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Magnus Grahn

Rullkartorna i klassrummet
– är inte i rullning
I alla fall inte enligt geografilärarna. Rulloch väggkartor behövs.
– Absolut, de används dagligen och älskas
av eleverna, påpekar en geografilärare.
I förra numret av Geografiska notiser lyftes
frågan om rullkartorna verkligen behövs,
inte minst beroende på att en gymnasieskola i södra Sverige hade monterat ner
samtliga rullkartor – utan att tillfråga geografilärarna på skolan.
Därefter blev det en diskussion på Geografiläranas Riksförenings Facebook-sida,
där det gavs åtskilliga synpunkter på rullkartornas vara eller icke-vara. Enigheten
blev total: Rull- och vägkartor är ett måste i
klassrummet och geografilärarna men även
lärare i andra ämnen kan inte vara utan rullkartorna.
– I mina ögon korkat att inte ha en världskarta uppsatt i klassrummet. Bra för
eleverna att förskansa sig mer kunskaper än ord i undervisningen, argumenterar en av lärarna.
En annan lärare är inne på samma spår:
– Använder rullkartan dagligen i de rum
där den finns och svär (i bästa fall tyst)
när jag står och drar i tomma luften i de
rum där den saknas. Känner mig handikappad utan.
Det är också flera skolor som likt nämnda
gymnasieskola i södra Sverige har utmanats.

– Vi fick kämpa för att ha kvar de stora
världskartorna när skolan renoverades.
Men är otroligt tacksam att jag har den
kvar. Använder den dagligen.
Det finns inte alltid möjlighet att sätta upp
rullkartor men däremot väggkartor, vilket
en lärare har löst på följande sätt:
– Jag köpte en fototapet som var en världskarta, så en hel vägg i klassrummet är
en enda stor karta. Eleverna kan spendera mycket tid framför den, så kul varje gång när man hör dem diskutera olika
delar av världen, helt spontant!
Pedagogiskt finns också flera dimensioner
och en sådan är de digitala möjligheterna.
Flera lärare har framhållit att använda såväl
rullkartor som de digitala kartor som finns
på internet.
– Älskar mina väggkartor och Google
Earth, förklarar en lärare.
Ytterligare en pedagog framhåller balansen
mellan digitala kartor och rull- och väggkartorna, men betonar ändå vilken karttyp
som är viktitgast.
– Rull- och väggkartorna underlättar på ett
helt annat sätt än vad de digitala kommer
kunna göra, även om digitala kartor har
väldigt många positiva aspekter.
Ryktet om vägg- och rullkartornas död är
alltså betydligt överdrivet
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