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Vi vill först av allt rikta ett tack till de pedagoger som genom sin medverkan möjliggjort 
denna rapport. De har med stor entusiasm och samarbetsvilja varit delaktiga i studien. Vi vill 
också tacka övrig personal på respektive skola för deras ödmjuka bemötande.  
 
Ett tack riktas även till vår korrekturläsare som granskat enkäten och gett oss värdefulla 
synpunkter samt till chauffören som transporterat oss mellan Luleå kommuns grundskolor.  
 
Tack till vår handledare, Maria Vedin, som stöttat och hjälpt oss i utformningen av studien 
och denna slutgiltiga rapport.  
 
Ett avslutande tack vill vi ge till kaffe och rock’n’roll för dess uppiggande effekt vilket 
föranlett att vi fram till idag bibehållit en angenäm vänskap.  
 
Tack! 
 
 
 
 
 
Luleå 2007 
Sara Henriksson-Fors 
Lisette Mauritzson 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
 
The purpose of this study is to assess the age of educational maps and related material used in 
the nine-year compulsory school as well as acquire knowledge about how pedagogues look at 
said material. The study covers fifteen school units and fifteen pedagogues, with the aim to 
reach a general conclusion regarding the state of educational map material in Luleå 
municipality. The gathering of data has been executed by questionnaires and observations. 
This enquiry can therefore claim to be both qualitative and quantitative in its aim. The results 
showed that a great part of the observed material was very or partially antiquated. This is a 
problem since school is meant to be a dynamic institution striving to obtain a symbiotic 
relationship with the world that surrounds it. Previously mentioned results also made it clear 
that a majority of pedagogues see the use of antiquated material as a problem in teaching. 
They feel forced to compensate this which makes their teaching more difficult as well as not 
of a desired level of quality. This study makes the appearing division between school and the 
world surrounding it visible, tendencies that school officials should try to counteract.          
 
Key words: Pedagogue, map material. school, antiquated, visual learning.  
 
 
 

Abstrakt 
 
 
 
Studien syftar till att kontrollera åldern på kartmaterial som grundskolan har att tillgå i 
geografiundervisningen samt få kännedom om hur pedagoger ser på materialet. 
Undersökningen omfattar femton skolenheter och femton pedagoger, detta för att nå ett för 
Luleå kommun generellt och allmängiltigt resultat. Rådata har insamlats med enkät- och 
observationsmetoder. Undersökningen kan således ses både ur ett kvalitativt och ett 
kvantitativt perspektiv. Resultatet påvisade att en stor del av materialet var mycket eller delvis 
förlegat. Detta är ett problem då skolan ska vara i ständig dynamik och sträva efter ett 
symbiotiskt förhållande till omvärlden. Det visade också att majoriteten pedagoger ser en 
problematik med gammalt material i undervisningen och att de känner sig tvungna att 
kompensera vilket både försvårar och försämrar kunskapsförmedlingen till eleverna. Denna 
studie synliggör den påbörjade klyftan mellan skolan och samhället i stort, tendenser som 
samtliga inom den svenska skolmyndigheten ska söka motverka. 
 
Nyckelord: Pedagog, kartmaterial, skola, förlegat,  visuell inlärning.  
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1. Inledning 
 
 
 
För att kunna ge elever en visuell bild över världen används ofta kartor som hjälpmedel. 
Världen befinner sig i ständig dynamik där mänskligheten oupphörligt förändrar sina egna 
förutsättningar. För att som pedagog kunna ge eleverna förutsättningar för att genom visuell 
inlärning förstå hur världen hänger ihop krävs det att eleverna har tillgång till material som 
överrensstämmer med dagens verklighet. Aktuella så väl som reella hjälpmedel är oerhört 
viktiga för att en pedagog ska kunna erbjuda eleven den bästa möjliga kunskapsutveckling 
under elevens vistelse i skolan. Kartan är en utav geografiämnets grundstenar och en 
nödvändighet i undervisningen vilket Wennberg belyser i nedanstående citat. Kartans stora 
förtjänst är att den på en bild visar förhållanden på jordytan på ett sätt som inte ens många 
sidors text kan ersätta.  (Wennberg i Mårtensson & Wennberg, 1996:118). 
 
Skolan är en del av samhället och bör därför följa med i dess utveckling för att kunna 
upprätthålla ett gott anseende. Kan inte skolan erbjuda uppdaterat material till eleverna 
minskas dess auktoritet i samhällets ögon. En klyfta i tid bildas mellan skolan och världen 
utanför vilket vi inom den svenska skolan ska söka motverka. Skolan har som uppdrag att 
vägleda eleverna in i dagens samhälle vilket förutsätter att skolan själv håller jämna steg med 
den omgivande världen.  
 

[…]Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. […]Eleverna skall kunna orientera 
sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. […] En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang. (Lpo94, 2006:7).   

 
Som lärarstuderande har det under tidigare praktiserande perioder åsynliggjorts att 
arbetsmaterial i ämnet geografi varit förlegat och faktamässigt inkorrekt. Detta är 
beklämmande då denna brist, enligt egna erfarenheter, försvårar undervisningen för 
pedagogen och kunskapsinhämtandet för eleven. Våra samlade erfarenheter i ämnet har 
skapat många tankar och funderingar kring hur pedagoger ser på denna problematik och hur 
pass utbredd den egentligen är. Studien har sin utgångspunkt i pedagogiken inom 
grundskolans senare år då det är inom denna vi kommer att vara yrkesverksamma. Rapporten 
kommer att belysa den i texten ovannämnda eventuella problematiken. En inblick i hur en 
pedagog i sin profession kan överbrygga denna synliggörs även.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
 
 
Syftet med denna studie är att söka svar på hur vanligt förekommande användandet av gamla 
kartor är inom Luleå kommuns grundskoleverksamhet. Rapporten ska också synliggöra hur 
pedagoger ser på denna eventuella problematik samt om och hur de försöker kompensera 
detta fenomen.  
 

2.1. Forskningsfrågor 
 

• Hur gammalt är materialet i form av rullgardinskartor, väggfasta kartor, jordglober och 
kartböcker i skolan? 

 
• I hur pass hög utsträckning är rullgardinskartor, väggfasta kartor, jordglober och 

kartböckerna som finns att tillgå i skolan inaktuella och faktamässigt inkorrekta? 
o Hur är inkorrektheten utbredd? 
 

• Hur ser pedagogerna på användandet av förlegat och faktamässigt inkorrekt material? 
o Ser pedagogen detta som ett problem? 
o Försämras undervisningen på grund av detta? 
o Hur har pedagogen sökt lösa denna problematik? 

 
• Ser pedagoger olika på förlegat material beroende på antal yrkesverksamma år? 

 

2.2. Centrala begrepp 
 
För att undvika missförstånd och felbedömningar ges nedan en översiktlig förklaring av de 
centrala begrepp som presenteras i arbetet. Det första begreppet som används genomgående i 
denna rapport är pedagog. Vi syftar med detta ord på en yrkesverksam och utbildad lärare. 
Korttidsvikarier, outbildade eller arbetslösa lärare räknas således inte in i denna benämning. 
Vi talar ofta i arbetet om arbetsmaterialet, kartmaterialet eller dylik benämning. Vi syftar här 
tillbaka till just det specifika arbetsmaterial som berörs av vår studie nämligen 
rullgardinskartor, kartböcker, väggfasta kartor och jordglober. Studien är begränsad till dessa 
ovannämnda didaktiska hjälpmedel och lägger ingen vikt vid annat material vilket gör att vi 
uteslutande syftar tillbaka på dessa. Genomgående i rapporten talas det om skolan som samlat 
begrepp för de enheter studien omfattar. Dessa begränsas till Luleå kommuns kommunala 
högstadieskolor. Begreppet skola i denna studie omfattar således inte privatiserade läroverk. 
Det sista begreppet som vi anser kräver ett förtydligande är förlegat. Med förlegat material 
hänvisar vi till stoff som gått ur tiden och blivit inaktuellt och faktamässigt inkorrekt.  
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3. Bakgrund 
 
 
 

3.1. Styrdokument 
 
3.1.1. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
 
Det anges i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo94, att undervisningen skall vara saklig och allsidig. Skolans uppdrag är att befrämja 
lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Läroplanen fokuserar också på att 
skolan ska stimulera till kritiskt granskande av källmaterial (Lpo94, 2006:5). En saklig och 
allsidig undervisning förutsätter aktuellt och relevant material att utgå ifrån. Eleverna måste 
känna att materialet de har att tillgodogöra sig kunskap ifrån är korrekt och 
överrensstämmande med verkligheten. För att stimulera eleverna i deras kunskapsutveckling 
måste skolan således kunna erbjuda faktamässigt korrekt och uppdaterat material.  
 
Den svenska skolan ska förbereda eleverna för den verklighet som samhället är en aktiv del 
av. Dagens samhälle är präglat av ett globalt tankeperspektiv och kontinuerliga internationella 
kontakter. För att kunna visualisera ett globalt synsätt ska pedagogen ha möjlighet att tillgå 
kartor i olika former.  
 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang 
och för att skapa internationellsolidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur 
och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den 
kulturella mångfalden inom landet (Lpo94, 2006:6). 

 
Läroplanens mål att sträva mot belyser vikten av att anskaffa sig goda kunskaper inom 
skolans samtliga ämnesområden (Lpo94, 2006:9). Genom att placera kunskapen i fokus bör 
skolan också fokusera på att kunskapen som förmedlas är riktig och tidsenlig.  
 
3.1.2. Kursplanen för ämnet geografi 
 
Enligt det svenska skolväsendets uppnåendemål i ämnet geografi ska eleven innan avslutad 
vårtermin i årskurs nio […] kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och 
förhållanden genom att arbeta med geografisk information, göra mätningar och iakttagelser 
och själv göra kartor, bilder och diagram samt skriva texter (Skolverket. Mål som eleverna 
skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, 2007-04-02). Eleverna ska i skolan erbjudas de 
nödvändiga verktygen för att kunna tillgodogöra sig kunnandet som är preciserat i 
verksamhetens styrdokument. Skolan har därav som skyldighet att delge eleverna relevant 
kursmaterial för att ovanstående mål ska vara genomförbart. 
 
Vidare presenteras i grundskolans uppnåendemål för ämnet geografi följande kunskaper som 
varje elev ska söka uppnå innan det nionde skolåret är slutfört. Eleven ska vara bekant med 
världskarta så till vida att denne kan namnge viktiga områden. Eleven ska också kunna utläsa 
olika storleksförhållanden väl som länders inbördes lägesrelationer. Att besitta kunskapen att 
avläsa en jordglob och därigenom göra kartjämförelser är också ett av skolans uppnåendemål 
(Skolverket, 2007-04-02).  
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3.2. Teori 
 
Detta avsnitt presenterar tidigare forskning gjord inom pedagogik och geografi. Den första 
underrubriken 3.2.1. Tidigare forskning belyser bildens och kartans vikt i undervisningen 
klarlagt både genom studier och teorier. Den andra rubriken 3.2.2. Skolämnet geografi 
synliggör teorier och tidigare genomförda undersökningar kring undervisningssätt och 
pedagogisk utformning inom just ämnet geografi. 
 
3.2.1. Tidigare forskning 
 
Redan under 1980-talet riktades kritik mot grundskolans läroböcker för att dessa var förlegade 
och inte följde med tiden. Detta menade Lindell (1990:72f) ledde till att elevernas behov och 
intressen inte uppfylldes av läromedlen. Precis som Petterson (1991) säger Kartor beskriver 
verkligheten och belyser en rad olika förhållanden[…]Väggkartor, atlaser, kartor i ordinarie 
läroböcker och olika former av arbetsblad med kartinformation används ofta på ett mycket 
aktivt sätt i skolan. (Pettersson, 1991:40) hävdar också Mårtensson och Wennberg (1996:118) 
att kartboken ofta leder till ett elevaktivt arbetssätt. Belyser vikten av kartboken i 
skolundervisningen gör likaledes Isaksson Pirtti och Winsa (1993:11f.14) i sitt 
examensarbete. De menar att deras arbetssätt, som syftar till att göra eleverna förtrogna med 
kartmaterial och kunna resonera utifrån detta, kräver ett bra underlag i form av uppdaterat 
material. De fann i sitt examensarbete att det material som fanns att tillgå var mycket litet i 
omfång.  
 
Mårtensson och Wennberg (1996:120) påtalar människans önskan och strävan efter ett 
helhetsperspektiv på tillvaron. Människan har ett behov av att synliggöra former och se 
likheter mellan en form och en annan. Detta stöds av teorier inom gestaltpsykologin. Imsen 
(2000:158) anser det vara gynnsamt att som pedagog använda bilder och illustrationer som 
hjälpmedel för att söka bana väg för eleven i dess kunskapsprogression. Bildens väsentliga 
betydelse i lärande belyses också av John Dewey som hävdade att just bilden är det bästa 
instrumentet för att hjälpa elever att utveckla dess kunnande (Dewey, ur kapitlet Metodikens 
natur, 1980:46).  
 
En av de viktigaste faktorerna inom skolan och dess kunskapsförmedling är konsten att välja 
rätt läromedel. För att läromedlet ska vara korrekt bör det vara relevant och möta de 
uppställda kursmålen undervisningen vilar på. Innehållet måste vara tillförlitligt och 
faktamässigt reliabelt, likaså källorna till det nyttjade läromedlet (Läromedelsförfattarnas 
förening 1991:39.42-45).  

 4



3.2.2. Skolämnet geografi 
 
Forskning angående undervisning i geografi är, enligt författarna till boken Geography in 
Education – Viewpoints on teaching and learning (Kent m.fl., 1996:189f) ett område där 
mycket lite forskning är gjord. De menar att denna forskning generellt är småskalig och oftast 
utförd av lärarstudenter eller yrkesverksamma pedagoger som därför inte kunnat tilldela 
forskningen någon längre tid eller använda sig av stora målgrupper. Vidare menar författarna 
till tidigare nämnda bok att den större delen av den existerande forskningen baserar sig på 
kvalitativa intervjuer, vilket gör att den i ett större sammanhang minskar i reliabilitet. Gösta 
Wennberg genomförde dock en undersökning angående geografiämnet inom grundskolans 
senare år i början av 1980-talet. Undersökningen började med en enkätstudie som omfattade 
90 lärare i geografi vid Uppsalas 14 högstadieskolor. Av dessa lärare genomfördes under 
samma år intervjuer med 33 av dem. Syftet med studien var att kartlägga och synliggöra den 
allmänna grundsynen på lärande inom ämnet geografi (Wennberg, 1990:161). I 
intervjuundersökningen besvarade 28 lärare frågan Geografi innehåller många olika delar – 
eller kan ses ur olika aspekter. Vilka tycker du är viktigast? (Wennberg, 1990:167). Resultatet 
av studien visade att svarsalternativet Att hitta på världskartan var av högsta prioritet 
(Wennberg, 1990:167).   
 

Den högsta prioriteringen av ”att hitta på världskartan” stämmer väl med allmänna lärarerfarenheter av 
geografiundervisning på högstadiet. […] Att hitta på världskartan är dessutom en förutsättning för att 
kunna arbeta med annan geografi (jfr. de fyra räknesätten i matematik). Även för övriga SO-ämnen är 
denna kunskap en förutsättning; ofta påpekat i samtal med SO-lärare. (Wennberg, 1990:168). 

 
Undersökningen visade också på lärares uppfattning om vad eleverna ska få ut av ämnet 
geografi i skolan. Detta utifrån de uppställda styrdokument och mål på vilka den svenska 
skolverksamheten grundar sig. Inte mindre än 45 % av de tillfrågade lärarna hävdade att den 
viktigaste kunskapen för eleverna att erhålla var att veta hur vår värld ser ut. Detta innefattade 
att ha kunskaper i olika världsdelars utformning, kunna se på världen ur ett globalt perspektiv 
samt ha förståelse för andra miljöer. Lärarna ansåg också att flertalet elever besatt bristfälliga 
kunskaper och saknade viktiga bitar inom ämnet geografi (Wennberg, 1990:171f). 
 
Geografiämnet i grundskolan har till uppdrag att utveckla elevers känsla för hur människa och 
natur samverkar. Eleverna ska ha kunskap om olika platser och tillägna sig en 
rumsuppfattning om vår planet. Eleverna ska också känna till jordens resursfördelning och hur 
detta påverkar olika regioner ur ett såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt perspektiv 
(Skolverket. Ämnets syfte och roll i utbildningen, 2007-04-30). Kursmålen för dagens skola 
är inget nytt utan likvärdig kunskap poängterades långt innan av John Dewey, en av världens 
genom tiderna främsta pedagoger, med orden.  
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Geografins betydelse består i att den framställer jorden som det förblivande hemmet för människans 
arbete. En värld utan relation till mänskligt arbete är inte någon värld. Mänsklig flit och framgång, 
avskurna från sambandet med jorden är inte ens en känsla, knappast ett namn. Jorden är till syvende och 
sist den enda källan till människans föda. Den är en ständig tillflyktsort och ett skydd, råmaterialet för 
all verksamhet, och det hem som hon ständigt försöker förmänskliga och förbättra genom all sin möda. 
Jorden är det stora fältet, den stora gruvan, den stora energikällan för värme, ljus och elektricitet. Den är 
den stora scenen för hav, floder, berg och slätter av vilka jordbruk och gruvdrift och skogsbruk, alla 
industrier och distributionssystem bara är beståndsdelar. Det är genom arbete som benämnts av denna 
omgivning som mänskligheten gjort sina historiska och politiska framsteg. Det är genom detta arbete 
som den intellektuella och emotionella tolkningen av naturen har utvecklats. Det är genom vad vi gör i 
och med världen som vi förstår dess mening och mäter dess värde. (Dewey, ur avsnittet Skolan och det 
sociala framåtskridandet, 1980:59). 
 

Vårt kulturlandskap och förmågan att kunna se på världen ur ett geografiskt överblickbart 
perspektiv har under lång tid varit och är fortfarande idag centralt inom grundskolans 
geografiämne. Detta medför att den visuella bilden likaledes är central i strävan efter att 
samtliga elever ska ha uppnått ett godkänt betyg innan avslutad grundskoleutbildning.    
 
 
 
 
 

4. Metod 
 
 
 
Detta avsnitt behandlar studien från planering till färdigställning. Inledningsvis beskrivs 
vilken ansats och metod studien vilar på samt varför vi valt dessa. Vidare beskrivs hur 
materialet utformats för att undersökningen ska söka uppnå arbetets syfte. En beskrivning av 
så väl undersökningsgrupp som undersökningsupplägg och genomförande förklaras också i 
detta kapitel.  
 

4.1. Informationshämtande metod 
 
Denna studie är baserad främst på kvantitativa forskningsmetoder, men kan knappast anses ha 
en renodlat kvantitativ eller kvalitativ ansats. Det bör påpekas att skillnaden mellan 
kvantitativ och kvalitativ metodik inte behöver innebära en åtskillnad i perspektiv, ett 
kvalitativt perspektiv förutsätter inte kvalitativ metod och vice versa (Backman, 1998:31. 
Patel & Davidsson, 1991:12). Man menar generellt med termerna ”kvalitativ” och 
”kvantitativ” hur man väljer att analysera och bearbeta det stoff man inhämtat. Kvantitativ 
forskning innebär forskning på vilken man kan tillämpa statistiska analys- och 
bearbetningsmodeller, medan kvalitativ forskning generellt baserar sig på verbal analys (Patel 
& Davidsson, 1991:12).  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2007:63f) menar att man med en kvalitativ forskningsansats 
går in i arbetet utan förbehåll eller förutfattade meningar. Denna typ av forskning utgår från 
ett holistiskt synsätt. Med detta menas att mänsklig erfarenhet ses som komplex och måste 
betraktas ur olika perspektiv i olika sociala sammanhang. Forskning som grundar sig på 
kvalitativ ansats anser att man inte kan se en total helhet utifrån att studera delarna, utan att 
[…]summan av delarna är mer än helheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2007:64).  
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Man talar inom kvalitativ forskning inte om forskningsfrågor utan frågeställningar, då man 
baserar sig på en bredare frågebas än vad kvantitativ forskning tillåter (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2007:64). Kvalitativ metod syftar till att belysa någots beskaffenhet, hur 
någonting upplevs eller fungerar. Man kan inte rangordna kvalitativa forskningsresultat enligt 
en skala på samma sätt som man kan göra vid kvantitativ forskning. Kvalitativa metoder ger 
ofta många utförliga svar om få saker och pekar generellt på det avvikande eller unika 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2007:65f). 
 
Kvantitativ metod å andra sidan lutar sig mot mätningar som kan sammanställas med 
matematiska och statistiska tillvägagångssätt (Backman, 1998:31). Metod av det kvantitativa 
slaget kan delas in i två huvudgrupper, deskriptiva och explanativa projekt. Skillnaden mellan 
dessa är att de deskriptiva projekten söker beskriva någots tillstånd, till exempel antalet 
personer i en viss grupp som lider av en viss åkomma. Explanativa projekt inriktar sig på 
orsaker till och samband mellan olika företeelser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2007:67f). I 
detta forskningsprojekt syftar vi i vår ansats, med detta avseende våra forskningsfrågor, till att 
både konstatera ett visst tillstånd samt synliggöra en specifik yrkesgrupps upplevelser av detta 
tillstånd. Studien omfattas således av både kvantitativa och kvalitativa element även om 
undersökningen till största del utförs i enlighet med kvantitativa forskningsprinciper. Då 
studien förutsätter ett stort antal försökspersoner och studerade miljöer för att nå hög 
reliabilitet blev den kvantitativa studien ett naturligt val. 
 

4.2. Material 
 
Under följande underrubriker presenteras de valda mätinstrument som nyttjats i 
undersökningen. Tillvägagångssätt för utformningen av dessa, så väl som de etiska principer 
och avvägningar som legat till grund för materialproduktionen är centrala faktorer i 
nedanstående text.  
 
4.2.1. Enkätunderlag 
 
Enkäten framställdes med grund i de förutsättningar som Denscombe (2004:112f) anger. 
Denscombe menar att man i utformandet av det färdiga frågeformuläret måste vara tydlig med 
vem som står bakom det, varför man frågar om just detta ämne, när man vill att enkäten ska 
vara inlämnad och till vem den ska inlämnas. Kylén (1994:14) hävdar att man i början av 
enkäten bör ange: 

• Vem som ligger bakom enkäten 
• Vad poängen är med undersökningen 
• Vilken eventuell nytta den som svarar kan komma att få av undersökningen 
• Vem den svarande kan kontakta angående frågorna 
• Vad som kommer göras med resultatet 
• Om anonymiteten för de svarande garanteras 

 
För att samtliga pedagoger ska förstå syftet med enkäten har vi valt att förklara detta närmare 
i ett antal inledande meningar i enkätens sidhuvud. Genom att själva vara närvarande under 
tidsförloppet då enkäten ifylldes har undersökningspersonen fått tillfälle att samtala med oss 
innan undersökningens början vilket har gett denne en tydligare bild av oss och gett möjlighet 
till ytterligare fördjupning av syftet med studien. Olsson och Sörensen (2007:93) 
rekommenderar att man bifogar ett följebrev med enkäten och att detta ska visa vem som står 
bakom undersökningen samt motivera till att besvara enkäten. Detta uppnår man genom att 
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göra formuläret användarvänligt och tydligt. Det ska vara lätt att fylla i och förstå. Följebrevet 
och vikten av ett sådant tas även upp av Kylén (1994:14). Han anser att följebrevet ska syfta 
till att motivera de svarande att faktiskt ta sig tid och fylla i enkäten.  
 
Tidsramen har också varit tydlig då vi i bokning av möte för att genomföra undersökningen 
låtit pedagogen själv avgöra hur lång tid denne tror sig behöva. Denscombe (2004:113) 
belyser också vikten av att garantera anonymiteten hos den som svarar, att enkäten ska vara 
frivillig och att ett tack riktas mot de som gett sin tid till att svara.  
 
Den inledande texten i enkäten förklarar att undersökningspersonen kommer att vara anonym 
och att varken denne eller dennes arbetsplats kommer att kunna sammanlänkas med enkäten. 
Anonymiteten garanteras genom att enkäten, efter ifyllnad, inlämnas i ett kuvert till oss 
personligen. Bearbetning av enkäten kommer att inledas först då samtliga enkäter inlämnats. 
Ett tack riktat till undersökningspersonerna formulerades som avslutning i enkätformuläret. 
Dessutom tackades samtliga deltagande pedagoger personligen i samband med besöken på 
respektive arbetsplats. 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997:85, 89f ) menar att utformningen av en enkät måste 
vara grundligt genomtänkt då en enkät formuleras för att söka svar på redan uppställda frågor. 
För att vara säker på att få svar på rätt saker bör en variabelkatalog upprättas, alltså en lista 
över de frågor studien ska täcka. En enkät bör vara realistisk och inte innehålla för många 
frågor, då detta kan göra mottagarna ovilliga att svara. Tidskrävande material kan också verka 
avskräckande. Även Kylén (1994:18f), i enlighet med tidigare nämnda författare, menar att 
noggrannhet måste råda då frågorna väljs ut. Det bör finnas ett större urval än de frågor som 
till sist hamnar i enkäten och noggrannhet ska läggas vid att de möter syftet och 
frågeställningarna (Kylén, 1994). 
 
Patel och Davidsson (1991:69,86) hyser en åsikt att undersökaren bör försöka inta en objektiv 
roll i granskningen av sina enkätfrågor. För att ytterligare undvika missförstånd och 
tvetydigheter rekommenderar de att en utomstående granskar materialet för att eventuella 
problem som kan verka dolda för ett hemtamt öga ska uppdagas. Enkätkonstruktören besitter 
en djupare kunskap angående det ämne frågorna berör vilket kan leda till selektiv 
varseblivning. Detta benämns som kontroll av ens innehållsvaliditet. (Patel & Davidsson, 
1991) En kontroll av innehållsvaliditet har gjorts genom att en person med drygt tjugo års 
yrkeserfarenhet inom statistik granskat enkäten före utlämning till de yrkesverksamma 
pedagogerna.  
 
I enlighet med Denscombes resonemang, har vi sökt utforma enkäten så tydlig, 
välstrukturerad och så visuellt lättfattlig som möjligt, utan ledande frågor eller frågor som 
riskerar att misstolkas (Denscombe, 2004:116ff). Vi har även tagit intryck av Trost (1998:68f) 
i utformningen av enkätfrågorna vilket gjort att vi så långt det varit möjligt använt oss av 
slutna frågor det vill säga frågor med ett antal givna svarsalternativ. Undvikandet av öppna 
frågor, frågor utan givna svarsalternativ, har sin grund i sammanställningssvårigheter.  Att 
använda sig utav öppna frågor innebär att risken för antingen oläsliga eller fåordiga svar och 
obesvarade frågor (internt bortfall) är relativt stor. Trost rekommenderar därför att forskaren 
ska sträva efter att undvika frågor av öppen typ. Trost påvisar också etiska faktorer. För den 
som inte tycker sig ha en god språkförmåga kan öppna frågor upplevas som en barriär och 
motarbeta dennes fortsatta motivation. Enkäten kan då upplevas som kränkande (Trost, 
1998:68). Öppna frågor är bra när man behöver få personliga och öppna svar. Det är dock en 
fördel att i förväg lägga upp en frågedisposition med rader för att öka både läslighet och 
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relevans i svaren (Kylén, 1994:15). Frågor med fasta svarsalternativ är statistiskt enklare att 
sammanställa. De är både enkla att besvara och bearbeta. När det gäller den typen av frågor är 
det mycket viktigt, menar Kylén (1994:18f), att man är tydlig och inte lägger in värdeladdade 
ord. Olsson och Sörensen (2007) trycker även på vikten av att begränsa frågeantalet och göra 
frågorna tydliga med ett klart och begripligt ordval. De menar också, precis som Kylén (1994) 
att Som man frågar får man svar, heter det. Men eftersom forskningen ska vara objektiv så 
måste man förkasta den typ av frågor som pekar på ett visst svar. Exempel på sådana frågor 
är de ledande och förutsättande frågorna. (Olsson & Sörensen, 2007:92). 
 
Enkla frågor som ålder och kön läggs i början och känsliga frågor läggs i slutet av en enkät 
(Kylén, 1994:36ff). Det samma poängterar Olsson och Sörensen (2007:83f). De säger bland 
annat att formulärets disposition är viktig och att de inledande frågorna ska vara enkla, 
naturliga och oprovocerande. Frågor som ålder och kön bör rimligtvis läggas här.  
 
Med grund i ovannämnda teorier har vi inlett enkäten med frågor om försökspersonens kön 
och ålder. Dessa utgör ingen egentlig betydelse för resultatet och syftet utan används som 
uppvärmning, en så kallad mjukstart, i undersökningens förstadium.  
 
Kylén (1994:36ff) anser jämväl att enkätfrågor måste vara begripligt formulerade, komma i en 
logisk följd som tydliggör upplägget samt gå att sammanställa till påvisbara resultat. De 
frågor man väljer ut måste vara tydliga. Tvetydiga ord måste förstärkas och tid måste 
definieras för att undvika misstolkningar.  Man bör även undvika frågor som tyder på en 
förutfattad mening från utlämnarens sida. Ord som positiv och negativ kan också påverka 
svaren. Människor har en tendens att, när de inte vet eller inte förstår frågan, svara det 
alternativ som låter mest sannolikt (Kylén, 1994:36ff). Dubbla negationer får inte användas 
och man bör, enligt Olsson och Sörensen (2007:92f) undvika frågor med en uttalad negativ 
eller positiv prägel. Vikten av tydligt formulerade frågor poängteras även av Patel och 
Davidsson (1991:69).  
 
4.2.2. Observationsunderlag 
 
Vad gäller observationerna har vi främst baserat oss på metoder och tankar presenterade av 
Olsson och Sörensen (2007) och Kylén (1994). Observationer kan inte redovisa allt. Det som 
går att uttyda är frekvenser, händelser, beteenden, flöden och mönster. Observationer varken 
värderar eller förklarar det observerade.  Kylén rekommenderar att man har en viss struktur på 
sina observationer för att erhålla bearbetningsbara data. Han trycker även på hur viktigt det är 
med planering. (Kylén, 1994:53ff) Detta menar även Olsson och Sörensen. De anger att de 
grundläggande frågorna man måste ställa inför en observation är; Vad som ska observeras, 
hur observationerna ska registreras samt hur observatören ska förhålla sig vid 
observationstillfället. (Olsson & Sörensen, 2007:83f). Vi har också, i enlighet med Patel & 
Davidsson (1991:87) använt oss av två observatörer vid varje tillfälle för att på så sätt 
bibehålla kontroll över observationernas reliabilitet. Man bör dock tänka på som Roger Säljö 
(2000:26), professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, hävdar att kunskapen 
som inhämtas under en observation aldrig är fullkomligt neutral och objektiv, utan är en bild 
av verkligheten i ett visst sammanhang och sett ur ett speciellt perspektiv. För att söka uppnå 
hög reliabilitet genomförs två observationer av samtliga enheter, en av respektive observatör. 
Dessa sammanställs sedan för att klarlägga om samma resultat påvisats från samma enhet. 
Reliabiliteten fastställs genom att en likadan undersökning genomförs enligt samma metod 
och med samma mätinstrument (Olsson & Sörensen, 2007:75).  
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Observationsstudien inriktas uteslutande på att synliggöra faktamässiga inkorrektheter om där 
finns några. Det läggs således ingen vikt vid stavfel eller dylika tekniska defekter. 
Granskningen av kartornas eventuella faktamässiga brister har utförts efter vissa på förhand 
bestämda kriterier baserade på stora förändringar av världsbilden som skett de senaste 20 
åren. Observationsundersökningarna baseras på följande kriterieupplägg. 
 
Finns följande länder kvar på världskartan:  
 

• Sovjetunionen  
Även kallat SSSR vilket stod för De socialistiska rådsrepublikernas union. 
Sovjetunionen existerade fram till 1991 och bestod av 15 delrepubliker (Axelsson 
m.fl., 1997:1046).   
 

• Tjeckoslovakien  
Staten bestod av Böhmen-Mährenområdet och Slovakien. Landet delades 1992 i 
staterna Tjeckien och Slovakien (Axelsson m.fl., 1997:1158). 
 

• Östtyskland/Västtyskland  
Staterna enades 1990 i samband med Berlinmurens fall och bildade då staten Tyskland 
(Bertin m.fl, 2004:325). 
 

• Zaire  
Namnet Zaire innehade området under åren 1971-1997 då namnet ändrades till 
Demokratiska republiken Kongo (Axelsson m.fl., 1997:1316). 
 

• Federationen Jugoslavien 
Federationen Jugoslavien bestod av staterna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-
Hercegovina, Montenegro och Makedonien samt de serbiska provinserna Vojvodina 
och Kosovo. Federationen upphörde 1992 (McKay m.fl., 2004:1093f). 
 

• Förbundsrepubliken Jugoslavien  
Förbundsrepubliken Jugoslavien existerade mellan åren 1992 och 2003 och bestod av 
Serbien och Montenegro. År 2003 bytte republiken namn till Serbien-Montenegro 
(Axelsson m.fl., 1997:508. SvD. Extremister kan störa FN:s plan, 2007-02-02). 
 

• Serbien-Montenegro 
Det serbiska parlamentet deklarerar självständighet den 5:e juni 2006. Därmed 
uppdelades staten Serbien-Montenegro i två separata stater, Serbien och Montenegro 
(DN. Serbien deklarerar självständighet, 2006-06-05).  
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För att begränsa observationen till vissa specifika områden upprättade vi, i enlighet med 
Rubenstein Reich och Wesén (1986:19f), ett observationsprotokoll i vilket vi kunde föra in 
det observerade direkt i passande kategorier. Fördelen med denna metod är att observationen 
inte behöver ta någon längre tid i anspråk. Nyttan av ett på förhand uppställt dokument att 
föra in uppgifter i tas även upp av Patel och Davidsson (1991:49). De menar att en 
undersökningsplan både organiserar tankarna och visar på eventuella luckor i ens egna 
kunskaper redan innan man inlett själva undersökningen. Undersökningsplanen synliggör, 
enligt Patel och Davidsson (1991) eventuella problem som kan uppstå och varför de uppstår. 
Planen visar också hur undersökningen på bästa sätt kan genomföras och hur bearbetning och 
sammanställning av det insamlade stoffet bör gå till.  
 

4.3. Databehandling 
 
Man bör, som Trost påpekar (1998:44f), av etiska skäl undvika att lägga in tvetydiga frågor i 
en enkät, likväl som man måste tänka på att den som svarar verkligen gör detta frivilligt. 
Förutom de svarande måste hänsyn tas till andra parter som finns i svarandens eller ens egen 
närhet. Enligt Trost bör man undvika att skapa någon relation till människor omkring sina 
svarande. Detta kan dock vara svårt då de svarande kan berätta om undersökningen och 
antingen medvetet eller omedvetet synliggöra eller omnämna enkäten.  
 
För att så långt som möjligt undvika yttre påverkan på enkätsvaren har vi därför sett till att de 
svarande fått möjlighet att avgöra huruvida de velat besvara våra frågor eller ej. Pedagogerna 
som studien omfattar har även själva fått bedöma om de vill ifylla enkäten i enskildhet. Ingen 
av de svarande eller annan utomstående har heller fått möjlighet att ta del av de ifyllda 
enkäterna då vi insamlat dessa personligen vid varje besökstillfälle och placerat dem utan 
inbördes ordning i ett kuvert. Av anonymitetsskäl har vi avböjt att besvara frågor rörande 
tidigare insamlat material eller ’vartåt det lutar’. Likaledes poängterar Denscombe (2000) att 
det inom forskning är nödvändigt att tänka genom sina etiska principer och säkerställa 
möjligheten att garantera anonymitet och konfidentiell informationsbehandling. Detta 
förutsätter en professionell inställning från de undersökande gentemot de svarande. 
(Denscombe, 2000:11) 
 
Enkäterna sammanställdes enligt Trosts (1998:113ff) modell. Inledande gjordes en 
bortfallsanalys. Om svarsfrekvensen hade understigit 75 % skulle denna analys användas för 
att kunna avgöra huruvida materialet kan ses som ett acceptabelt tvärsnitt av 
undersökningsgruppens åsikter eller som det insamlade data är för bristfälligt. Då vi i 
enkätundersökningen valt att utdelning, genomförande och insamling av enkäterna skulle 
verkställas under samma tillfälle och att vi var närvarande under denna procedur skönjde vi 
ett minimalt bortfall. Denna hypotes bekräftades vid sammanställningen av råmaterialet. Ett 
internt (i vissa källor även kallat inre) bortfall kunde dock ej uteslutas. Vid följdfrågor har 
dock ett större bortfall naturligt uppkommit men förklaras av svaret på föregående fråga. 
Exempelvis om frågan varit Tycker du om glass? varpå av tio svaranden fem svarar ja och 
fem nej kommer endast fem deltagare svara på frågan Vilka glassmaker tycker du bäst om? 
Slutsatsen av detta resonemang är att bortfallet i just sådana fall inte blir avgörande för 
undersökningens giltighet.  
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När bortfallet var kontrollerat sammanställdes de insamlade data vilket presenteras i grafiska 
modeller under rubriken resultat. De grafiska modellerna syftar till att göra materialet från 
enkäterna överblickbart för läsaren. Precis som Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997:135) 
säger ska tabeller och diagram som används vara tydliga och lättåskådliga. De bör därför ej 
utformas alltför detaljerade, då detta riskerar att göra dem svårbegripliga. Efter samtliga 
observationer genomförts bearbetades och sammanställdes det insamlade materialet i 
statistiska beskrivningar. Stoffet kategoriserades för att bli lättförståeligt och överblickbart. 
 

4.4. Undersökningsgrupp 
 
Då vår utbildning är anpassad till grundskolans senare år, dvs. från årskurs fem till årskurs 
nio, faller det naturligt för oss att undersöka skolmaterialet som används just i dessa åldrar. 
Beroende på framförallt tidsramen för denna studie har vi valt att begränsa vår 
undersökningsgrupp till år sju, åtta och nio då vi anser det vara viktigt att se till så många 
verksamheter som möjligt för att möjliggöra en rättvis och verklighetsskildrande bedömning. 
Centralt i undersökningen är det material som används inom skolverksamhet. Detta kommer 
att undersökas genom en statuskontroll, en observation där vi personligen studerar det 
relevanta materialet. Undersökningen syftar också till att synliggöra pedagogers egna 
föreställningar kring förlegat och faktamässigt felaktigt material. Genom statuskontroller och 
utdelning av enkäter som ifylles av pedagoger, verksamma i ämnet geografi inom den svenska 
grundskolans senare år, söker vi svar på studiens frågeställningar. 
 
Beroende på studiens omfattning har vi valt att begränsa urvalsgruppen till pedagoger inom 
Luleå kommun. Vi anser dock att det hade varit intressant att genomföra denna studie på 
nationell nivå. Vi har tagit kontakt med samtliga grundskolor för senare år inom Luleå 
kommun. Vi har med studien sökt nå ett så stort antal pedagoger som möjligt och granska så 
många kartor som möjligt. Detta för att säkerställa undersökningens verklighetsanknytning. 
Genom att vi valt denna kvantitativa modell har vi fått begränsa oss i valet av undersökt 
material. Vi har uteslutit andra läroböcker och pedagogiska hjälpmedel och helt fokuserat på 
kartböcker, rullgardinskartor, väggfasta kartor och jordglober. Detta val gjorde vi då fokus 
ligger på den upplevda kartbilden och dess verklighetsförankring. Undersökningen kom att 
omfatta femton pedagoger och femton observerade enheter. 
 

4.5. Undersökningsupplägg/Genomförande 
 
Studien inleddes med ett besök hos samtliga pedagoger vid respektive arbetsplats. Här tog 
pedagogerna del av studiens syfte och mål och fick också förevisa det kartmaterial skolan 
hade att erbjuda. Detta noterades i ett observationsprotokoll, se bilaga 2. 
Observationsprotokollen insamlades i ett kuvert och granskades först då samtliga 
statuskontroller hade genomförts. Vid samma tillfälle genomfördes enkätundersökningar med 
berörda pedagoger. Pedagogerna fick möjlighet att vid intresse ta del av studiens samlade 
resultat via e-post. En lista över e-postadresser upprättades följaktligen, denna behandlades 
med sekretess och synliggjordes endast för undersökningens ansvariga skribenter. Till sist 
sammanställdes resultatet av observationerna och enkäterna vilket presenteras under rubriken 
resultat. Dessa diskuteras sedan under rubriken diskussion. 
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5. Resultat 
 
 
 
Under denna rubrik presenteras det sammanställda resultat som studien givit. Resultaten från 
enkät- respektive observationsstudien redovisas separat under nedanstående rubriker. 
Samband och motsägande resultat tas senare upp i diskussionsavsnittet. 
 

5.1. Enkätstudien 
 
Enkätundersökningen kom att omfatta femton pedagoger varav åtta män och sju kvinnor. 
Studien visade att övervägande del av pedagogerna hade varit yrkesverksamma i fem till tio år 
och ett flertal i 30-35 år. Utöver detta var spridningen stor vilket synliggörs i diagrammet 
nedan. 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Antal 
pedagoger

Jag har varit yrkesverksam i...

0-5 år 5-10 år 10-15 år 15-20 år
20-25 år 25-30 år 30-35 år mer än 35 år

 
Figur 1. Figuren visar hur många år de deltagande pedagogerna tjänstgjort . 

 
På frågan om pedagogen ansåg att materialet som finns att tillgå i geografiundervisningen var 
otillräckligt och behövde kompenseras svarade fyra pedagoger nej och elva ja. Samtliga som 
ansåg att materialet ej behövde kompenseras hade tjänstgjort i tio eller färre år. Ingen av 
pedagogerna som varit yrkesverksamma i mer än tio år ansåg att materialet var tillräckligt 
Övervägande del, elva av de femton tillfrågade, ansåg att materialet var otillräckligt och 
behövde kompenseras. Av dessa hade fem varit verksamma i tio eller färre år och sex varit 
verksamma i mer än tio år. 
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Nej

Ja

Nej

0
1
2
3
4
5
6
7

Antal 
pedagoger

0-10 år mer än 10 år
Antal yrkesverksamma år.

Jag anser att kartmaterialet som finns att tillgå inte är 
tillräckligt och måste kompenseras.

 
 

Figur 2. Figuren synliggör skillnaden i benägenhet att kompensera material i relation till 
antal yrkesverksamma år. 

 
Pedagogerna fick själva göra en bedömning över hur de såg på sitt kartmaterial i 
geografiundervisningen. Materialet de bedömde var kartböcker, rullgardinskartor, väggfasta 
kartor samt jordglober. Frågorna hade fasta svarsalternativ vilka var mycket faktamässigt 
uppdaterade, delvis faktamässigt uppdaterade, delvis faktamässigt förlegade, mycket 
faktamässigt förlegade, jag har ingen att tillgå och jag kan ej bedöma i denna fråga. Resultatet 
för kartböcker visade att fem pedagoger ansåg att materialet var mycket faktamässigt 
uppdaterat, sex ansåg att det var delvis faktamässigt uppdaterat och fyra tyckte att det var 
delvis faktamässigt förlegat. På frågan om hur de upplever sina rullgardinskartor svarade två 
mycket faktamässigt uppdaterade, sex svarade delvis faktamässigt uppdaterade, två ansåg att 
rullgardinskartorna var delvis faktamässigt förlegade och fem tyckte att de var mycket 
faktamässigt förlegade. Upplevelserna kring väggfasta kartor visade att sju pedagoger, alltså 
47 % av de tillfrågade inte kunde bedöma i frågan. En pedagog hade ingen väggfast karta att 
tillgå. Av de pedagoger som hade väggfasta kartor ansåg tre att de var mycket faktamässigt 
uppdaterade, två att de var delvis faktamässigt uppdaterade och två att de var delvis 
faktamässigt förlegade. Angående jordgloberna ansåg tre att de ej kunde bedöma i frågan. 
Mycket faktamässigt uppdaterade tyckte sex pedagoger att deras jordglober var och två ansåg 
att de var delvis faktamässigt uppdaterade. Delvis faktamässigt förlegade tyckte tre pedagoger 
att deras jordglober var och en pedagog ansåg att de var mycket faktamässigt förlegade. 
Tabellen på nästkommande blad tydliggör vilka åsikter pedagogerna hade om sitt 
undervisningsmaterial. 
 

 14



Tabell 1. Tabellen visar hur de tillfrågade pedagogerna ser på det tillgängliga kartmaterialet. 
 

 Kart-
böcker 

Rull-
gardins-
kartor 

Vägg-
fasta 

kartor 

Jord-
glober 

Mycket 
faktamässigt 
uppdaterade 

5 2 3 6 

Delvis 
faktamässigt 
uppdaterade 

6 6 2 2 

Delvis 
faktamässigt 

förlegade 

4 2 2 3 

Mycket 
faktamässigt 

förlegade 

0 5 0 1 

Jag har ingen 
att tillgå 

 

0 0 1 0 

Jag kan ej 
bedöma i 

denna fråga 

0 0 7 3 

 
Nio av de femton pedagogerna ansåg att förlegat material försämrade deras undervisning och 
fem ansåg att det inte gjorde det. En pedagog hade inte svarat på frågan. Vad gäller huruvida 
förlegat material försvårar deras undervisning ansåg elva pedagoger att så var fallet medan 
fyra nekade till detta. 
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Jag anser att förlegat material
försämrar min undervisning.

Jag anser att förlegat material
försvårar min undervisning.

 
Figur 3. Diagrammet visar hur många pedagoger som anser att förlegat material försämrar 

respektive försvårar undervisningen samt hur många som inte anser det. 
På frågan Upplever du att framställandet av kompensationsmaterial är tidskrävande? svarade 
fjorton av de femton tillfrågade pedagogerna. Av dessa svarade sex personer ja, fyra nej och 
fyra uppgav att de ej gjorde någon kompensation. Pedagogerna fick också besvara på vilket 
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sätt de kompenserar enligt följande svarsalternativ. Jag ritar kartor själv, jag använder 
Internet, eleverna får själva söka korrekt material, annan kompensation och jag kompenserar 
inte. Pedagogerna fick på denna fråga möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ. Av de 
pedagoger som kompenserade för bristfälligt material använde sig de flesta, tio stycken vilket 
motsvarar 38 %, av Internet. Sex stycken, 23 %, ritade kartor själv och fyra pedagoger alltså 
femton procent lät eleverna själva söka korrekt material. Två pedagoger, 8 % kompenserade 
på annat sätt och 12 % alltså tre pedagoger gjorde ingen kompensation. En pedagog, 
motsvarande fyra procent svarade inte på denna fråga. 
 
 
 

23%

38%

15%

8%

12%
4%

Jag ritar kartor själv.

Jag använder Internet.

Eleverna får själva söka
korrekt material.
Annan kompensation.

Jag kompenserar inte. 

Bortfall.

 
Figur 4. Denna figur tydliggör på vilka sätt pedagoger väljer att kompensera kartmaterialet i 

geografiundervisningen. Pedagogerna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 
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Tio av femton pedagoger har på något sätt sökt lösa problematiken med förlegat material. Tre 
har inte sökt lösa denna och två ansåg att där inte fanns någon problematik.  
 

0

2

4

6

8

10

Ja Nej Jag ser ingen
problematik.

Jag har försökt lösa problematiken 
med förlegat material.

 
Figur 5. Grafen ovan visar huruvida pedagogerna sökt lösa problematik med förlegat 

material under förutsättning att de upplever någon sådan. 
 
De tio pedagoger som sökt lösa problematiken med förlegat material gavs i en öppen fråga 
möjlighet att beskriva på vilket/vilka sätt de skapat alternativa lösningar. Åtta pedagoger 
försökte påverka arbetsgivaren till att införskaffa nytt material. Fem valde att lösa 
problematiken genom att själv köpa eller tillverka material. Taget material från Internet 
användes av tre pedagoger och en anskaffade även äldre donerat material från till exempel 
universitet. Hur pedagogerna valt att lösa problematiken med förlegat material synliggörs i det 
efterföljande cirkeldiagrammet.  
 

Jag löser problematiken med förlegat 
material på följande sätt.

3

5
8

1
Material från Internet.

Köper material privat eller
tillverkar själv.

Försöker få arbetsgivaren
att köpa in material.

Får gammalt donerat
material.

 

 17



Figur 6. Diagrammet presenterar på vilka sätt pedagogerna söker lösa problematiken med 
förlegat material. Somliga har uppgett flera lösningar. Av de 15 deltagande pedagogerna var 

det 10 stycken som besvarade frågan. 
 
Som avslutande fråga i enkäten fick pedagogerna möjlighet att i en öppen fråga ange egna 
lösningsförlag till problematiken med förlegat material. Av de femton deltagande 
pedagogerna valde åtta att besvara frågan. Av dessa åtta ansåg sju att man kunde lösa 
problematiken med ökade ekonomiska resurser, en av dessa förespråkade också ny teknik. En 
pedagog ansåg att läraren måste vara mer flexibel i yrkesutövningen. 

0
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8

Mer pengar till
material.

Använd ny teknik Läraren får vara
mer flexibel.

Jag föreslår att problematiken med förlegat 
material kan lösas på följande sätt.

 
Figur 7. Figuren visar vilka förslag pedagogerna gav till hur problematiken med förlegat 

material kan lösas. Av de 15 pedagoger som studien omfattade svarade 8 stycken på frågan. 
Pedagogerna hade möjlighet att ge mer än ett förslag. 
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5.2. Observationsstudien 
 
Observationsstudien omfattade femton skolenheters undervisningssalar för ämnet SO. 
Observationerna syftade till att synliggöra vilka utgivningsår materialet hade och vilket 
material som fanns att tillgå. Dessa genomfördes utifrån det i förväg uppställda 
observationsprotokollet (se bilaga 2). I undersökningen studerades rullgardinskartor, 
väggfasta kartor, kartböcker och jordglober. Undersökningen omfattade 34 rullgardinskartor 
varav arton var världskartor, nio Europakartor och sju Sverigekartor. Tre av de sju 
Sverigekartorna härstammade från 1960-talet, en från 1970-talet, två från 1990-talet samt en 
från 2000-talet. Av de nio observerade Europakartorna var en tryckt under 1960-talet, två 
under 1970-talet, en under 1990-talet och fem var från 2000-talet. En av de sexton 
världskartorna daterades till 1960-talet, sju till 1970-talet, en till 1980-talet, fem till 1990-talet 
och fyra till 2000-talet. 

0
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3
4
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6
7

Antal kartor

1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet

Utgivningsdecennium för rullgardinskartor.

Sverige-
kartor

Europa-
kartor

Världs-
kartor

Figur 8. Figuren visar de observerade rullgardinskartornas utgivningsdecennium fördelat i 
kategorierna Sverige-, Europa- och Världskartor. 

 
Studien kom att omfatta 17 väggfasta kartor. Dessa kunde indelas i kategorierna Sverigekartor 
(tre stycken), Europakartor (fem stycken) och världskartor (nio stycken). En av 
Sverigekartorna utgavs under 1990-talet och två under 2000-talet. Från 1990-talet var fyra av 
Europakartorna, den femte daterades till 2000-talet. Sex av de nio observerade världskartorna 
utgavs under 1990-talet och tre härstammade från 2000-talet. Detta visualiseras i 
nästkommande figur. 
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Figur 9. Stapeldiagrammet synliggör från vilket årtionde de observerade väggfasta kartorna 

är. 
 
Observationerna av kartböcker uppgick i 24 klassuppsättningar, dessa kategoriserades som 
kartböcker över Sverige, två stycken, respektive kartböcker över världen, 22 stycken. Båda 
uppsättningarna av kartböcker över Sverige utgavs under 2000-talet. Av de 22 observerade 
uppsättningarna av kartböcker över världen var tio från 1990-talet och tolv från 2000-talet. 
Resultatet presenteras i diagrammet nedan. 
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Figur 10. Grafen visar de observerade kartböckernas ålder i perioder om tio år. 
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De observerade jordgloberna hade i majoriteten av fallen inget utgivningsår presenterat. 
Tidsperioderna har därför kunnat fastställas utifrån de kriterier som i förväg uppställdes . 
Dessa representerade stora förändringar på världskartan under de senaste 20 åren, kriterierna 
återfinns under rubriken 4.2.2. Observationsunderlag. De observerade skolenheterna hade 
sammanlagt nio jordglober att tillgå. Av dessa jordglober återfanns en från 1970 och en från 
1976. Två jordglober tillverkades innan år 1991, tre under tidsperioden 1992-2003 och två 
mellan åren 2003 och 2006. 
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Figur 11. Figuren uppvisar från vilka tidsperioder de observerade jordgloberna härstammar. 
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6. Diskussion 
 
 
 
Inledande i diskussionen tas studiens reliabilitet och validitet upp. Efter detta behandlas 
resultaten från enkäter och observationer. Förslag på fortsatt forskning inom ämnet 
presenteras också här. Slutligen förs också en diskussion kring hur vi i vår kommande 
yrkesutövning ställer oss till de resultat som studien visat. 
 

6.1. Validitet och reliabilitet 
 
Avsnittet angående validitet och reliabilitet indelas i tre delar varvid den första delen söker 
utröna vad begreppen innebär. De två senare delarna redovisar enkätstudiens respektive 
observationsstudiens validitet och reliabilitet.  
 
6.1.1. Begreppen validitet och reliabilitet 
 
Begreppet validitet tolkas i denna studie i enlighet med Eriksson och Wiedersheim-Pauls, 
(1997:38f) beskrivning. Validitet innebär hur väl man nått de mål man avsett att nå. Har man 
mätt det som skulle mätas? Har man missat viktiga faktorer eller har man lyckats fylla alla 
luckor? Validitet kan delas upp i yttre och inre validitet. Den yttre validiteten ställer ens eget 
resultat mot redan existerande svar så som antal medlemmar kontra ett medlemsregister. Har 
man använt sig av gamla medlemsregister kommer inte siffrorna att överensstämma och man 
har därmed låg validitet. Att bedöma något i enlighet med yttre validitet förutsätter tillgång till 
empiriskt material. Inre validitet å andra sidan ställer begrepp mot de mätbara definitionerna 
av dem. Inre validitet kan därför undersökas även utan empiri. Detta sätt att bedöma validitet 
gör det svårare att definiera ett begrepp så att man faktiskt undersöker det man avsett från 
början. Gränserna när man arbetar på detta sätt blir generellt subjektiva (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997:38). Man måste för att påvisa nivån av validitet överväga orsaker till 
inre bortfall i enkäter, till exempel. Beror det på frågans formulering eller handlar det om den 
svarande individen? Olsson och Sörensen (2007:76f) menar att människor ibland är benägna 
att välja det lägre alternativet framför det högre om det gäller till exempel en onyttig vana. 
Sådana faktorer måste vägas in när man försöker utröna validiteten hos ett arbete. 
 
För att kunna bedöma en studies reliabilitet krävs att man först utröner vad begreppet innebär. 
Reliabilitet är ett begrepp som används för att förklara hur pass pålitligt den insamlade data 
är. Om en undersökningsgrupp skulle ge samma resultat som en annan med hjälp av exakt 
samma material, enkäter etc. skulle reliabiliteten vara hög. För att något ska kunna anses ha 
hög reliabilitet ska vare sig undersökande personer eller urvalsgrupp påverka resultatet 
nämnvärt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:38). Detta menar även Olsson och Sörensen i 
följande citat Reliabiliteten är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma 
mätinstrument, dvs. att vi får samma resultat varje gång vi mäter (Olsson & Sörensen, 
2007:75) 
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Validitet och reliabilitet kan inte särskiljas helt från varandra. En hög reliabilitet ger per 
automatik inte en hög validitet, men en låg reliabilitet ger en låg validitet. Om 
undersökningen inte är tillförlitlig, hur ska man då veta att man undersökt det man avsåg? 
Mätningen måste vara tillförlitlig för att forskaren ska veta huruvida denne mätt det denne 
menade att mäta. (Patel & Davidsson, 1991:85). 
 
6.1.2. Enkätstudien 
 
Målen med enkätstudien var att synliggöra yrkesverksamma pedagogers syn på nyttjandet av 
förlegat kartmaterial och huruvida de såg förlegat material som en problematik i deras 
yrkesutövning. Det som skulle mätas har således blivit mätt. Då det funnits väldigt begränsat 
tillgängligt tidigare forskningsmaterial inom skolämnet geografi har den yttre validiteten 
endast kunnats mätas i ringa skala. Undersökningen som gjorts av Gösta Wennberg (1990), 
som närmare beskrivs under rubriken 3.2.1. Skolämnet geografi, visade att lärare anser att den 
viktigaste kunskapen för eleverna att erhålla i ämnet geografi är att vara förtrogna med 
världskartan. Studien synliggjorde även att många elever visat sig besitta bristfälliga 
kartkunskaper. Ebbe Lindell (1990) påvisar i sin studie, presenterad under rubriken 3.2.2. 
Tidigare forskning, att kritik mot förlegat material uppkommit redan under 1990-talet. 
Enkätstudien har visat att dessa åsikter fortfarande kvarstår inom lärarkåren. Då vi i 
enkätstudien fått minimala bortfall ser vi ingen tendens till att frågorna skulle varit 
provocerande eller svårbegripliga. Vad gäller den mänskliga benägenheten att välja ett 
alternativ, av de redan förtryckta svarsalternativen, med mindre negativ klang har vi kunnat 
lokalisera vissa drag. Detta avser alternativen Delvis faktamässigt uppdaterat material 
respektive Delvis faktamässigt förlegat material. Flera av de deltagande pedagogerna har 
uppgett att de skulle vilja ge ett svar mitt emellan alternativen och då istället valt 
svarsalternativet Delvis faktamässigt uppdaterat material.   
 
Enkätundersökningens reliabilitet, alltså instrumentet som metod och dess utformning i 
förhållande till studiens syfte, är tämligen svårberäknad då ingen forskning ur detta specifika 
perspektiv funnits att tillgå. Våra upplevelser säger dock att enkät som metod varit ett 
gynnsamt instrument för att nå svar på undersökningens forskningsfrågor. I efterhand har en 
svaghet i enkätens tredje fråga noterats vid skedet av sammanställningen. Svarsalternativen 
hade med fördel kunnat vara mer åtskilda genom att bygga på intervaller som inte integrerar 
med varandra. Vad gäller fråga åtta och nio i enkäten anser vi i efterhand att de kunnat 
förtydligas ytterligare genom att även inneha svarsalternativet Jag har inget förlegat material 
i min undervisning även om detta svar i princip skulle vara likvärdigt med alternativet Nej 
som fanns att välja. Vi anser också att enkäten skulle erhålla en tydligare röd tråd om fråga tio 
placerats före fråga åtta. De deltagande pedagogerna har dock ej uttryckt någon problematik i 
genomförandet av enkätundersökningen utan responsen har i sin helhet varit av positiv natur. 
Vi hävdar därför att enkäten varit god som instrument för denna undersökning och reliabel 
som metod. För att säkerställa enkätundersökningens reliabilitet hade den med fördel kunnat 
genomföras en ytterligare gång och jämföras med tidigare resultat. Ingen jämförelse mellan en 
pedagogs första och andra svar skulle dock kunna genomföras då detta skulle medföra att 
anonymiteten hos undersökningsgruppen minskar. 
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6.1.3. Observationsstudien 
 
Syftet med observationsundersökningen var att söka svar på om inaktuellt kartmaterial 
används i geografiundervisningen och i så fall hur gammalt och i vilken utsträckning det 
förekommer. Studien gav svar på just detta vilket påvisar hög validitet. Då det inte funnits 
någon tidigare sammanställning av Luleå kommuns kartmaterial inom grundskolan att tillgå 
har en jämförelse med tidigare resultat ej gått att genomföra. Lindell (1990) talar, presenterat i 
kapitlet 3.2.2. Tidigare forskning, generellt om äldre material inom skolverksamheten, ett 
problem som existerade redan under 1990-talet. Observationerna har tydligt visat att äldre och 
faktamässigt inaktuellt material fortfarande nyttjas i geografiundervisningen.     
 
För att säkerställa en hög reliabilitet, alltså att metoden och det sedan sammanställda resultatet 
påvisar hög tillförlitlighet, genomfördes observationerna av respektive skolenhet av oss båda 
parallellt utan samtal eller annan påverkan. Protokollen fästes sedan samman med gem och 
lades i ett kuvert. Då samtliga observationer genomförts jämfördes observationsprotokollen 
från samma enhet. Detta visade att observatörerna presenterade samma fakta trots att 
observationerna genomförts enskilt. Vi anser därför att observationsundersökningen uppnått 
en hög reliabilitet då sannolikheten att ytterligare en observatör skulle påvisa samma data är 
tämligen hög.  
 
Observationsprotokollet hade kunnat utformas ännu tydligare för att göra observationerna 
enklare att genomföra. Detta genom att skriva ut de i förväg uppställda stora förändringarna 
på världskartan som vi utgick ifrån (presenteras under kapitel 4.2.1. Observationsunderlag). 
Nu var dessa tvungna att nedtecknas vilket var tidsmässigt ineffektivt. Vi var dessutom inte 
beredda att finna ett så pass högt antal kartor i vissa enheter som vi gjorde vilket medförde att 
antalet rader för registrering ibland var knappt. Ett luftigare protokoll hade gjort 
anteckningarna tydligare. Noteringarna var dock inte svåra att tolka och bearbeta. 
Sammantaget hade observationsprotokollet varit mer gynnsamt för genomförandet, inte det 
påvisade resultatet, om det innehållit fler förskrivna faktorer.  
 

6.2. Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte var att söka svar på hur vanligt förekommande användandet av gamla kartor är 
inom Luleå kommuns grundskoleverksamhet. Rapporten skulle också synliggöra hur 
pedagoger ser på denna problematik samt hur de eventuellt försöker kompensera detta 
fenomen. Resultaten som framkommit av undersökningen stämmer väl med syftet och 
besvarar samtliga i förväg uppställda forskningsfrågor. Nedan följer en diskussion över vad de 
samlade resultaten från enkäter och observationer påvisat, hur enkäterna och observationerna 
sammanlänkas och på vilka sätt de ibland frångår varandra.  
 
Undersökningen kom att omfatta femton pedagoger, åtta män och sju kvinnor. Även om 
studien inte syftar till att studera åsikter ur ett genusperspektiv upplevde vi det som väldigt 
fördelaktigt att ha en jämn könsfördelning. Detta berodde inte på någon medveten 
könskvotering. Då vi sökte nå så många SO-pedagoger som möjligt inom grundskolans senare 
år fick samtliga vi kom i kontakt med möjlighet att delta i undersökningen. Detta var med 
andra ord enbart en gynnsam tillfällighet.  
 
Resultatet stämmer väl överrens med studiens syfte och besvarar således undersökningens 
forskningsfrågor. Vi fann att stora delar av materialet inom geografiundervisningen hade 
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några år på nacken, närmare bestämt var till exempel tio av 24 kartboksuppsättningar tryckta 
innan år 2000. Dessa böcker är alltså minst sju år gamla och påvisar flertalet faktamässiga 
inkorrektheter. Resultatet över hur pedagogerna såg på sitt kartboksmaterial var för oss 
förvånansvärt positivt då elva av de femton tillfrågade ansåg sig ha mycket eller delvis 
uppdaterat material. Det väcker frågan vad som inom skolans värld kan ses som nytt 
respektive gammalt? Skulle man inom andra yrkeskategorier se material från samma 
tidsperiod som nytt eller uppdaterat? Skolan ska verka i symbios med övrigt samhälle och bör 
därför hålla jämna steg med detta. Kan vi påstå att skolan är assimilerad i samhället då 
materialet inte speglar dagens verklighet? I samtal med pedagogerna uttryckte flertalet att de i 
första hand strävar efter att införskaffa just kartböcker framför andra former av kartmaterial. 
Ett annat intressant faktum studien synliggjorde var att av samtliga deltagande pedagoger var 
det endast de som varit yrkesverksamma i tio eller färre år som ansåg sig besitta tillräckligt 
material som ej krävde kompensation. Varför är det så? En förklaring skulle kunna vara att 
pedagoger som ej varit yrkesverksamma under längre tid ställer högre krav på skolledning 
angående införskaffandet av material. En annan förklaring kan vara att lärarutbildningens 
utveckling påverkat nyutbildade pedagoger i riktning att själva sammanställa relevant 
undervisningsmaterial. Resultaten från observations- och enkätstudien synliggjorde också att 
sex av de tolv pedagogerna som kunde bedöma i frågan ansåg sig ha mycket faktamässigt 
uppdaterade jordglober och två ansåg sig ha delvis uppdaterade, endast en pedagog ansåg sig 
ha en mycket faktamässigt förlegad. Detta trots att av de nio observerade jordgloberna var två 
tillverkade under 1970-talets första hälft. Fyra jordglober var äldre än sexton år och skulle i 
våra ögon inte uppfattas som på något sätt faktamässigt uppdaterade.    
 
Vi hade inte väntat oss att finna material äldre än 20 år gammalt men förvånades då nästan 50 
% av rullgardinskartorna som används i dagens grundskola visade sig vara äldre än 20 år. Åtta 
av arton världskartor härstammade exempelvis från 1960- och 1970-talet. Dessa är alltså 
mellan 28 och 47 år gamla. Vi anser det vara bekymrande att det, trots löften om satsningar på 
skolverksamheten, kan förekomma så gammalt och inaktuellt material i skolan som ska verka 
som inkörsport för eleverna i det stora samhället där produktion och utveckling är i ständig 
dynamik. Det är nedslående att se vilken missunnsam situation pedagogerna befinner sig i 
tack vare bristen på uppdaterat material. Nio av de tillfrågade pedagogerna ansåg att förlegat 
material försämrar deras undervisning och hela elva av femton att det försvårade deras arbete. 
Med detta som bakgrund är det förvånansvärt att ämnet inte tidigare uppmärksammats då så 
många pedagoger upplever att denna problematik påverkar dem negativt i deras 
yrkesutövning.  
 
Tre av femton, alltså en femtedel av pedagogerna ser en problematik men uppger att de inte 
sökt lösa denna. Vi ställer oss frågande till detta. Kan det vara så att det blivit så inrotat i 
pedagogerna att själva hantera brister i materialet att de inte ser detta som en aktiv handling 
och problemlösning? En annan möjligt förklaring är att pedagogerna känner sig oförmögna att 
påverka och förbättra situationen. Åtta av de tio pedagoger som uppgett att de sökt lösa 
problematiken med förlegat material angav att de på olika sätt påverkat arbetsgivaren till att 
införskaffa nytt kunskapsstoff. Då vi överblickar det observerade materialets tryckår kontra 
dessa svar blir vår slutledning att pedagogens påverkan på arbetsgivaren inte haft stor 
genomslagskraft inom detta område.  
 
Sammantaget kan konstateras att skolornas kartmaterial över lag är tämligen ålderstiget och 
observationerna visar på inaktualitet så väl som faktamässig inkorrekthet. Då världen är i 
ständig dynamik och påverkas av människans benägenhet att förena och förändra landsgränser 
är det svårt att tillhandahålla korrekt material. En möjlig lösning, som påtalades av endast en 
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pedagog, var att i stället för kontinuerliga inköp av nytt kartmaterial finansiera införskaffandet 
av tekniska lösningar så som projektorer och bärbara arbetsdatorer. Vi anser detta förslag till 
uppnåendet av ständigt uppdaterat material vara en i längden både ekonomisk och 
kvalitetssäkrande metod då kostsamheten ligger i införskaffandet och uppdatering mycket 
sällan krävs. 
  
6.2.1. Sammanfattning av resultatdiskussion 
 

• Undersökningen visade att problematik med förlegat kartmaterial är en realitet i 
dagens grundskola inom Luleå kommun och att den övergripande lösningen enligt de 
verksamma pedagogerna är att från ledningens håll skjuta till mer pengar till detta 
ändamål. 

 
• En stor del av Luleås SO-pedagoger anser att förlegat material såväl försvårar som 

försämrar deras undervisning trots att flertalet sökt hjälp hos arbetsgivaren. 
 

• Material som brukas i skolan uppfattas av pedagogerna som mycket eller delvis 
uppdaterat då det härstammar från slutet av förra millenniet. Kan vi med detta i 
åtanke hävda att skolan är en integrerad del av samhället vi lever i?  

 

6.3. Vidare forskning 
 
Vad gäller vidare forskning inom förlegat och inkorrekt geografimaterial finns det ett antal 
intresseväckande möjligheter. Först och främst skulle en liknande undersökning på nationell 
nivå kunna utröna om denna problematik kan ses som rikstäckande eller unik för Luleås 
kommunala grundskolor. Undersökningen visade att den allmänna synen hos pedagogerna var 
att förlegat material både försvårade och försämrade undervisningen. Hur påverkar förlegat 
material elevernas upplevelser av det dagliga arbetet i skolan? Kan vi tala om en 
kvalitetssäkrad svensk skola med denna underliggande problematik? Det skulle även vara 
intressant att se vidare forskning angående orsakerna till problematiken med förlegat material 
i skolundervisningen, huruvida det handlar om till exempel ekonomiska eller ideologiska 
faktorer. Någonting som poängterades upprepade gånger under besöken vid skolorna var att 
det var bättre när skolan styrdes av staten, då fick alla samma möjligheter.  Skolan ska vara 
likvärdig och ge samtliga elever samma förutsättningar inför det stundande vuxenlivet vilket 
är befäst i Skollagen (2006: Kap 1, 2§) efter vilken skolans verksamhet ska organiseras. 
Denna åsikts utbreddhet hade varit intressant att ta del av och kan med fördel göras i vidare 
forskning då detta inte föreföll ligga under vårt syfte.  
 
Ytterligare förslag på möjliga undersökningar framgent skulle vara att jämföra skillnader och 
likheter i materialstandard mellan kommunala och privata skolor och utforska orsaker till 
eventuella skiljaktigheter. Undersökningar kring elevernas kunskapsnivå i kommunal kontra 
privat skola skulle här med fördel kunna genomföras.  
 
Ett forskningsperspektiv som skulle kunna ge uppslag till mycket tänkvärda slutsatser torde 
vara vad som klassas som nytt och uppdaterat material av yrkesverksamma pedagoger inom 
utbildningssfären. Denna undersökning visade att de tillfrågade pedagogerna ansåg att 
kartmaterial med omkring tio år på nacken var faktamässigt uppdaterat. Är detta den gängse 
synen på läromedel inom pedagogisk verksamhet? 
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6.4. Ställningstaganden av två blivande pedagoger 
 
En pågående utveckling som sker inom det svenska skolväsendet är att mer och mer 
administrativt arbete åläggs pedagogerna. Detta gör att pedagogerna begränsas tidsmässigt i 
sin egen pedagogiska utformning och utveckling. Då de yrkesverksamma inom pedagogiskt 
arbete också måste sammanställa mycket material själva blir tiden för pedagogisk förkovran 
och möjlighet till diskussioner med andra yrkesverksamma knapp. Vi anser att den allmänna 
synen från de styrande bör ändra riktning och se till lärares verkliga profession. Samordning 
och material ska finnas för att underlätta den pedagogiska undervisningen och kvalitetssäkra 
elevernas kunskapsinhämtande och bör ej uteslutande ligga på respektive pedagogs axlar.   
 
Slagordet ”en skola för alla” brukas frekvent inom utbildningssfären men vi ställer oss frågan, 
är dagens skola verkligen för alla? Ges samma möjligheter till samtliga elever? Vi anser att så 
ej är fallet då vi i arbetet synliggjort vilka differenser som existerar i tillgång till material. 
Varje elev med sina unika förmågor ska stimuleras till att söka uppnå de uppställda mål mot 
vilka verksamheten strävar. Enligt erfarenhet har många elever påvisat svårigheter i att förstå 
och tolka abstrakta begrepp. Vi tror därför att förlegat och inkorrekt material försvårar 
inlärningen för dessa elever som får ser gränser och namn på ett land men ska uppfatta att 
områdets verkliga gränser och namn inte är desamma. Detta är bara en hypotes men vi vill 
inte bedriva en undervisning som präglas av dessa underliggande tankar. 
 
Vi tror och hoppas att vår studie väckt tanken om materialets påverkan på eleverna hos 
pedagogerna som berörts och att detta kan verka som ett frö till nya metoder som tar 
kunskapen till en högre nivå. Bra material är en förutsättning i bedrivandet av god 
undervisning och borde därför tillfalla samtliga pedagoger och elever inom skolan. 
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Enkät          Bilaga (1)

 
Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande vid Luleå Tekniska Universitet som genomför vårt examensarbete 
under våren 2007. Vi vill gärna att Du som lärare inom grundskolans senare år i ämnet 
geografi delger oss din syn på arbetsmaterial i form av rullgardinskartor, väggfasta kartor, 
kartböcker samt jordglober. För att försäkra din anonymitet samlar vi in samtliga enkäter i ett 
kuvert för att sedan granska dessa. Varken din identitet eller din arbetsplats kommer således 
att kunna sammankopplas med denna enkät. 

 
1. Jag är 
 

 Man  Kvinna 
 

2. Jag är född år 19______. 
 
3. Jag har varit yrkesverksam i 

 
 0-5 år  5-10 år  10-15 år   15-20 år

  
 

 20-25 år  25-30 år   30-35 år   mer än 35år 
 

4. Jag anser att kartböckerna som jag har att tillgå i undervisningen är: 
 

       
Mycket Delvis  Delvis  Mycket  
faktamässigt faktamässigt  faktamässigt  faktamässigt 
uppdaterade uppdaterade  förlegade  förlegade 
 

 Jag kan ej bedöma i denna fråga    Jag har ingen kartbok att tillgå 
 

5. Jag anser att rullgardinskartorna som jag har att tillgå i undervisningen är: 
 

       
Mycket Delvis  Delvis  Mycket  
faktamässigt faktamässigt  faktamässigt  faktamässigt 
uppdaterade uppdaterade  förlegade  förlegade 
 

 Jag kan ej bedöma i denna fråga    Jag har ingen rullgardinskarta att tillgå 
 

6. Jag anser att de väggfasta kartorna som jag har att tillgå i undervisningen är: 
 

       
Mycket Delvis  Delvis  Mycket  
faktamässigt faktamässigt  faktamässigt  faktamässigt 
uppdaterade uppdaterade  förlegade  förlegade 
 

 Jag kan ej bedöma i denna fråga    Jag har ingen väggfast karta att tillgå 
 



7. Jag anser att jordglober som jag har att tillgå i undervisningen är: 
 

       
Mycket Delvis  Delvis  Mycket  
faktamässigt faktamässigt  faktamässigt  faktamässigt 
uppdaterade uppdaterade  förlegade  förlegade 
 

 Jag kan ej bedöma i denna fråga    Jag har ingen jordglob att tillgå 
 

8. Jag anser att förlegat material försämrar min undervisning. 
 

 Ja    Nej 
 

9. Jag anser att förlegat material försvårar min undervisning. 
 

 Ja     Nej 
  

10. Jag anser att materialet som finns att tillgå inte är tillräckligt och måste 
kompenseras. 

 
 Ja    Nej 

 
11. På vilket/vilka sätt kompenserar du detta?  
 

        
Jag ritar  Jag använder  Eleverna   Annan  
kartor själv Internet  får själva  kompensation  
    söka korrekt   
    material 

 Jag kompenserar inte 
  
12. Upplever du att framställandet av kompensationsmaterial är tidskrävande?  

 
 Ja    Nej   Jag gör ingen kompensation 

 
13. Har du försökt lösa problematiken med förlegat material? 

 
 Ja    Nej   Jag ser ingen problematik 



14. På vilket/vilka sätt har du sökt lösa denna problematik? 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
15. Har du förslag på hur denna problematik kan lösas?  
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Tack för din medverkan! 



Observationsprotokoll      Bilaga (2)

 

Typ av kartmaterial  Tryckår/utgivningsår  
 Rullgardinskarta ____________________ 
 Fast väggkarta ____________________ 
 Kartbok ____________________ 
 Jordglob ____________________ 

 

Missvisande detaljer 
 
Sverige 
 ____________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________ 
 
Europa 
 ____________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________ 
 
Världen
 ____________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________ 
 


