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Skolgårdskartan 

Lektionsplanering geografi – Utomhuslektion 

Youtube-länk: https://youtu.be/7ZxZ61aEE7A  

Syfte:  

Syftet med lektionen är att eleverna ska få förståelse för kartors koppling till verkligheten. 

 

Mål:  

Målet med undervisningen är att eleverna ska kunna placera ut olika komponenter på en karta 

utefter verkligheten. De ska även kunna använda sig av rumsliga begrepp för att beskriva olika 

komponenters position. 

 

LGR11: 

Det centrala innehållet i geografi för årskurs F-3 beskriver att eleverna ska: 

                                                                                  

          (Skolverket, 2011, s.189).  

                                                                                         

                                 (Skolverket, 2011, s.189). 

       

Vi kommer att arbeta mot de godtagbara kunskapskraven för årskurs 3,  genom att eleverna får 

söka information om samhället och naturen via observationer och mätningar. De ska även arbeta 

med att göra enkla, begripliga sammanställningar av resultaten. Utöver detta får eleverna öva sina 

färdigheter i att beskriva platser, lägen och gränser med hjälp av rumsliga begrepp för att återge 

namn på platser som är betydelsefulla för eleverna, i detta fall skolgården och dess omgivning.  

 

Förarbete:  

Eleverna har tidigare arbetat med kartor som beskriver deras närområde. Eleverna känner sig 

bekanta med olika slags kartor och deras uppbyggnad. Eleverna har arbetat med de olika 

väderstrecken och är bekanta med dess funktion.       

 

Material: 

 Stort papper- förslagsvis målarskyddspapper 

 Laminerade kort med symboler föreställande saker som kan finnas i närområdet 

 Maskeringstejp- helst både tjock och smal  

 Häftmassa 

 Penna 

 

https://youtu.be/7ZxZ61aEE7A
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Genomförande: 

Eleverna samlas utanför skolan där läraren har förberett ett stort papper som ligger utlagt på 

marken. Mitt på pappret finns skolan utritad. Eleverna delas in i grupper och får i varje grupp 

ansvar för ett specifikt område kring skolbyggnaden och dess närområde utifrån väderstrecken.  

Elevernas första uppgift blir att lokalisera de vägar som finns på området. Samtliga elever 

återsamlas sedan vid kartan. Genom dialog kommer de fram till vägarnas placering, vilka 

markeras på kartan med maskeringstejp där bredare tejp får stå för bilvägar och smalare tejp får 

stå för cykel- och gångvägar.  

 

Därefter går grupperna iväg igen för att lokalisera de föremål som finns på respektive område. 

 När eleverna kommer tillbaka från sina observationer ska de använda de laminerade 

symbolkorten för att med hjälp av häftmassa markera ut på det stora pappret vad som finns på 

deras område och vilka positioner de har. Tillsammans ska de skapa en karta som stämmer 

överens med hur omgivningen och närområdet ser ut. Läraren finns förstås hela tiden som 

handledare och hjälper eleverna att föra väsentliga resonemang i sitt arbete.  

 

Slutligen samlas alla elever kring kartan och varje grupp berättar om hur de tänkt vid 

utplaceringen av komponenterna. De ska använda rumsliga begrepp och kunna återge de 

omgivande föremålen.  

 

Eventuella fallgropar som kan inträffa under lektionen är att eleverna under dessa okontrollerade 

förhållanden springer iväg utan tillåtelse, det är en av anledningarna till att vi valt att vara på 

skolgården, just för att eleverna ändå ska vara på säkert område. Genom den ständiga interaktion 

som eleverna har i genomförandet blir det också lättare för läraren att ha uppsikt över elevernas 

delaktighet och lärande. Finns det möjlighet att ha en extra vuxen ute kan det vara bra. Att vara 

utomhus kan också få komplikationer, särskilt då vi använder papper utomhus. Därför kan det 

vara bra att läraren är lite anpassningsbar och låter vädret bestämma över när lektionen sker. 

Lektionen kräver också lite förarbete och förberedelser med materialet, vilket kan vara 

tidskrävande. För att underlätta detta har vi bifogat en del av materialet här, vilket 

förhoppningsvis sparar lite tid för den undervisande läraren.  

 

Efterarbete: 

Under nästkommande lektion diskuteras skillnader mellan olika kartor i helklass. Läraren kan 

förslagsvis visa en annan karta av området och föra diskussion med eleverna om det finns några 

skillnader eller likheter med den kartan och den kartan som eleverna gjort. Eleverna uppmanas att 

reflektera kring anledningen till kartornas olika utseenden. Elevernas karta lämnas sedan över till 

rektorn för att fylla syftet med uppgiften. 
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Bedömning: 

För att bedöma vilka kunskaper eleverna tar till sig är läraren uppmärksam på elevernas dialog 

under lektionen. Läraren kan också se hur eleverna presterar genom hur de placerar ut 

symbolerna på kartan. Likaså får läraren en uppfattning när eleverna berättar om sitt arbete i 

efterhand.
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