av 11 möjliga, det vill säga att i 

genomsnitt så var lite över hälften av svaren korrekta. Detta gäller medelvärdet uträknat från alla 

svar från deltagarna, även de där deltagarna inte har varit säkra på dem eller bara gissat. 

Medelvärdet på resultatet utifrån de svar som angivits som säkra, där deltagarna angett ”Helt säker” 

eller ”Ganska säker” i säkerhetsvärderingen, ligger på 5,1, alltså ungefär 50 % korrekta svar. 

Fortsättningsvis används de säkra svaren som standard för resultaten i testet. Vid användning av 

samtliga svar anges dessa som (alla) i tabeller och figurer. 

 

4.1. Testresultaten 

Resultatet på de enskilda frågorna visar en stor variation i andelen korrekta svar (se figur 3). Den 

fråga som deltagarna verkar ha haft lättast för är fråga 7 med 82 % rätta svar, och den fråga som 

deltagarna hade minst andel rätta svar på är nummer 11 med endast 19 %. Frågorna 7, 8, 9, och 3 

har alla över 50 % korrekta svar medan 5, 6, och 11 är de frågor med lägst andel korrekta svar, > 32 

%. Gemensamt för frågorna 7, 8 och 9 är att de tillhör kategori (viii) av Lee & Bednarz 

kategorisering vilken testar förståelsen för geografiska objekt representerade med punkter, linjer 

och polygoner. Frågorna består av kartor med antingen punkter, linjer eller polygoner, och fem olika 

svarsalternativ där deltagaren ska välja det alternativ som bäst passar ihop med typen av form på 

kartan. Exempelvis så visar kartan på fråga 7 en mängd olika punkter och utifrån svarsalternativen 

a) floder, b) vägar, c) hus, d) insekter, och e) åkermark, så är alternativ c) hus det mest korrekta. 

Floder och vägar markeras med linjer, insekter rör på sig och passar inte att markeras på en karta, 

och åkermark markeras med polygoner. Frågorna 7, 8 och 9 tillhör Förståelse och Tillämpning i 

Blooms taxonomi och är enligt den hierarkiska skalan inte av särskilt hög svårighetsgrad. Hyunh 

menar att baserat på Blooms taxonomi så beror ett lågt resultat i dessa frågor på brist på kunskap 

från undervisning om kartor och för lite övning i vardagen (Hyunh, 2009, s.84). 

I Tomaszewski et al:s test hör frågorna från kategori (viii) inte till den gruppen av frågor med 

mest högst andel korrekta svar om man tittar på resultatet från testerna på två av skolorna de 

undersöker. I den tredje skolan är däremot (viii) en av de två kategorierna där eleverna har gjort som 

bäst resultat (Tomaszewski et al, 2015, s. 46). I Hyunhs test är motsvarande frågor bland de 

frågorna med högst andel korrekta svar (Hyunh, 2009, s. 83). Frågorna i mitt test är till 

utformningen och svårighetsgraden mest lika de i Hyunhs test, och något enklare än de i 

Tomaszewski et al:s test. Att frågorna 7, 8 och 9 är de med högst andel korrekta svar i mitt test går 

att härleda till att de har en låg nivå av komplexitet där tillräckligt med kunskap för att svara på dem 

oftast finns hos eleverna. 

Fråga 3 har också en hög andel korrekta svar men tillhör kategori (i), orientering och riktning. 

Frågan liknar mycket fråga 2 och båda frågorna går ut på att eleven ska välja vilket av de fem olika 

alternativen på en karta som man skulle hamna närmast om man följde vägbeskrivningen i frågan. I 

fråga 2 blandas väderstreck med höger och vänster i vägbeskrivningen, medan fråga 3 endast 

använder väderstreck vilket kan förklara skillnaden i de olika resultaten för frågorna. I 

Tomaszewski et al:s test är kategori (i) en av två kategorier med högst andel korrekta svar och även 

i Hyunhs studie är frågor som testar navigation och riktning sådana som deltagarna oftast svarar rätt 

på (Tomaszewski et al, 2015, s. 46; Hyunh, 2009, s. 83). 
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Frågorna 5 och 6 handlar om att välja vilket av fem alternativ på en karta som uppfyller flest av de 

givna kriterierna genom att använda spatial information från tre andra kartor. Enligt Blooms 

taxonomi så testar dessa frågor elevernas förmåga till syntes och utvärdering, två förmågor som 

ligger högt på svårighetsskalan. Trots detta visar resultaten från både Tomaszewski et al:s och 

Hyunhs tester på hög eller medelhög andel korrekta svar på liknande frågor (Tomaszewski et al, 

2015, s. 46; Huynh, 2009, s. 83). Frågorna i mitt test kan ha varit svårare att besvara på grund av att 

de var tidskrävande och eleverna inte hade tålamod att göra dem noggrant, eller att den grafiska 

utformningen på kartorna inte var tillräckligt tydlig. Möjligheten att mina elever hade sämre 

förutsättningar att klara denna typ av frågor än eleverna i de tidigare studierna ska dock inte 

uteslutas. Hyunh föreslår brist på kunskap från formell utbildning och sämre kognitiv utveckling 

som tänkbara orsaker till felaktiga svar på denna typ av frågor (Hyunh, 2009, s. 84). 

 

 
Figur 2. Karta och panoramabilder till fråga 11. 

 

Den frågan i mitt test med minst andel korrekta svar, fråga 11, testade kategori (iv), att visualisera 

3-D från 2-D. På en karta med endast höjdkurvor och gradient av gråskala som markerar 

höjdskillnader så är ett kryss och en pil utsatt. Av fem olika alternativ i form av panoramabilder 

över landskapet på kartan ska eleven välja den som visar vad man skulle se ifall man stod på 

observationspunkten (krysset) och tittade i pilens riktning (se figur 2). Motsvarande fråga saknas i 

Hyunhs studie men en liknande finns i Tomaszewski et al och deras resultat visar också på minst 

andel korrekta svar av de olika kategorierna. Orsaken till det svaga resultatet på denna fråga anser 
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Tomaszewski et al förmodligen beror på brist på undervisning i läsning av topografiska kartor och 

att övning i att använda 3-D-mjukvara som exempelvis Google Earth skulle kunna åtgärda detta 

(Tomaszewski et al, 2015, s. 45, 47). 

 

 
Figur 3. Andel korrekta svar på de enskilda frågorna i testet. Alla = alla svar räknas oberoende av 

grad av säkerhet. Säker = endast svar som angivits som ”Helt säker” eller ”Ganska säker” av 

eleven räknas. 

 

De frågor där högst andel korrekta men osäkra svar angavs var nummer 9, 10 och 4, medan nästan 

alla som svarade rätt på fråga 1, 6, och 5 även var säkra på att det var rätt. Fråga 9 som var en av 

punkt-linje-polygon-frågorna visade en karta över åkermark utmärkta med polygoner, men eftersom 

polygonerna angränsade varandra och var väldigt oregelbundna i sin form kan det har fått eleverna 

att bli osäkra på sina svar. Fråga 10 handlar om att eleven ska välja rätt alternativ av fem olika 

kartor vars spatiala distribution visar störst korrelation med den på en annan karta. Formulering av 

frågan är att välja den karta av A-E som visar mest liknande mönster som karta X. Osäkerheten kan 

bero på den inte helt optimala ersättningen av ordet ”korrelation” med ”liknande mönster” som 

gjordes för att undvika alltför komplicerat fackspråk i testet. Fråga 4 som testade elevernas förmåga 

att tolka en sluttningsprofil utifrån en topologisk karta kan ha gett upphov till högre osäkerhet på 

grund av bristande erfarenhet av att tolka höjdkurvor hos eleverna, liknande som i fråga 11. En 

annan möjlighet är att kartan var svårtolkad på grund av för dålig kontrast mellan de olika graderna 

av grå färg som tillsammans med höjdkurvor markerade höjdskillnader. 

Den höga andelen säkra korrekta svar på fråga 5 och 6 kan förmodligen delvis förklaras av att 

det var frågor som krävde en del förarbete innan man kunde svara på frågan. Genom att rita och 

jämföra vilka punkter som uppfyllde kriterier eller inte så blev eleverna steg för steg mer säkra på 

sina svar tills de bara hade ett alternativ kvar och då angav de det som säkert. Fråga 1 behövde 

också flera steg av tankearbete för att besvaras. Frågan går ut på att svara på i vilken ordning man 

ser olika bergstoppar på en karta om man är placerad på en av dem och snurrar medurs. Förutom att 

först ha koll på riktning och ordning av bergstoppar tillkommer ett moment där man behöver ta 

höjdskillnader mellan bergstopparna i beräkningen då vissa skyms av andra. Om eleven inser detta 

extra steg är det troligt att de kollar över sitt svar på nytt och utvärderar det och blir således än mer 

säker på sitt slutgiltiga svar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Alla

Säker
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4.2. Skillnader mellan åldersgrupper 

Åldersgrupperna för deltagarna i testet är ojämnt fördelade vilket kan ge sämre förutsättningar för 

jämförelser mellan dem. Korrelationen mellan ålder och testresultat var liten, r = 0,16, och endast 

nästan signifikant, p = 0,6. 16-åringarna hade lägst medelvärde (4,35) och 18-åringarna som hade 

högst (5,59). 17-och 19-åringarna låg däremellan på 4,62 respektive 5,09 i medelvärde. 

 

 

Figur 4. Medelvärdet på testresultatet i de olika åldersgrupperna. Alla = alla svar räknas 

oberoende av grad av säkerhet. Säker = endast svar som angivits som ”Helt säker” eller ”Ganska 

säker” av eleven räknas. 

 

Resultaten från de enskilda frågorna visar att 18-åringarna aldrig har lägst medelvärde på en fråga 

jämfört med de andra åldersgrupperna, och också att det finns en stor variation i resultatet mellan de 

olika frågorna. Alla åldersgrupper har minst en fråga där de har högst medelvärde, fråga 4 och 7 för 

16-åringarna, fråga 1 för 17-åringarna, fråga 2, 5, 6, 10 och 11 för 18-åringarna, samt fråga 3, 8 och 

9 för 19-åringarna. Framträdande avvikelser syns bland annat i fråga 5 och 10 för 18-åringarna, 

fråga 9 för 19-åringarna och fråga 11 för 16-åringarna. Att de yngsta deltagarna i studien har så 

mycket lägre resultat på fråga 11 än genomsnittet kan tyda på att man gynnas av mer erfarenhet och 

att ha genomfört studier under längre tid när man ska svara på denna fråga. Tomaszewski et al 

menar att mer utbildning inom topologiska kartor och övning mer 3-D-program stärker förmågan att 

svara rätt på denna fråga så möjligen beror skillnaden på att de äldre eleverna hunnit med detta 

(Tomaszewski et al, 2015, s. 45). 
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Figur 5. Andel korrekta svar på de enskilda frågorna i de olika åldersgrupperna. Endast svar som 

angivits som ”Helt säker” eller ”Ganska säker” av eleven har räknats. 

 

4.3. Skillnader mellan män och kvinnor 

Av de 140 deltagarna i testet angav 137 antingen ”Man” eller ”Kvinna” som kön. Två av eleverna 

angav ”Annat” och hade ett medelvärde på resultatet av 3,5. En deltagare angav ”Vill ej svara” och 

fick ett resultat på 2 poäng. Tyvärr är underlaget för dessa två könskategorier så litet att ingen 

analys över resultatet låter sig göras. En notis kan dock göras om att dessa tre hade testresultat likt 

genomsnittet på 5, 6 och 7 poäng om alla svar räknas, men att osäkerheten på svaren var större än 

genomsnittet vilket gav resultat på 1, 2 och 6 när endast säkra svar räknades. 

Fördelningen mellan män och kvinnor bland deltagarna var jämn, 71 kvinnor och 66 män (51 

% respektive 47 %). Männens medelvärde låg på 5,64 och kvinnornas på 4,69 vilket är en 

signifikant skillnad (p < 0,05). Om vi räknar alla svar är skillnaden mindre, männen ligger på 6,55 

och kvinnorna på 6,06, och den är inte längre signifikant (p = 0,09). Kvinnornas korrekta svar var 

alltså i högre grad än männens korrekta svar angivna som osäkra vilket fick till följd att när 

resultatet för endast säkra svar beräknades så sjönk kvinnornas medelvärde mer än männens. I 

Tomaszewski et al:s studie finns också en signifikant skillnad mellan män och kvinnor med högre 

resultat på testet hos männen. Deras test innehöll dock inte någon säkerhetsvärdering utan alla svar 

räknades (Tomaszewski et al, 2015, s. 45). Hyunhs test visade inte på någon signifikant skillnad 

mellan könen i det sammanlagda resultatet. I två frågor i hennes test fanns det signifikant skillnad 

och då var det kvinnorna som hade högre resultat än männen (Hyunh, 2009, s. 88). 
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Figur 6. Medelvärdet på testresultatet från olika kön. Alla = alla svar räknas oberoende av grad av 

säkerhet. Säker = endast svar som angivits som ”Helt säker” eller ”Ganska säker” av eleven 

räknas. 

 

På de enskilda frågorna syntes störst skillnad i resultatet på fråga 11 där mer än tre gånger fler män 

än kvinnor hade rätt svar. Detta var den klart största avvikelsen, men även de andra frågorna hade 

högre resultat från männen med undantag från fråga 4 där det var helt lika. På fråga 2, 3 och 10 

hade männen rätt svar i mer än 25 % fler fall än kvinnorna. Orsakerna till dessa skillnader är svår att 

bedöma då frågorna i testet inte helt motsvarar de kategorier som forskningen om könsskillnader 

inom spatialt tänkande oftast använder. Fråga 11 innehåller delar av både spatial perception, mental 

rotation och spatial visualisering eftersom frågan är mer komplex och geografiskt inriktad än de 

uppgifter som ingår i tester i spatialt tänkande inom psykologin. Fråga 1 och 4 som är de frågor i 

testet som liknar fråga 11 mest uppvisar inte alls samma stora könsskillnader, och fråga 4 är faktiskt 

helt jämn mellan könen. Detta tyder på orsaker som inte låter sig enkelt förklaras av frågornas 

kategorier och utformning utan behöver ta fler variabler i beräkning, exempelvis erfarenhet av 

liknande uppgifter, förväntningar på eleven, och sociala normer i klassen. Att det finns skillnader 

mellan könen stämmer överens med tidigare forskning, men det finns även stöd för att skillnaderna 

inte är så stora.  (Voyer et al, 1995; Linn & Petersen, 1985). 
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Figur 7. Andel korrekta svar på de enskilda frågorna utifrån kön. Könskategorierna ”Annat” och 

”Vill ej svara” är undantagna på grund av för litet underlag (n=3). Endast svar som angivits som 

”Helt säker” eller ”Ganska säker” av eleven räknas. 

 

4.4. Skillnader mellan gymnasieprogram 

Vid jämförelse mellan olika gymnasieprogram visar resultaten att eleverna på 

Naturvetenskapsprogrammet (Natur) i genomsnitt hade 1,31 poäng mer än eleverna på 

Samhällsvetenskapsprogrammet (Samhäll). Dessutom hade eleverna som inte hade läst geografi på 

gymnasiet 1,24 poäng mer än eleverna som hade läst ämnet, en skillnad som också var signifikant 

(p < 0,001). Störst skillnad mellan resultaten där alla svar är inräknade jämfört med resultaten där 

endast säkra svar är inräknade fanns hos eleverna på Samhäll. Skillnaden var signifikant mellan 

Samhäll och Natur utan geografi (p < 0,001), och men bara nästan mellan Samhäll och Natur med 

geografi (p = 0,06). Skillnaden mellan eleverna de som har läst och de som inte har läst geografi på 

Natur var däremot inte betydande. 

 

 

Figur 8. Medelvärdet på testresultatet efter program. Alla svar respektive endast säkra svar. 

Samhällsvetenskapsprogrammet (Sam), Naturvetenskapsprogrammet (Natur), och 

Naturvetenskapsprogrammet utan geografi (Natur – ej geo). 
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Natur har tydligt högre procent rätt svar på frågorna 2, 3, 5 och 10, särskilt på fråga 3 där Natur har 

nästan 80 % större chans att svara korrekt än Samhäll. Den enda fråga där Samhäll har högre poäng 

är fråga 1, vilken tillsammans med fråga 4 och 7 är de frågor där resultatet var som jämnast mellan 

de olika programmen. Gruppen som inte har läst geografi på gymnasiet hade högst poäng på fem av 

frågorna och endast lägre än den sammanlagda gruppen som läst geografi på fråga 1. Den erfarenhet 

eleverna på Natur har av att följa skriftliga instruktioner i naturvetenskapliga ämnen, exempelvis 

vid utförande av laborationer i fysik och kemi, kan vara en bidragande faktor till deras högre 

resultat på fråga 2 och 3.  Att fråga 1 som till viss del liknar fråga 2 och 3 i fråga om riktning och 

orientering inte visar på samma skillnader tyder på att frågan också testar andra förmågor och 

kunskaper som jämnar ut resultatet, däribland förmågan att visualisera 3-D från 2-D likt fråga 11. 

 

 

Figur 9. Andel korrekta svar på de enskilda frågorna utifrån program. Sam = 

Samhällsvetenskapsprogrammet (har läst geografi), Natur = Naturvetenskapsprogrammet (har läst 

geografi), Natur – ej geo = Naturvetenskapsprogrammet (har inte läst geografi). Endast svar som 

angivits som ”Helt säker” eller ”Ganska säker” av eleven räknas. 

 

4.5. Områden av spatialt tänkande 

Vid utformandet av testet användes både Lees & Bednarzs kategorier och Blooms taxonomi för att 

dela in frågorna i olika områden. Detta gjordes dels för att se till att ett brett spektrum av spatiala 

kunskaper och förmågor testades och inte bara några få typer av frågor, och dels för att kunna 

jämföra resultaten på de olika frågorna utifrån de olika områdena inom spatialt tänkande som de 

testade. Eftersom de andra spatiala test som använts som grund för utformandet av mitt test har 

använt någon av dessa indelningar så finns även en möjlighet att göra jämförelser med resultatet i 

dessa tidigare studier. Dessutom blir det enklare att jämföra standardiserade kategorier av olika 

områden inom spatialt tänkande med de delar av Skolverkets styrdokument som kan kopplas ihop 

med dessa. 

I en indelning av frågorna efter Lee & Bednarzs kategorier så är det kategori (viii), att förstå 

geografiska funktioner representerade med punkter, linjer och polygoner, som har högst andel rätta 

svar med över 70 %. Tomaszewski et al menar att resultaten på frågor inom kategori (viii) skulle 

kunna höjas med hjälp av undervisning i GIS med fokus på vektorkartor där förståelse för punkter, 
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linjer och polygoner som delar av en karta är centralt (Tomaszewski et al, 2015, s. 46). Huruvida 

eleverna i mitt test fick höga resultat här på grund av GIS-undervisning är tveksamt. GIS står med i 

kurs- och ämnesplaner, men det är ännu inte en självklarhet att eleverna i gymnasieskolan lär sig 

arbeta med GIS. En alternativ förklaring är att eleverna i mitt test är väl förtrogna med kartor och 

har god erfarenhet av att tolka de olika karttecknen, och därmed en förståelse för vilken typ av 

objekt som passar för att respresentera olika geografiska fenomen. 

Alla andra kategorier har under 50 %, och lägst ligger kategori (iii), att välja bästa plats utifrån 

flera spatiala faktorer, och (vi), att mentalt visualisera 3-D-bilder baserat på 2-D-information, med 

30 % och 31 %. De frågor som ingår i dessa kategorier är 5, 6 och 11, samt till viss del fråga 1 men 

den tillhör också kategori 1. Jämfört med Tomaszewski et al:s studie så finns en likhet i svagt 

resultat för kategori (vi), men kategori (iii) är inte bland de lägsta i deras studie (Tomaszewski et al, 

2015, s. 45). 

 

 

Figur 10. Andel korrekta svar på frågorna indelade enligt kategorier från Lee & Bednarz (2012). 

Endast svar som angivits som ”Helt säker” eller ”Ganska säker” av eleven räknas. 

 

I indelningen av frågorna i Blooms taxonomi så är det flera av frågorna som tillhör två kategorier, 

och fördelningen av frågorna mellan kategorierna är ojämn. Förståelse och Tillämpning innehåller 

åtta respektive fem frågor medan Analys, Syntes och Utvärdering endast innehåller en fråga för den 

förstnämnda och två frågor för de senare. Kategorierna Förståelse och Tillämpning har klart högst 

andel rätta svar med värden på över 50 % medan de andra tre kategorierna ligger runt 30 %. 

Tillämpning ligger lite högre än Förståelse trots att den kategorin ligger högre i den hierarkiska 

skalan över komplexitet och svårighetsgrad, men kategorierna innehåller i princip samma frågor 

förutom att frågorna 1, 2 och 3 saknas i Tillämpning. Förutom denna omkastning så ligger annars 

resultaten enligt en trend där komplexiteten och svårighetsgraden ökar samtidigt som andelen 

korrekta svar minskar. 
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Figur 11. Procent rätt svar på frågorna indelade enligt Blooms taxonomi. Endast svar som angivits 

som ”Helt säker” eller ”Ganska säker” av eleven räknas. 

 

4.6. Skillnader mellan skolor 

Medelvärdet på resultatet från de olika skolorna stämmer ganska väl överens med förhållandet 

mellan deras medelvärde i antagningspoäng. Skolan med högst antagningspoäng har också högst 

resultat på testet och vice versa. Samtidigt hade Sam-klasserna på både Skola B och C väldigt lika 

resultat trots att antagningspoängen faktiskt skiljer sig en hel del emellan dem. Korrelationen mellan 

medelvärde på testet och medelvärde i antagningspoäng uppgår till r = 0,89, men utan att vara 

signifikant, p > 0,05.  

 

 

Medelvärde Antagningspoäng 

Skola A, Sam (n=18) 3,28 233 

Skola B, Sam (n=24) 4,83 256 

Skola C, Sam (n=26) 4,85 287 

Skola C, Natur (n=72) 5,74 291 

Tabell 2. Skolorna i undersökningen med medelvärde på deras elevers resultat, samt medelvärde på 

antagningspoängen till de aktuella programmen VT 2016. 

 

Det finns dock en stor variation i resultatet bland frågorna och varje skola har minst en fråga där de 

har högst resultat. De trender man kan se är att Skola C oftast har högst andel rätta svar medan 

Skola A ligger markant efter de övriga i flera frågor, till exempel fråga 3, 4 och 10. 

Anmärkningsvärt är dock att Skola A har högst andel rätta svar på fråga 11 som är den fråga med 

lägst andel rätta svar totalt sätt i testet. Skola C:s höga resultat sammanfaller med att alla eleverna 

på Naturvetenskapsprogrammet i testet kommer från denna skola. En jämförelse med elever från 

Natur på Skola B skulle kunna ge ökad insikt i om skillnaderna främst beror på skola eller program.  
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Figur 12. Andel korrekta svar på de enskilda frågorna utifrån skola. Endast svar som angivits som 

”Helt säker” eller ”Ganska säker” av eleven räknas. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

Resultatet visar de skillnader som finns mellan elevernas kunskaper och förmågor inom de olika 

delarna av det spatiala tänkandet. De största bristerna ligger inom de kategorier som handlar om att 

välja bästa plats utifrån flera spatiala faktorer, och att mentalt visualisera 3-D-bilder baserat på 2-D-

information. Den första ligger inom den dimension av spatialt tänkande som benämns som spatiala 

relationer och inbegriper bland annat jämförelser mellan kartor och användandet av lager på kartor. 

Den dimensionen är särskilt användbar inom geografin då den fokuserar på det geografiska 

tänkandet och arbetssättet med en systemsyn och sökande efter mönster i spatiala data. Den andra 

kategorin ingår i den spatiala visualiseringens dimension där olika varianter på förmågan att mentalt 

representera och använda det man se ingår (Bednarz & Lee, 2011, s. 104). 

Att kunna identifiera vilken typ av förmågor och kunskaper inom det spatiala tänkandet som 

eleverna visar starka respektive svaga resultat i underlättar utformandet av strategier åtgärda 

bristerna. När Lee & Bednarz analyserade sitt resultat från sitt STAT kunde de identifiera fem olika 

områden av spatiala förmågor. Visualisering av kartor och användning av lager, identifiering och 

klassificering av kartsymboler (punkter, linjer och polygoner), generaliserade eller abstrakta 

Booleska operationer (som har att göra med kategori (vii) som inte användes i mitt test), navigation 

och vägfinnande på karta, samt igenkänning av positiv spatial korrelation. Bra resultat i ett område 

var ingen garanti för bra resultat i ett annat område, utan de var till stor del oberoende av varandra. 

Utifrån det kunde de dra slutsatsen att spatialt tänkande är en samling av olika förmågor som kan 

förklara skillnaderna i resultaten mellan individer. Detta är särskilt intressant i ett didaktiskt 

perspektiv då det betyder att en variation av sätt för elever att visa vad de lärt sig är nödvändig för 

att inte läraren ska missa deras förmågor och kunskaper (Lee & Bednarz, 2012, s. 24f). 

Åtgärder mot brister i kunskaper och förmågor inom området visualisering av kartor och 

användning av lager, som både fråga 11 och frågorna 5 och 6 ingår i, skulle kunna vara ett ökat 

användande av GIS i undervisningen. Eftersom eleverna visat en förtrogenhet för de geografiska 

begreppen punkter, linjer och polygoner genom höga resultat på de frågorna så kan det fungera som 

en bra inkörsport till GIS där dessa begrepp är fundamentala. Övningar med olika lager på kartorna, 

buffertzoner och hur man hanterar flera spatiala faktorer kan förbättra elevernas förståelse på 

området. Därefter kan gå vidare till visualisering av resultaten genom omvandling från 2-D till 3-D. 

Sådana uppgifter skulle passa bra in i kursplanerna i Geografi där olika teman som 

resurstillgångar och dess fördelning, eller analys av naturliga hot och risker skulle kunna utforskas 

genom GIS samtidigt som den spatiala förmågan övas upp. Ur det centrala innehållet kan man även 

hämta värdering av geografisk information, kartframställning, grunderna i GIS och visualisering av 

geografisk information i karta som kan behandlas i övningarna (Skolverket, 2011a). 

Skillnaderna i resultatet på grund av ålder var inte så stora eller signifikanta. Det är möjligt att 

en tydligare progression hade synts ifall endast elever från en skola, eller ett program, men från 

olika årskurser hade testats. Möjligheterna till att styra urvalet av elever till studien var dock 

begränsad på grund av skolornas hektiska period i slutet av vårterminen. Man skulle också kunna 

dela in eleverna i årskurs istället för ålder för att tydligare studera effekterna av undervisningen på 

det spatiala tänkandet. En sådan indelning skulle dock inte kunna garantera att elever i samma 

årskurser har hunnit lika långt i utbildningen då olika skolor och program lägger upp kurserna olika. 

En indelning i ålder är också vanligt använd i tidigare studier inom ämnet (Linn & Petersen, 1985). 

Även om korrelation inte var stark mellan ålder och resultat i min studie så finns det stöd från 
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tidigare forskning att utvecklingen av det spatiala tänkandet fortsätter hela livet om övning inom det 

sker (NAP, 2006, s. 273; Gardner, 1994, s. 187f). Detta är ett argument för att undervisning i ämnen 

som tränar den spatiala förmågan ska ske även på gymnasiet när utbildningen blir mer specialiserad. 

Fokus på den undervisningen skulle mer fördel kunna vara att träna förmågan att hantera flera 

spatiala faktorer och användning av lager i kartor. Resultaten i testet för frågor kopplade till den 

förmågan visar nämligen att det inte sker någon positiv utveckling med åldern där, vilket tyder på 

ett behov av mer undervisning. 

Skillnaderna mellan könen i resultatet visade på att det finns en ojämlikhet i det spatiala 

tänkandet. Skillnaderna förstärks dessutom om endast de svar som eleverna angivit som säkra 

räknas. Här finns en risk för att skillnader i hur man värderar säkerheten i sina svar skiljer sig 

mellan könen och orsakar denna förstärka skillnad, inte skillnader i den spatiala förmågan. Att män 

som grupp litar mer på sina kunskaper och förmågor än kvinnor kan stärkas av tidigare forskning 

(Jakobsson, 2000, s. 208).  

Även när man räknar alla svar, oavsett säkerhetsvärderingen, så har männen i genomsnitt lite 

högre resultat. Orsaker till detta kan enligt den tidigare forskningen tillskrivas antingen medfödda 

egenskaper eller yttre påverkan, arv eller miljö, eller nature versus nurture på engelska. Dessutom 

är kombinationen av arv och miljö en viktig faktor till hur könsskillnader skapas. Den interaktiva 

effekten av medfödda egenskaper och yttre påverkan fungerar ofta så att förutsättningarna bestäms 

av de biologiska orsakerna, och sedan förstärks av erfarenheter och upplevelser. När det kommer till 

könsskillnader inom spatialt tänkande finns det en utbredd uppfattning om att det finns betydande 

skillnader mellan könen, vilket även har bekräftats av tidigare forskning. Huruvida den 

uppfattningen påverkar föreställningarna om män och kvinnors spatiala tänkande, vilket i sin tur 

påverkar deras faktiska resultat, är intressant att diskutera. Elever i skolan är generellt sett mer 

motiverade till att prestera bättre i de ämnen som är könskodade som samma kön som de själva. 

Exempelvis är teknik och naturvetenskap traditionellt sett kodat som manligt, och språk, litteratur 

och historia som kvinnligt (Wernersson, 2010, s. 25). Eftersom det spatiala tänkandet har delar där 

skillnader mellan könen är tydligt, framför allt förmågor knutna till den mental rotation, så kan det 

tolkas som manligt kodat. Negativa stereotypa föreställningar om kvinnors spatiala förmåga kan då 

också påverka prestationen i test. Frågan för diskussion blir då ifall spatiala förmågor tolkas som 

manligt kodade, dels generellt sett i samhället och skolan, och dels specifikt i klasserna och hos 

eleverna som har testats. 

Till vardags och i skolan talas sällan om spatial tänkande utan istället om andra förmågor och 

kunskaper som är kopplade till det, däribland kan nämnas orientering, kartförståelse och lokalsinne. 

Genom vidare studier av elevers föreställningar om dessa förmågor skulle en bättre förståelse hur 

könskodningen av spatiala förmågor fungerar kunna analyseras. Tillsvidare behandlas 

könskodningen av spatialt tänkande i svenska skolan som ofullständig. 

En annan orsak till könsskillnaderna kan vara att män och kvinnor använder sina spatiala 

förmågor i olika grad på grund av olika uppfostran, förväntningar och intressen. Leksaker som 

riktats mot pojkar, exempelvis tekniska byggsatser och modeller, gynnar i högre grad utvecklingen 

av det spatiala tänkandet än dockor och rollspel som i högre grad riktats mot flickor. Likaså finns 

forskning som visar på hur vissa typer av dataspel kan förbättra delar av det spatiala tänkandet 

(NAP, 2006, s. 100, 278). Både att följa bygginstruktioner och dataspelande skulle kunna gynna 

förmågan att omvandla 2-D till 3-D och om det är så att pojkar och män i större utsträckning än 

flickor och kvinnor tar del av sådant under sin uppväxt och på fritiden så skulle det kunna vara en 
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del av förklaringen till deras tydligt högre resultat på den kategorin i testet. 

För att åtgärda skillnaderna i det spatiala tänkandet i skolan skulle man kunna försöka öva mer 

inom de områden där skillnaderna är som störst eftersom studier visar att det förbättrar resultaten 

mest för de som har lägst resultat från början (NAP, 2006, s. 278). Att enbart fokusera på dessa 

områden kan dock få effekten att männen har bättre förutsättningar att lyckas med uppgifterna och 

att föreställningarna om spatialt tänkande som manligt kodad stärks. Därför bör även andra områden 

av spatiala förmågor också ingå i undervisningen, exempelvis att välja plats utifrån flera spatiala 

faktorer och användningen av kartlager, där könskillnaderna inte är markanta. 

I resultatet på testet syns tydlig skillnad mellan eleverna på Naturvetenskapsprogrammet och 

Samhällsvetenskapsprogrammet. Natur-eleverna har högre andel korrekta svar på alla frågor utom 

fråga 1 och ett medelvärde ungefär 1,3 poäng högre än Samhälls-eleverna. Skillnaderna i 

programmens kurser kan ha betydelse för vilken grad av träning i de spatiala förmågorna som de 

har fått under sin utbildning. På Natur ingår fler kurser i matematik och fysik än på Samhäll, två 

ämnen där det spatiala tänkandet kan övas. I kurserna Matematik 3 och 4 ingår bland annat grafiska 

metoder, trigonometri och det komplexa talplanet i det centrala innehållet, och i Fysik 1 och 2 

behandlas rörelser och krafter i två dimensioner, vågrörelser, universums struktur och användandet 

av modeller som förenklingar av världen (Skolverket, 2011c; 2011d). På Samhäll blir det spatiala 

tänkandet inte lika tydligt representerat i undervisningen då de endast läser Matematik 1 och 2, 

Naturvetenskap, och Geografi av de ämnen som tydligast använder sådana förmågor. Detta skulle 

kunna vara ett argument för att eleverna på Natur drar nytta av near transfer när deras extra övning 

i specifika spatiala förmågor i de naturvetenskapliga ämnena gör att de lättare kan lösa uppgifterna i 

testet. 

Det är också möjligt att eleverna på Natur har en mer utvecklad meta-kognitiv förmåga som 

hjälper de att förstå vad de ska göra för att svara på frågorna i testet. Med en ökad förståelse för vad 

de vet och hur de lär sig kan eleverna utveckla strategier för att hitta likheter mellan de spatiala 

uppgifter de ska lösa, och de spatiala uppgifter de redan har erfarenhet av. (NAP, 2006, s. 101). 

Huruvida Natur-eleverna faktiskt besitter denna förmåga kan inte denna undersökning svara på, 

men det är en intressant fråga som skulle vara väl värd en fördjupande studie. En indikation, om än 

ganska osäker då det är många faktorer som kan påverka den, är antagningspoängen till 

programmen. Natur ligger i toppen både i undersökningen och i landet generellt (Skolverket, 2016, 

s. 148). 

Betydelsen av att läsa just geografi som ämne på gymnasiet verkar inte vara särskilt hög när 

man jämför de elever som deltagit i studien. Eftersom de elever som läser naturvetenskaplig 

inriktning på Naturvetenskapsprogrammet har många andra kurser som tränar det spatiala tänkandet 

så är det svårt att säga något om geografiämnet generellt. En jämförelse med andra program där 

eleverna varken läser geografi, högre matematik eller fysik skulle kanske kunna ge mer underlag för 

att bedöma geografins betydelse för det spatiala tänkandet. Man ska också ta i beaktning testets 

utformning och hur olika förmågor som inte har direkt med det spatiala tänkandet att göra kan 

påverka resultatet. Läsförståelse, resonerande, diskussioner och presentation av svar på frågorna är 

delar av undervisningen som kan skilja sig åt beroende på programmen och påverka elevernas 

förutsättningar till testet. 

Ytterligare faktorer som kan påverka skillnaderna i resultatet mellan eleverna är förstås vad de 

olika klasserna har fokuserat på. Läraren i Skola A kanske har fokuserat extra på visualisering av 2-

D till 3-D, men inte lika mycket på navigation eller positiv korrelation vilket lett till annorlunda 
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fördelning i resultatet för den skolan. Materialet är trots allt inte så stort att sådana variationer inte 

kan uteslutas. 

Spatialt tänkande nämns inte i geografiämnets ämnesplaner och kursplaner, varken i 

grundskolan eller på gymnasiet. Någon plan för hur elevernas spatiala förmågor ska utvecklas under 

deras utbildning finns inte trots att mycket av det centrala innehållet implicit kräver sådana 

förmågor. Det närmaste man kommer är när styrdokumenten nämner elevernas behov av att 

utveckla ett rumsligt medvetande och en geografisk referensram för att kunna orientera sig mentalt 

och fysiskt i omvärlden och i geografiämnet (Skolverket 2011a; 2011b). Fridfeldt & Molin knyter 

dess förmågor till ämnets delsyften geografi som vardagskunskap och geografi för att förstå sig 

själv. Risken med detta är att det spatiala tänkandet inte ses som den grundläggande och unika del 

av den geografiska vetenskapen som den är. Att låta det spatiala tänkandet höra till mer 

övergripande syften istället för att se det som en ämnesspecifik karaktär bidrar enligt min mening 

till urholkningen av geografiämnets ställning och betydelse. Den geografiska systemsynen lyfts 

fram som en viktig del i ämnet i styrdokumenten, bland annat beskrivs den som nödvändig för att 

kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och processer, och är ett bra exempel på hur 

geografiämnets unika egenskaper används för att motivera ämnet. Det spatiala tänkandet skulle 

kunna, och enligt mig borde, användas i samma syfte. Med geografiämnets svaga ställning i den 

svenska gymnasieskolan behövs en ökad satsning på att visa ämnets unika egenskaper och dess 

betydelse. I det amerikanska utbildningssystemet har det spatiala tänkandet en mycket mer central 

roll i geografiämnet och det finns utarbetade strategier i undervisning som ska utveckla de spatiala 

förmågorna hos eleverna, framför allt genom rapporten Learning to think spatially, från National 

Research Council (NAP, 2006, s. 114-116). 

Risken med ett geografiämne utan tydlig koppling till det spatiala tänkandet är att matematiken 

och avancerade naturvetenskapliga ämnen blir de enda som tränar dessa förmågor. Detta skulle 

innebära att Naturvetenskapsprogrammet blir det enda programmet i den svenska gymnasieskolan 

som tränar elevernas spatiala förmåga trots att behovet av expertis inom ämnen som kräver stor 

spatial intelligens är stort, exempelvis inom ingenjörsyrken. Dessutom är undervisning med och om 

spatialt tänkande effektivt för att utjämna skillnaderna mellan hög- och lågpresterande inom 

förmågorna. Om fler läser ämnen med fokus på spatialt tänkande gynnar det utvecklingen mot en 

mer jämlik utbildning där förmågorna styrs av olika förutsättningar, oavsett om det är biologiska 

eller miljömässiga. Genom att utnyttja geografiämnets tvärvetenskapliga egenskaper finns här också 

möjlighet att sprida användandet av spatiala förmågor till ämnen som annars inte tränar dem, 

exempelvis språk. Geografin är viktig som en väg till det spatiala tänkandet, särskilt när 

kunskaperna inom matematik och naturvetenskap sjunker. 

 

Sammanfattningsvis så finns det skillnader i de testade elevernas spatiala förmåga. De är bättre på 

att förstå geografiska objekt som punkter, linjer och polygoner än hur man hanterar flera spatiala 

faktorer eller visualiserar 2-D-information till 3-D-bilder. Orientering och riktning, förstå 

sluttningsprofiler från topologiska kartor, och se korrelation mellan kartor var förmågor som låg 

däremellan. Åldern spelar en viss, men inte så stor, roll för det totala resultatet, men på enskilda 

frågor ser man skillnaderna tydligare. Könsskillnaderna visar på att männen som grupp har högre 

resultat än kvinnorna, särskilt på vissa områden som exempelvis visualiseringen av 2-D till 3-D. 

Eleverna på Naturvetenskapsprogrammet fick tydligt högre poäng på testet än eleverna på 

Samhällsvetenskapsprogrammet trots avsaknaden av geografi i undervisningen. Skillnader fanns 
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också mellan de olika skolorna som testades och visade på en positiv korrelation mellan resultat och 

antagningspoäng. 

Styrdokumenten för geografiämnet saknar direkta direktiv för utvecklingen av spatialt tänkande 

i skolan. Mycket av det centrala innehållet och många av de kunskaper och förmågor som eleverna 

ska uppnå enligt kurs- och ämnesplaner kräver dock ett väl utvecklat spatialt tänkande. 

En ökad medvetenhet om det spatiala tänkandets betydelse för elevernas utveckling i 

allmänhet, och i geografiämnet i synnerhet, är ett sätt att stärka geografiämnets ställning i 

gymnasieskolan. Fokus för att träna upp den spatiala förmågan bör vara hantering av flera spatiala 

faktorer, användning av kartlager, samt visualisering av 2-D-information i 3-D-bilder. Användning 

av GIS i undervisningen skulle kunna underlätta detta och det är också önskvärt att integrera andra 

ämnen genom att dra nytta av geografiämnets tvärvetenskapliga egenskaper. 
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Test i spatialt tänkande        BILAGA 1 

 

Test i spatialt tänkande 

Testet är frivilligt och alla svar är anonyma. Resultaten från testet kommer endast användas i 

forskningssyfte och kan inte spåras tillbaka till dig personligen. Syftet med testet är att ta reda på 

hur elever i gymnasiet förstår kartor, kan föreställa sig verkligheten från kartbilder och andra typer 

av rumsligt tänkande. Vid frågor, kontakta Torbjörn Kristiansson, 

torbjorn.kristiansson.8661@student.uu.se. 

Vänligen fyll i uppgifterna nedan: 

Ålder: 

 

________ 

Kön: 

Man  Kvinna    Annat       Vill ej svara 

    

 

Program: 
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1. 

Du står på bergstoppen D och tittar söderut. Vilka bergstoppar ser du i tur och ordning när du 

snurrar ett varv åt höger (medurs)? 

 

Ringa in rätt svar: 

 

a. A, B, C 

b. C, B, A 

c. C, A 

d. B, A 

e. A, C, B 

 

  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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2. 

Du startar i korsningen vid punkt 1 på kartan. Du går norrut och svänger höger vid första 

korsningen, sväng sedan söderut vid den första korsningen, sväng vänster vid den fjärde korsningen 

och fortsätt fram till den första korsningen. Vilken plats på kartan är du närmast? 

 

Ringa in rätt svar: 

 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

e. 6 

  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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3. 

Du startar i korsningen vid punkt 3 på kartan. Du går västerut och svänger söderut vid första 

korsningen, sväng sedan österut vid fjärde korsningen, söderut vid andra korsningen, österut vid 

första korsningen och fortsätt fram till den första korsningen. Vilken plats på kartan är du närmast? 

 

Ringa in rätt svar: 

 

a. 1 

b. 2 

c. 4 

d. 5 

e. 6 

 

  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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4.  

Tänk dig att det görs ett snitt genom landskapet längs linjen från A till B på kartan. 

 

 
 

Vilken av profilerna nedan visar det snittet från sidan? Ringa in rätt alternativ: 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

              

                      

  

1 2 

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 

4 

5 

3 
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Använd kartorna nedanför för att svara på de två följande frågorna. 
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5. 

Du letar efter en tältplats där du kan övernatta. Tältplatsen måste uppfylla dessa kriterier: 

1. Max 1 km till en väg 

2. Max 1 km till vatten 

3. Minst 1 km från myrmark 

4. Ej i ett område med eldningsförbud 

 

Ringa in den tältplats (1, 2, 3, 4, 5) i bilden nedanför som passar bäst utifrån kriterierna ovan. 

 

 

 

 

  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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6. 

Vilken av punkterna på kartan (1-5) uppfyller flest av följande kriterier: 

1. Minst 200 meter från en väg 

2. Ej i ett område med eldningsförbud 

3. I ett område med barrskog 

 

Ringa in den punkt (1, 2, 3, 4, 5) i bilden nedanför som passar bäst utifrån kriterierna ovan. 

 

 

 

  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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Verkliga objekt kan visas på en karta med punkter, linjer eller områden (polygoner). 

 

De tre följande frågorna handlar om vilken typ av objekt som passar till vilken form av kartsymbol. 

 

7. 

Vilken typ av objekt passar bäst att visas som på figur 1? 

 

a) Floder 

b) Vägar 

c) Hus 

d) Insekter 

e) Åkermark 

 

 
Figur 1. 

  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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8. 

Vilken typ av objekt passar bäst att visas som på figur 2? 

 

a) Sjöar 

b) Vägar 

c) Hus 

d) Insekter 

e) Åkermark 

 

 
Figur 2. 

  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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9. 

Vilken typ av objekt passar bäst att visas som på figur 3? 

 

a) Floder 

b) Vägar 

c) Hus 

d) Insekter 

e) Åkermark 

 

 
Figur 3.  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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Din uppgift är att välja vilken karta som har mest lika mönster som en annan. I exemplet nedanför 

är det kartorna B och D som har mest liknande mönster. 

 
Exempel 

 

10. 

Vilken av kartorna nedanför (A-E) visar mest liknande mönster 

som Karta X?  

Ringa in rätt alternativ:                        X 

 

 (A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

 

 

  

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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11. Om du står på punkt X på kartan och tittar i pilens riktning, vilken vy (A-E) liknar mest den som 

du skulle se i verkligheten? 

 

 
 

Ringa in rätt alternativ:  (A) (B) (C) (D) (E)  

  

  

  

A B 

C D 

E 

Hur säker är du på ditt svar? 

(  ) Helt säker 

(  ) Ganska säker 

(  ) Inte så säker 

(  ) Inte säker alls 
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12.  

Rita en karta över Uppsala i rutan nedanför. Rita som du vill men försök få med så många detaljer 

som möjligt. 
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Facit 

 

 

 

Fråga 1 c) 

Fråga 2 d) 

Fråga 3 b) 

Fråga 4 3) 

Fråga 5 4) 

Fråga 6 2) 

Fråga 7 c) 

Fråga 8 b) 

Fråga 9 e) 

Fråga 10 b) 

Fråga 11 b) 

Fråga 12 N/A 


