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Elevers omvärldsperspektiv - En litteraturstudie om elevers kunskaper om sin omvärld samt 

faktorer som påverkar deras kunskap.  

 

Students’ knowledge of the world - A literature study on students' knowledge of their 

environment and factors that influence their knowledge. 

Antal sidor: 25 

___________________________________________________________________________ 

Denna uppsats bygger på forskning angående elevers kunskap om sin omvärld inom 

geografiämnet. Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar samt en rapport. Studien 

innehåller didaktiska aspekter inom geografiämnet, elevers kunskap och föreställningar om 

platser och länder samt vilka aspekter som påverkar elevernas kunskap. Resultatet av studien 

visar att elevernas kunskap och föreställningar härstammar från familj och vänner, media, 

elevers resvana samt undervisningen som eleverna inhämtar i skolan. Didaktiska implikationer 

som enligt resultatet bidrar till att elever inhämtar kunskap är att jämföra likheter och skillnader 

mellan länder och kulturer, diskussioner i klassrummet samt hjälpmedel så som karta och 

jordglob. 

___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 
Vet du att den extrema fattigdomen i världen har halverats under de senaste 20 åren? Samt att 

mer än 60 % av flickorna i låginkomstländer numera går ut grundskolan? Om du tvivlar på att 

dessa resultat är korrekta är du långt ifrån ensam. I Hans Roslings bok - Factfulness - Tio knep 

som hjälper dig förstå världen (2018) gör Rosling ett försök att slå hål på global okunskap 

genom statistik och frågor. I boken framgår det att endast 7 % svarar rätt på ovanstående frågor 

(Rosling, 2018). Vi tillhörde tillika gruppen som svarade felaktigt på frågorna vilket gjorde att 

en nyfikenhet väcktes inom oss angående kunskaper om världen vi lever i. Fördomar och 

ogrundad fakta om världen verkar vara ett generellt problem hos människan. Är detta ett resultat 

av ett konstant informationsflöde? Närheten till information finns numera bara ett knapptryck 

bort och påverkar oss från morgon till kväll, gränser suddas ut och världen blir mindre. 

Informationen är sällan positiv utan allt som oftast alarmerande (Weibull, Wadbring & Ohlsson, 

2018). Är detta ett skäl till att elever tror att alla som bor i Afrika är extremt fattiga och tvingas 

gå långt för att hämta vatten? (Scoffham, 2019).  

 

Under våra VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) har vi upplevt att elever har svårt 

att föreställa sig andra människors levnadsvillkor samt att de har felaktiga uppfattningar om hur 

det är att leva i andra länder. Detta uppmärksammade vi vid ett arbete med mentala kartor i en 

undervisningssekvens. Förutom våra upplevelser från VFU-perioder så har vi fått inspiration 

från Rosling (2018), i boken beskriver Rosling hur undervisningen som bedrivs i skolan ofta 

grundas på lärares egna kunskaper om hur världen såg ut när de själva gick i skolan.  För oss 

som framtida lärare är denna information alarmerande då en av skolans främsta uppgifter är att 

fostra elever till goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2019). Hur blir detta möjligt om en del 

av undervisningen som bedriv i skolan inte stämmer överens med verkligheten? I vår 

litteraturstudie har vi undersökt vad forskning säger om elevers kunskaper om världens länder, 

det didaktiska perspektivet i geografiundervisning samt elevers känslor och uppfattningar om 

världen. Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar samt en rapport, studien 

innefattar samtliga årskurser i grundskolan. 
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2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att granska vad forskning säger om elevers omvärldsperspektiv samt 

vilka faktorer som påverkar elevers kunskaper om platser i världen.  

 

Detta syfte avses att besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vad har elever för föreställningar och kunskaper om andra länder och var härstammar deras 

kunskap från?  

• Vilka faktorer påverkar elevers förståelse? 

• Hur kan undervisningen utveckla elevers omvärldsperspektiv?  
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3 Bakgrund 
 
Geografiämnet i svensk skola tillhör de samhällsorienterade ämnena, tillsammans med religion, 

samhällskunskap och historia. Ibland beskrivs geografi som “världens ämne”, men utifrån vems 

världsbild och vems värld undervisas eleverna inom geografi? För att klargöra geografiämnets 

syfte behöver vi bland annat titta djupare i skolans värdegrund och kursplanen i geografi (Olson 

& Irisdotter Aldenmyr, 2016). I bakgrunden presenteras följande avsnitt (3.1) presenterar vi 

skolans värdegrund och kursplan för ämnet geografi och i (3.2) presenteras viktiga begrepp 

inom geografiämnet som lyfts i vår litteraturstudie.  

 

3.1 Skolans värdegrund och kursplan för ämnet geografi 
 
Enligt läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (2019) ska undervisningen i 

geografi ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla 

en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande” (Skolverket, 2019, s. 196). Genom 

undervisningen i geografi ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika platser, 

levnadsvillkor och regioner. Förutom att utveckla kunskaper ska eleverna även kunna göra 

jämförelser mellan länder, religioner samt levnadsvillkor på olika platser i världen (Skolverket, 

2019). Genom undervisningen i geografi ”ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett 

helhetsperspektiv” (Skolverket, 2019, s. 196).  Sedan den nya läroplanen (Lgr 11) infördes 2011 

är de samhällsorienterade ämnena i årskurs 1–3 ett och samma ämne för att sedan övergå till 

skilda ämnen i årskurs 4–6 och 7–9 (Olson & Irisdotter Aldenmyr, 2016). I det centrala 

innehållet i årskurs 1–3 framgår det att elevernas undervisning ska behandla vilka orsaker och 

konsekvenser det kan få att flytta inom ett land eller mellan länder. Undervisningen ska 

dessutom bidra till att eleverna får lära sig om sin hemort och om levnadsvillkor under olika 

perioder. Eleverna ska ges möjlighet att lära sig om jordgloben, kontinenterna, världshaven, 

namn på världsdelarna samt platser och länder som är betydelsefulla för eleven (Skolverket, 

2019). Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka verkligheten genom 

”rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet 

med skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt 

rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns” (Skolverket, 2019, s. 200). I årskurs 4–6 

ska eleverna utveckla kunskaper om namn, lägen och viktiga platser och länder i Europa. 

Eleverna ska utveckla kunskaper om levnadsvillkoren i världen, om ojämlikhet i tillgång till 

utbildning, naturresurser och hälsovård. Eleverna ska även kunna förklara några 
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bakomliggande orsaker till dessa ojämlika levnadsvillkor (Skolverket, 2019).  I årskurs 7–9 

behandlar undervisningen i geografi på vilka sätt människors levnadsvillkor påverkas av 

klimatet i förhållande till klimat- och vegetationszoner. Eleverna ska även få lära sig metoder 

för att värdera, samla in, presentera och bearbeta geografiska data samt använda olika 

geografiska informationssystem (GIS) och verktyg så som satellitbilder. Fokus ligger på hur 

sårbara platser, intressekonflikter om naturresurser samt förekomst av fattigdom och dess 

samband påverkar människor (Skolverket, 2019). 

 

Skolans värdegrund belyser bland annat att skolan ska främja förståelse för andra människor 

samt förmåga till inlevelse. ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex 

verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” 

(Skolverket, 2019, s. 9). Skolans mål är att eleverna ska kunna leva sig in i och förstå andra 

människors olika situationer. Läraren ska öppet redovisa och diskutera tillsammans med sina 

elever de olika värderingar, problem och uppfattningar som finns (Skolverket, 2019). 

 

3.2 Viktiga begrepp inom geografi 
 
I detta avsnitt presenteras begrepp som är centrala i litteraturstudien. Begreppen synliggör 

viktiga aspekter i litteraturstudien. 

 

3.2.1 Geografisk litteracitet 
 
Begreppet geografisk litteracitet innebär de kunskaper inom geografi som vi människor behöver 

för att kunna använda vårt rumsliga perspektiv. Det innebär även att kunna använda våra 

geografiska kunskaper som ett verktyg för att tolka vår omvärld. Genom undervisning ska vi 

som lärare ge våra elever möjligheter att inhämta kunskap samt att träna dessa förmågor utifrån 

etiska ställningstagande och frågeställningar (Olson & Irisdotter Aldenmyr, 2016). Forskning 

belyser vikten av medborglig litteracitet (citizenship literacy) som grundar sig på förståelse och 

kunskap om att kunna se och erkänna att olika sociala grupper i världen uppfattar och upplever 

världen på olika sätt. För att skolan ska lyckas med att fostra eleverna till att leva i ett 

demokratiskt och mångkulturellt samhälle så krävs insikt och förståelse för andra människor 

och andra kulturer. En modell angående deliberativt kommunikativt lärande bygger på att 

eleverna ska lära sig att lyssna och lära av varandra. Modellen bygger även på att vi ska träna 

våra elever i att tänka kritiskt, kunna argumentera samt att vara källkritiska (Olson & Irisdotter 

Aldenmyr, 2016). 
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3.2.2 Rumsligt medvetande 
 
Inom geografin beskrivs det rumsliga medvetandet som individens mentala bild av rummet. De 

mentala bilderna påverkas av informationsflöde, upplevelser och tidigare värderingar. Det 

rumsliga medvetandet påverkar individens ståndpunkt för platser, kulturer och andra individer 

(Rum, 2020). 

 

3.2.3 Mental karta 
 
Varje människa bär med sig en inre bild av hur de uppfattar världen. En mental karta beskrivs 

som en sammanställning av tolkad information från en individs känslor och kunskaper om en 

viss plats. Människans mentala karta påverkas av sociala, politiska, ekonomiska och kulturella 

känslor (Mental karta, 2020). 

 

3.2.4 Information 
 
I dagens samhälle är information en konstant och central del i vardagen. ”Information kan 

uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser” (Information, 2020). 

Sedan teknikens intåg är det idag enklare en någonsin att ta del av information. Information är 

i dagens samhälle en maktresurs vilket ger sig uttryck i att den som har tillgång till information 

kan använda och fördela den i samhället (Information, 2020). 

 

3.2.5 World-Mindedness  
 
År 1957 genomförde Sampson och Smith en studie där de introducerade begreppet World-

mindedness. World-mindedness innebär en referensram och möjlighet att orientera sig i sin 

omvärld. Sampson och Smith utvecklade en skala för att mäta world-mindedness hos elever. 

Studien bestod av åtta dimensioner där elever fick besvara påståenden beträffande: utbildning, 

krig, ras, patriotism, ekonomi, religion, immigration och styre. Skalan där påståenden 

besvarades bestod av sex steg, rangordnade efter instämmer helt - instämmer inte alls. År 1993 

utvecklades skalan av Hett´s och fick namnet Global-mindedness scale. Hett´s justerade vissa 

påståenden till att bli mer personligt känslomässiga samt mer reflekterande (Béneker, Tani, 

Uphues & van der Vaart, 2013).   

3.2.6 Assimilation och ackommodation - Jean Piaget 
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Jean Piaget var intresserad av barns föreställningar om världen samt vad de använder sig av för 

logiskt tänkande när de gör sin tolkning av världen. Piaget ansåg att processandet var viktigare 

än slutprodukten. Piaget menade att med hjälp av tidigare erfarenheter kan barn ta emot 

information och tolka sin omvärld vilket han benämnde som assimilation. Ett annat begrepp 

som Piaget myntade är ackommodation vilket innebär att barns föreställningar om världen kan 

förändras genom nya erfarenheter. Piaget menade att det då uppstår en kognitiv konflikt vilket 

leder till att individen tvingas att ändra sitt tänkande. Assimilation och ackommodation 

utformar ett typ av samspel i barns uppfattning om världen. Det krävs en viss förkunskap för 

att förstå sin omvärld (assimilation) samtidigt som ny information eller upplevelser tvingar barn 

att ackommodera (Säljö, 2014). 
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4 Metod 
 
I metodavsnittets inledande del (4.1) beskriver vi genomförandet av informationssökningen, 

(4.1.1) visar kriterier för inklusion, i tabell 1 visas tillvägagångssätt av den informationssökning 

som är gjord, urval av vetenskaplig litteratur som är inkluderade i studien visas i tabell 2 samt 

materialanalys (4.2) av granskat material.  

 

4.1 Informationssökning 
 
Informationssökningen genomfördes i ERIC (Educations Resources Information Centre), ERIC 

är en databas som innehåller källor och litteratur inom pedagogik. Informationssökningen 

genomfördes även i PRIMO, en söktjänst som innehåller rapporter, uppsatser och artiklar. I vår 

sökning efter relevant forskning inom vårt ämnesområde använde vi sökord som: world, 

knowledge, students, world-mindedness, world-view global-mindedness, children och location 

(för vidare information se bilaga). För att begränsa träffarna till de som var relevanta för vårt 

ämnesområde, använde vi oss av urvalsbegränsning kopplat till träffarnas namn. Vi använde 

oss av funktionen: Peer reviewed i samtliga sökningar.  I vår informationssökning använde vi 

oss av kedjesökning vilket innebär att vi använde källor som andra skribenter har hänvisat inom 

samma område.  Kurslitteraratur som är kopplad till ämnet geografi har använts i 

litteraturstudiens bakgrund samt i syftet att hitta relevanta forskare inom ämnesområdet 

geografi. Under sökningens gång ändrade vi våra sökord för att de skulle visa på stoff som var 

kopplat till vårt ämnesområde. Sökord som vi till en början använde oss av visade sig inte 

stämma överens till det materialet som vi efterfrågade. Vi hittade flera författare som 

cirkulerade i flera artiklar som vi studerade och som vi valde att titta närmare på. Jean Piagets 

forskning dök upp i flera studier vilket resulterade i att vi valde att inkludera hans forskning i 

vår litteraturstudie. Vi fick även inspiration av viss kurslitteratur som är kopplat till kursen i 

geografi för grundlärare årskurs 4–6. Nilholm (2017) betonar att vi inte enbart ska fokusera på 

den forskning som forskaren själva hänvisar till, utan att vi ska hitta nya referenser som bidrar 

till en mer utförlig översikt. Med Nilholm i åtanke att vi ansträngt oss för att hitta annan 

forskning än den forskning som forskare själva hänvisar till genom att söka på egen hand i olika 

databaser. 
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4.1.1 Kriterier för inklusion 
 
De kriterier för inklusion som vi använde i vårt sökande efter vetenskapliga artiklar, rapporter, 

avhandlingar och antropologier var främst kopplingen till barn och elever samt till ämnet 

geografi. Kriterier var även att materialet skulle vara peer reviewed och baserat på forskning. 

Vi fick tips om att använda UlrichsWeb för att säkerhetsställa att källorna var baserade på 

forskning. Urvalet består av nyare forskning samt internationell forskning, artiklarna och 

rapporten är från år 2002–2019, för att visa aktuell forskning inom ämnesområdet. 

 

Tabell 1: Informationssökning 
 
ERIC Antal träffar: Artikel 

Sökning 1: “students”, 

“world”, “knowledge”   

 

Sökning 1: 3973 träffar   

 

Artikel 1: The world in their 

heads: children´s ideas 

about other nations, peoples 

and cultures.   

Sökning 2:  

“world-mindedness AND 

Geography” 

 

Sökning 2: 2 träffar 

 

Artikel 2:  Young people’s  

world-mindedness and the 

global dimension in  

their geography education: 

a comparative study of  

upper secondary school stud

ent’s ideas in Finland,  

Germany and the 

Netherlands.   

Sökning 3: Distant place  

AND geography  

 

Sökning 3: 16 träffar 

 

Artikel 3: Teaching and 

Learning About Distant 

Places: Conceptualising 

Diversity. 

 

Artikel 4: Investigating 

change in young people’s 

understandings of Japan: a 
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study of learning about a 

distant place. 

Primo   

Sökning 4: global- 

mindedness  

 

Sökning 4: 324  

 

Artikel 5: Between the 

nation and the globe: 

education for global 

mindedness in Finland.  

  

Artikel 6: Teaching with 

Cultural Intelligence: 

Developing multiculturally 

educated and globally 

engaged citizen. 

Sökning 5: geography AND 

children AND world 

knowledge AND location 

 

Sökning 5: 35 933 

 

Artikel 7: Geographical 

Locational Knowledge as an 

Indicator of Children's 

Views of the World: 

Research from Sweden and 

Australia 

Google Scholar   

Sökning 6: Kedjesökning:  

the predictors of children's 

geographical knowledge of 

other countries. 

Sökning 6: 1 

 

Artikel 8: The predictors of 

children's geographical 

knowledge of other 

countries. 

Sökning 7: Kedjesökning: 

Children’s global thinking. 

Research investigating the 

engagement of seven- to 

nine-year-old children with 

critical literacy and global 

citizenship education. 

Sökning 7: 451 000 Artikel 9: Children’s global 

thinking. Research 

investigating the 

engagement of seven- to 

nine-year-old children with 

critical literacy and global 

citizenship education.  

Sökning 8: Kedjesökning: 

Schmeinck 

Sökning 8: 230 Artikel 10: The influence of 

travel experiences and 
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  exposure to cartographic 

media on the ability of ten‐

year‐old children to draw 

cognitive maps of the world. 

 

 
Tabell 2: Urval 
 

Författare Titel Publikationsstyp Årtal Land 

Reynolds, R & 

Vinterek, M 

 

Geographical Locational 

Knowledge as an Indicator 

of Children's Views of the 

World: Research from 

Sweden and Australia. 

Vetenskaplig 

artikel 

2015 Australien & 

Sverige 

Goh, M 

 

 

 

Teaching with Cultural 

Intelligence: Developing 

multiculturally educated 

and globally engaged 

citizen. 

 

Vetenskaplig 

artikel 

2012 USA 

Piké, S & 

Clough, P 

Children’s voices on 

learning about countries in 

geography. 

 

Vetenskaplig 

artikel 

2005 Irland  

Béneker, T, 

Tani, S, 

Uphues, R & 

van der Vaart, R 

 

 Young people’s world-

mindedness and the global 

dimension 

in their geography  

education: a comparative 

study of upper secondary 

school student’s ideas in 

Finland, Germany and 

the Netherlands.  

Vetenskaplig 

artikel 

2013 Nederländerna, 

Finland & 

Tyskland 
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Schmeinck, D 

& Thurston, A 

 

The influence of travel 

experiences and exposure 

to cartographic media on 

the ability of ten‐year‐old 

children to draw cognitive 

maps of the world. 

Vetenskaplig 

artikel 

2007 Tyskland & 

Skottland 

Scoffham, S  The world in their heads: 

children´s ideas about 

other nations, peoples and 

cultures.   

Vetenskaplig 

artikel 

2019 Storbritannien 

Taylor, L  Investigating change in 

young people’s 

understandings of Japan: a 

study of learning about a 

distant place. 

Vetenskaplig 

artikel 

2011 Storbritannien 

Bourchier, A., 

Barrett, M & 

Lyons, E 

The predicators of 

children’s geographical 

knowledge of other 

countries. 

Vetenskaplig 

artikel  

2002 Storbritannien 

Oberman, R., 

O’Shea, F., 

Hickey, B & 

Joyce, C 

 

 

Children’s global thinking. 

Research investigating the 

engagement of seven- to 

nine-year-old children with 

critical literacy and global 

citizenship education. 

Rapport 2014 Irland  

Picton, O, J Teaching and Learning 

About Distant Places: 

Conceptualising Diversity. 

Vetenskaplig 

artikel 

2008 Storbritannien 

 

4.2 Materialanalys 
 
De material som vi har valt att använda i vår litteraturstudie består av nio vetenskapliga artiklar 

samt en rapport. Studierna kommer från olika länder: Irland, Storbritannien, Sverige, 

Australien, Tyskland, Finland, Nederländerna samt USA. Urvalet är baserat på elever från flera 
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länder, bland annat: Frankrike, Sverige, Chile, Spanien, Australien samt Storbritannien (se 

bilaga). Materialet behandlar elevers syn på världen, didaktiska aspekter inom geografiämnet 

samt elevers lokaliseringsförmåga. Studierna är bland annat baserade på litteraturstudier, 

intervjuer, analyserat material av elevers kunskap samt undervisningsobservationer. I början av 

arbetet var vårt urval brett, då vi var osäkra på mängden forskning som fanns inom vårt 

ämnesområde. I vår urvalsprocess samarbetade vi genom att söka och godkänna material som 

vi ansåg relevant i vår litteraturstudie. Fokus i sökprocessen var att hitta ord och begrepp som 

var kopplade till vårt ämne. Vår litteraturstudie växte och ändrade riktning från att endast ha 

fokus på elevers mentala kartor till ett bredare perspektiv som inkluderar känslor, vad deras 

kunskap grundar sig på samt andra påverkande faktorer. Då vårt fokus med litteraturstudien var 

elevers omvärldsperspektiv exkluderade vi litteratur som berörde vuxnas tankar om världen. Vi 

valde att ta bort litteratur med utgivningsår äldre än år 2000 då vi vill att vår litteraturstudie ska 

baseras på nutida forskning. Däremot beslöt vi oss för att behålla en källa från år 1951 skriven 

av Piaget och Weil då deras forskning benämns frekvent i den övriga litteratur som vi tagit del 

av. 
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5 Resultat 
 
I resultatdelen presenteras forskning som besvarar frågeställningen i vår litteraturstudie. 

Resultatet lyfter elevers kunskap om sin omvärld, vad elevers kunskap härstammar från, hur 

undervisningen kan utformas för att utveckla elevernas förståelse om sin omvärld samt vilka 

faktorer som påverkar elevernas förståelse. Resultatet presenteras i löpande text där 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar besvaras. 

 

År 1991 genomfördes en undersökning i England på två elevgrupper. Den första gruppen bestod 

av elever i åldrarna 7–8 år medan den andra gruppen utgjordes av elever i åldrarna 10–11 år. 

Undersökningen gick ut på att eleverna ombads att skriva ned så många länder de kunde 

namnge. Genom undersökningen framgick det att eleverna i den yngre åldersgruppen generellt 

visste namnet på 5–6 länder, städer eller påhittade platser från sagor eller filmer. Den äldre 

elevgruppen kunde överlag namnge 15 länder, somliga i elevgruppen kunde nämna upp till 30 

länder. Den äldre elevgruppen inkludera inte påhittade platser i sina svar (Scoffham, 2019). 

 

Reynolds och Vinterek (2016) gjorde en liknande undersökning på 700 elever från Sverige och 

Australien. Undersökningen visade liknande resultat likt undersökningen på de två 

elevgrupperna från England år 1991. Eleverna i Australien och Sverige kunde namnge 5 länder 

när de var 7–8 år. Resultatet skiljer sig mellan de svenska och australienska eleverna när de är 

11–12 år. De svenska eleverna kunde överlag lista 25 länder medan de australienska eleverna 

listade 21 länder. Resultatet i studien visar att detta beror på att eleverna i Sverige är omslutna 

av grannländer samt närliggande länder i Europa. De australiensiska elevernas geografiska 

område ser annorlunda ut då Australien är beläget mer avskilt utan samma närhet till andra 

länder. Detta benämner forskarna som nearby principle - närliggande principen. På bara några 

år visade både de australienska och de svenska eleverna en stor utveckling av sina kunskaper, 

vilket Reynolds och Vinterek ser som en god utveckling. I undersökningen tog Reynolds och 

Vinterek (2016) hänsyn till att skolsystemen i länderna skiljer sig åt, därför sammanställdes 

resultatet baserat på elevernas ålder istället för antal år eleverna har gått i skolan. Eleverna i den 

svenska skolan visade sig ha utvecklat en större förståelse vid 11 års ålder trots att de har gått 

en kortare tid i skolan (Reynolds & Vinterek, 2016). 

I Reynolds och Vintereks (2016) forskning framgår det att kulturella band mellan länder 

påverkar elevernas kunskap. Forskningen visar att elever har stor kunskap om inflytelserika 

länder som exempelvis USA. När elever får besvara frågor som berör känslor de har gentemot 
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länder framgår det att exempelvis USA framkallar både positiva och negativa känslor. 

Känslorna är baserade på allt från krig, vapen, brottslighet, till kända platser så som Hollywood. 

Resultatet i studien visar att elevernas kunskaper härstammar från sociala medier, nyheter samt 

från dataspel. Både de australienska och svenska eleverna visade sig ha positiva känslor till 

länder där de har spenderat semester eller länder där de har släkt och vänner. Forskningen visar 

att eleverna inte behöver ha besökt landet, utan det kan räcka med att en kamrat eller 

familjemedlem har talat gott om eller besökt landet. Detta benämner forskarna som family 

principle - familjeprincipen.  Ytterligare faktorer till att elever tilltalas av ett land visade sig 

vara vädret och klimatet eller kända platser så som Eiffeltornet eller Disneyland (Reynolds & 

Vinterek, 2016). 

 

Piké och Clough (2005) visar att barns tankar om andra länder baseras på vad vänner eller 

släktingar anser om vissa länder samt resmål. Elevernas kunskap härstammar från 

undervisningen i skolan, deras egna intressen samt deras koppling till avlägsna platser utanför 

skolan.  Syftet med Piké och Cloughs forskning var att undersöka vad elever har för tankar om 

världen samt avlägsna platser. De studerade skolor i stan och på landsbygden för att få fram ett 

vidgat resultat. Trots att Piké och Clough menar att det största lärandet sker när elever själva 

får uppleva ett land på exempelvis en semester visar deras forskning att skolan spelar en stor 

roll i elevernas lärande om platser (Piké & Clough, 2005).  

 

Forskning av Bourchier, Barrett och Lyons (2002) visar att elevernas resvana har en stor 

inverkan på elevernas kunskaper om platser och länder. Bourchier, Barrett och Lyons (2002) 

intervjuade 261 elever i åldrarna 6–13 år om frågor angående känslor och förutfattade meningar 

om en viss plats eller ett land. Av svaren kunde forskarna dra slutsatsen om att klasstillhörighet 

har en stor inverkan på elevers kunskaper och känslor om sin omvärld. Detta beror på att elever 

som har ekonomisk möjlighet att resa skapar större förståelse. Studien visar att åldern har en 

stor inverkan på elevernas förståelse vilket delvis beror på att de yngre eleverna inte har upplevt 

världen i samma utsträckning som äldre elever (Bourchier, Barrett & Lyons, 2002).  

 

I en undersökning gjord av Schmeinck och Thurston (2007) där 432 elever från Sverige, 

Tyskland, USA, Storbritannien, Spanien, Chile och Schweiz ingick ombads eleverna att rita en 

världskarta. Inför undersökningen fick eleverna besvara frågor angående tidigare resvana, 

mediekanaler i hemmet samt hur ofta de kommer i kontakt med en världskarta. Anledningen 

till att dessa frågor ställdes var att få reda på elevernas förkunskaper om kartan. Resultatet av 
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studien visade att media och elevernas resvana har en stor inverkan på elevernas mentala karta 

av världen. Resultatet i studien belyser att elevernas mentala karta och förståelse för det 

rumsliga utvecklas genom att använda kartor i undervisningen (Schmeinck & Thurston, 2007). 

 

I Oberman, O’Shea, Hickey och Joyces rapport från Irland (2014) framgår det att det är flera 

faktorer som ligger till grund för barns bild av andra länder. Barn har redan vid 5 års ålder 

utvecklat stereotypa tankar om kulturer och platser i världen. Barn blir påverkade av familjens 

tankar och åsikter utan att ha kunskap om specifika platser, i takt med att barnen blir äldre 

påverkar även vänners åsikter. Oberman, O’Shea, Hickey och Joyce (2014) har studerat 9 åriga 

elever från Irland där eleverna fick titta på bilder från Afrika. I studien framgick det att barnen 

har en generell och stereotypisk bild av världsdelen. Eleverna nämner bland annat att alla i 

Afrika är fattiga, saknar bostad och behöver gå långt för att hämta vatten (Oberman, O’Shea, 

Hickey & Joyce, 2014). Scoffham (2019) menar att detta beror på att barnen tror att alla som 

lever i Afrika lever i nöd eftersom Afrika porträtteras som en plats som är i behov av 

välgörenhet av olika slag (Scoffham, 2019).  

 

James Oliver Picton (2008) har genomfört en studie på en gymnasieklass i ämnet geografi där 

eleverna fick lära sig om Brasilien. I en tidig del av undersökningen ombads eleverna att rita en 

bild av ett hus i Brasilien. 17 elever ritade simpla hus som liknade små kojor med väggar av 

jord och tak av halm. Enligt Picton (2008) blev det tydligt i undersökningen att eleverna tror att 

Brasilien är ett utvecklingsland. Efter att eleverna fått undervisning om Brasilien och utvecklat 

en större kunskap förändrades deras kunskap om Brasilien. När de vid ett senare skede ombads 

rita en ny bild porträtterades Brasilien av skyskrapor på ena sidan och favelas på den andra. 

Picton (2008) menar att det finns en stereotyp bild från början och att eleverna behöver få hjälp 

med att utveckla ett kritiskt tänkande om att en plats inte är på ett visst sätt (Picton, 2008). 

 

Forskning av Piaget och Weil (1951) visar att barn upp till 5–6 år endast är medvetna om 

området de själva lever i, de förstår inte skillnaden på stad och land. En studie av Piaget och 

Weil (1951) baserad på intervjuer med barn i Schweiz där Piaget och Weil undersöker barns 

förståelse angående stad och land. Barnen i citatet nedan är Ariette C som är 7 år och 6 månader 

samt Mathilde B som är 6 år och 8 månader. 

 

Ariette C. 7;6. 

1. Have you heard of Switzerland? Yes, it's a country. 
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Where is this country? / don't know, but it's very big. 

Is it near or a long way from here? It's near, I think. 

What is Geneva? It's a town.  

Where is Geneva? In Switzerland. (The child draws Geneva and Switzerland as two circles side 

by side). 

 

Mathilde B. 6;8. Have you heard of Switzerland? Yes. 

What is it? A canton. 

And what is Geneva? A town. 

Where is Geneva? In Switzerland. (The child draws the two circles side by side). 

Are you Swiss? No, I'm Genevese (Piaget & Weil, 1951, s. 563). 

 

Resultatet av studien visar att även vid 7–8 års ålder har barn svårt att förstå skillnaden mellan 

stad och land. I intervjun uppmanades barnen att rita sambandet mellan Geneve och Schweiz 

med hjälp av cirklar. Barnen tecknar Geneve och Schweiz sida vid sida istället för att visa att 

Geneve ligger i Schweiz. Scoffham (2019) menar att barn än idag missuppfattar länder och 

städer, till exempel tror barn att Afrika är ett land och inte en kontinent som består av flera 

länder (Scoffham, 2019). 

 

Reynolds och Vinterek (2016) menar att i dagens samhälle utvecklas elevers tankar och åsikter 

om världen i en snabb takt. Eleverna blir allt som vanligast influerade av familj, vänner, media 

samt andra kommunikationsflöden. Elevers åsikter och tankar kan även avspeglas på vad som 

för stunden anses vara populärt och modernt. Av den anledningen är det betydande att läraren 

lyfter elevers tankar om världen i diskussioner i klassrummet (Reynolds & Vinterek, 2016). Liz 

Taylor (2011) har forskat på hur undervisningen gynnas av olika didaktiska metoder. Taylor 

menar att diskussionen i klassrummet har en stor betydelse för elevernas utveckling i sin 

förståelse för omvärlden samt för att utmana befintlig information (Taylor, 2011). Reynolds 

och Vinterek (2016) hävdar att informationsflödet i dagens samhälle är konstant och att 

eleverna i tidig ålder möts av information utan att ha en vuxen vid sin sida. På så sätt tvingas 

eleverna att ta ställning till information på egen hand vilket kräver att eleverna bör vet hur de 

ska förhålla sig till information. Det är betydande att eleverna agerar källkritiskt mot 

information möts av. Eleverna måste av den anledningen få lära sig att vara mottagare i ett 

samhälle med ett konstant informationsflöde. Elevernas förmåga att orientera sig i dagens 
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samhälle utvecklas bäst i klassrummet genom diskussioner där elever själva får delta och lyssna 

till varandras åsikter (Reynolds & Vinterek, 2016). 

 

I en studie baserad på 789 gymnasieelever från Finland, Tyskland och Nederländerna gjord av 

Béneker, Tani, Uphues och van der Vaart (2013) framgår det att eleverna själva tycker att 

skolan är en viktig nyckel till att förstå sin omvärld. Eleverna fick svara på frågor angående 

World-mindedness. Eleverna tycker att diskussionerna i skolan bidrar till en bredare förståelse 

om sin omvärld. De anser även att undervisningen bidrar till att de lär sig att reflektera och ta 

till sig information, som de dagligen möter från samhället som exempelvis nyheter (Béneker, 

Tani, Uphues & van der Vaart, 2013). 

 

Scoffham (2019) anser att en stor del av dagens undervisning bygger på fakta vilket ger eleverna 

en allt förenklad och stereotypisk bild av kulturer, nationer och människor runt om i världen. 

Skolan har ett stort ansvar att utveckla elevers tankar och resonemang om sin omvärld. 

Scoffham (2019) menar att fotografier av världen kan utmana elevers stereotypa tankar. Taylor 

(2011) poängterar att bilder har en stor betydelse för elevernas förståelse om sin omvärld. 

Genom att presentera vardagliga fotografier från ett land eller en viss kultur utmanas inte bara 

elevernas tankar utan det väcker allt som oftast en nyfikenhet hos elevgruppen. Detta leder i sin 

tur till att eleverna blir frågvisa och utvecklar ny kunskap. Taylor (2011) betonar att det är 

viktigt att presentera två sidor av ett land eller en kultur för att utveckla elevernas kognitiva 

tänkande. Vardagliga fotografier från en viss plats kan hjälpa elever att se likheter och 

skillnader mellan elevernas egna livserfarenheter (Taylor, 2011).  

 

Mikael Goh (2012) har forskat på geografiundervisning och vill belysa komplexiteten i 

geografiämnet. Goh (2012) menar att det är betydande för eleverna att få kännedom om sin 

egen kultur samt sina kamraters kulturella bakgrunder. Detta är väsentligt för att undvika att 

elever utvecklar “vi och dem känsla”. Goh (2012) hävdar att det är gynnsamt för elevernas 

utveckling att jämföra likheter och olikheter mellan kulturer i elevernas omgivning (Goh, 

2012). 

 

Kartor och jordgloben har visat sig ha en viktig roll i undervisningen. Kartan och jordgloben 

hjälper eleverna att lokalisera sig samt att bilda en förståelse för det rumsliga medvetandet. 

Dessa representationsformer har visat sig betydelsefulla när elever diskuterar eventuella 

problem runt om i världen (Reynolds & Vinterek, 2016). Tidigt insåg man vikten av att använda 
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sig av kartor och posters i klassrummet för att öka elevernas förståelse. I en studie gjord av 

Bourchier, Barrett och Lyons (2002) jämfördes två elevgrupper där den ena gruppens klassrum 

var prydd med kartor och posters på väggarna medan den andra klassens klassrum var utan 

dessa hjälpmedel. Klassen med kartor och posters utvecklade en större förståelse än eleverna 

utan hjälpmedel. Läraren använde sig inte av kartorna i undervisningen, endast dess närvaro 

visade sig vara av stor betydelse trots att experimentet bara pågick under en vecka (Bourchier, 

Barrett & Lyons, 2002). 

 

Béneker, Tani, Uphues och van der Vaart (2013) hävdar att elever utvecklar en förståelse för 

sin omvärld genom att skapa kontakt med andra elever runt om i världen. Det är vanligt 

förekommande att skolor tar kontakt med andra skolor men att det allt som oftast sker mellan 

skolor i närliggande länder. Närheten gör att levnadsvillkor samt kulturerna inte skiljer sig 

markant. Béneker, Tani, Uphues och van der Vaart (2013) poängterar vikten av att söka kontakt 

med länder som ligger längre bort geografiskt vilket leder till ett större kulturellt utbyte. 

Forskarna understryker att syftet inte enbart är att eleverna ska berätta om sina egna liv och 

levnadsvillkor utan att de istället ska diskutera ämnen där eleverna utbyter normer och värden 

(Béneker, Tani, Uphues & van der Vaart, 2013). 

 

Enligt Goh (2012) är läraren i huvudsak ledaren i klassrummet och har av den anledningen stor 

påverkan på elevernas inlärning om sin omvärld. Läraren bör ha en bred kunskap kring 

geografiämnet samt ett intresse för att undervisningen som bedrivs i klassrummet ska vara 

gynnsam för eleverna. Det är inte tillräckligt att läraren har en ytlig förståelse i geografiämnet. 

Läraren måste vara insatt både geografiskt och kulturellt för att utveckla elevernas 

geografikunskaper samt ge dem en regelrätt bild av sin omvärld (Goh, 2012). Scoffham (2019) 

betonar att det är omöjligt för en lärare att ge eleverna en korrekt världsbild eftersom det inte 

finns tid att undervisa om exakt allt. Det sker ett urval av information i undervisningen där vissa 

delar prioriteras medan andra utesluts. Enligt Scoffham (2019) görs urvalen av historiska, etiska 

och kulturella skäl men kan även påverkas av samhällsklass, kön och plats (Scoffham, 2019). 

 

Reynolds och Vinterek (2016) understryker att det är tydligt att elevernas kunskaper i 

klassrummet är varierande. Det är av den anledningen viktigt att den undervisande läraren är 

väl medveten om elevgruppens kunskaper. Reynolds och Vinterek (2016) anser att det bästa 

sättet för att fastslå elevernas förkunskaper är att kartlägga eleverna och inte förlita sig på 

föregående klasser eller studier om elevers generella kunskaper. Individerna i klassen är alla 
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unika vilket gör att kunskapen kommer att variera mellan elevgrupper (Reynolds & Vinterek, 

2016). 
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6 Diskussion 
 

I diskussionsavsnittet presenteras och diskuteras informationssökningen under rubriken 

metoddiskussion (6.1). Resultatet av studien presenteras under resultatdiskussion (6.2).  

 

6.1 Metoddiskussion 
 
I det inledande skedet av ämnesval fick vi information om att forskning inom samhällskunskap 

och geografi var begränsat. Trots det valde vi att göra vår litteraturstudie inom geografiämnet 

för att belysa forskningsstudier som finns inom geografi. Forskningen som vi har analyserat är 

baserad på studier från år 2002–2019 från främst Europa. Detta kan ses som negativt då eleverna 

som deltar i studierna kommer från liknande levnadsförhållanden. Förutom Europa är en studie 

från Australien en del av materialet. Trots att Australien och länder i Europa är lokaliserat långt 

ifrån varandra geografiskt har de ett starkt kulturellt band till Europa, främst Storbritannien. En 

del av studierna är baserade på stora elevgrupper med ett stort antal deltagare medan annan 

forskning har fokus på mindre elevgrupper med färre deltagare.  

 

Materialet i vår litteraturstudie är baserad på kvalitativa och kvantitativa studier. En del studier 

är baserade på undersökningar från en specifik plats där elever från likande levnadsvillkor 

deltar. Andra studier har ett större spektrum av deltagare från olika plaster och olika länder. Till 

en början fokuserade vi endast på studier med ett stort antal deltagare men insåg efter en tid att 

vi behövde inkludera även studier gjorda på mindre elevgrupper. De studierna på de mindre 

elevgrupperna var i regel mer analyserade och djupgående och innehöll bland annat intervjuer 

vilket åskådliggör elevers åsikter och kunskaper. Dilemmat med de stora studierna är att vi inte 

fick se utformningen av studierna och hur eleverna har svarat. Vi kan inte vara säkra på att alla 

elever har förstått frågorna i till exempel en enkät. Vi upplevde en styrka med att använda olika 

typer av studier oavsett om studierna består av fler eller färre deltager. De kompletterade 

varandra och vi upplevde en bredd i vårt resultat. Syftet med vår studie var att ta reda på vad 

elever vet om sin omvärld. I de inkluderade studierna har elever från olika åldrar i skolan 

medverkat. Vårt urval är baserat på forskning från USA, Australien samt Europa vilket gör att 

vi saknar en större geografisk spridning av forskning inom ämnet (som framgår i bilaga).  

 

Vår utbildning, erfarenheter från VFU samt våra nuvarande kunskaper inom ämnet påverkar 

vår tolkning av resultatet från det analyserade materialet. Med tanke på att vi har ett intresse för 
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geografiämnet så kan det bidra till att vi har valt material efter egna utgångspunkter. Under 

arbetsprocessen har vi varit noga med att inte låta våra personliga åsikter och tankar ta överhand 

i arbetet. Vi har fokuserat på de resultat som har framkommit i studierna som är inkluderade i 

vår litteraturstudie. En annan faktor som vi har tagit hänsyn till är att skolsystemen och 

läroplanerna är olika i länderna där forskningen har bedrivits. Detta påverkar timplanen och 

stoffet som länderna väljer att inkludera i ämnet geografi. Ytterligare en faktor som kan påverka 

resultatet är att eleverna börjar skolan i olika åldrar i olika länder. I det materialet som vi har 

valt att inkludera lyfter somliga forskare denna aspekt.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 
I litteraturstudien granskar vi vad forskning säger om elevers omvärldsperspektiv samt vilka 

faktorer som påverkar elevers kunskap om platser i världen. Syftet besvaras genom att resultatet 

indikerar i att det är flera faktorer som påverkar elevers omvärldsperspektiv. Resultatet visar att 

elevers resvana, ekonomiska förutsättningar, media, familj och vänner samt undervisning i 

skolan bidrar till elevernas förståelse om sin omvärld.  

 

Av resultatet i studien framkommer det att det är en rad olika faktorer som påverkar elevers 

upplevelse av världen. Oberman, O’Shea, Hickey och Joyce (2014) visar i sin studie att barn 

vid 5 års ålder har utvecklat tankar om platser och kulturer i världen. Det visar tydligt att barnen 

blir påverkade av sin familj. Annan forskning i det analyserade materialet i litteraturstudien 

pekar på samma slutsats. Vi anser att detta inte är överraskande med tanke på att barnen är så 

pass små att de inte kan ha dragit egna slutsatser om världen. Reynolds och Vintereks (2016) 

forskning stödjer detta konstaterande och framhåller även hur barnens vänner påverkar åsikter 

och tankar. Med tanke på att barnen nödvändigtvis inte behöver ha besökt en viss plats som 

beskrivs i litteraturstudien, kan barnen ändå få både positiva och negativa känslor om platsen 

från främst vänner och familj. Vilket benämns i litteraturstudiens resultat som familjeprincipen. 

Detta är ett tydligt tecken på hur påverkad människan blir av sin omgivning, vilket lärare måste 

vara medvetna om samt ta hänsyn till i sin undervisning. Konklusionen angående vad som 

påverkar elevers upplevelse av världen är således skola, vänner och familj, resor samt elevernas 

omgivning.  

 

Elever har olika förkunskaper och upplevelser som gör undervisningen komplex. Likt Reynolds 

och Vinterek (2016) påstående om att alla elevgrupper och elever är unika instämmer vi i deras 
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åsikt om vikten att kartlägga elevernas kunskaper inför ett nytt ämnesområde. Detta stämmer 

överens med skolans uppdrag som säger att skolan ska bidra till en likvärdig utbildning. 

Utbildningen ska grundas på elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund och kunskaper 

(Skolverket, 2019).   

 

Forskning av Schmeinck och Thurston (2007), Taylor (2011), Scoffham (2019), Piké och 

Clough (2005) samt Reynolds och Vinterek (2016) visar att elever som har resvana och upplevt 

platser och länder har stor påverkan på elevers kunskap och förståelse om världen. Vi har av 

tidigare erfarenheter från VFU upplevt att elever ofta vill berätta om länder de har besökt eller 

har släkt och vänner i. Samtidigt som vi har upplevt dessa diskussioner som något positiv 

genom att elever får dela med sig av sina upplever och tankar finns det en viss problematik. En 

del av eleverna inte har samma möjlighet att uppleva platser på grund av till exempel 

ekonomiska skäl vilket Bourchier, Barrett och Lyons (2002) lyfter i sin forskning. Det är då 

viktigt att läraren balanserar undervisningen och tar till vara på elevernas upplevelser utan att 

andra elever i klassen upplever ett utanförskap. Vi har även upplevt att elever aktivt avstår från 

att resa på grund av påverkan på miljön, detta är något som saknas i forskningen som vi har 

analyserat. Vi tror att detta beror på att miljödiskussionen kopplat till främst flygresor är relativt 

ny. De elever som vi har mött visar ett stort engagemang gentemot miljöfrågor med Greta 

Thunberg som en förebild. Reynolds och Vinterek (2016) lyfter i sin forskning att elever blir 

påverkade av det som för stunden anses populärt och modernt. Vi anser att trots att 

meningsskiljaktigheter uppstår i klassrummet får det inte leda till att elever känner sig 

förnärmade, vilket gör lärarens roll i klassrummet komplex.  

 

Forskning av Picton (2008), Oberman, O’Shea, Hickey och Joyce (2014) och Scoffham (2019) 

visar att elever har förutfattade tankar om andra länder. Trots att eleverna har en positiv 

världsbild, har det i forskningen av Oberman, O’Shea, Hickey och Joyce (2014) visat sig att 

elever drar slutsatser att hela världsdelar lever i fattigdom, i detta fall Afrika. Scoffhams (2019) 

forskning lyfter fram hur media porträtterar läget i världen som en bidragande orsak till 

elevernas föreställning av världen. Samtidigt menar Rosling (2018) att trots att media har en 

stor roll i samhället bör inte skulden om global okunskap läggas på media, utan att det är upp 

till mottagaren att agera källkritiskt (Rosling, 2018). Beträffande vem av Scoffham (2019) och 

Rosling (2018) som har rätt i sina uttalande kring den globala okunskapen är svårt att avgöra. 

Nyhetsflödet i dagens informationssamhälle påverkar oss undermedvetet och vi kan inte alltid 

kontrollera vilken information vi tar in (Reynolds & Vinterek, 2016). Framförallt är det inget 
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litet åliggande som vi begär av våra elever. Trots att läroplanen säger att eleverna ska agera 

källkritiskt anser vi att det inte är en självklarhet att elever alltid agerar källkritiskt trots att de 

har fått kunskap angående vikten av att vara källkritisk (Skolverket, 2019).  

 

Litteraturstudien belyser hur närvaron av kartor i klassrummet bidrar till en positiv påverkan på 

elevers inlärning trots att kartorna inte nödvändigtvis används i undervisningen (Bourchier, 

Barret & Lyons, 2002). Av tidigare erfarenheter från VFU-perioder har vi noterat att det oftast 

saknats världskartor i klassrummen. Detta har förklarats genom att det inte prioriteras på grund 

av ekonomiska skäl. De världskartor som vi har noterat i klassrummen har allt som oftast suttit 

dold och monterade i taket. Vi har då upplevt att kartan inte används kontinuerligt i 

undervisningen. Då forskningen av Bourchier, Barrett och Lyons (2002) visar att närvaron av 

en karta har stor betydelse anser vi att en monterad karta i taket inte är det mest fördelaktiga 

eftersom eleverna inte har möjlighet att se kartan. Det blir upp till den undervisande läraren att 

avgöra när eleverna ska få möjlighet att titta på världskartan. Samtidigt bör det tas i beaktande 

att elever med koncentrationssvårigheter ofta upplever det störande med för mycket visuella 

intryck i klassrummet (Tufvesson, 2007). Av den anledningen anser vi att materialet som sitter 

på väggarna i klassrummet bör bara noga övervägt och ha ett syfte.  

 

Idag har digitala verktyg fått en större del i undervisningen i skolan och likväl i 

geografiundervisningen. Med hjälp av lärplattor kan eleverna få tillgång till digitala kartor 

(GIS). Med hjälp av Google Earth kan klassen besöka valfri plats i världen utan att lämna 

klassrummet. Det finns program som hjälper elever att träna på lokalisering av länder, städer 

och andra geografiska områden. Vi anser att lärplattorna är en tillgång i geografiundervisningen 

men vi är överens om att det måste finnas ett syfte i användandet av dem. Traditionella och 

digitala verktyg i skolan bör inte konkurrera utan snarare fungera som ett komplement till 

varandra för att utveckla elevers geografikunskaper. 

 

Tidigare i litteraturstudien beskrivs forskning av Goh (2012) som poängterar att lärarens 

kunskap och egenintresse har en stor betydelse för undervisningen. Goh betonar att det inte 

räcker med att ha en ytlig kunskap i ämnet utan att den undervisande läraren bör ha en mer 

djupgående sådan (Goh, 2012). Detta finner vi intresseväckande då vi själva upplever att 

utbildningen på grundskoleprogrammet inom geografiämnet endast omfattas av fem veckor. 

Det är en kort tid att inhämta kunskap som vi förväntas ha som utbildade geografilärare. Trots 

att vi har läst färdigt 7,5 högskolepoäng inom geografiämnet är vi långt ifrån färdiglärda. Detta 
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bekräftar Gohs (2012) påstående angående lärarens egenintresse för ämnet. Då världen är i 

ständig förändring är vi medvetna om att vi som geografilärare aldrig kommer att nå en 

hundraprocentig kunskap inom ämnet. Vi är sedan tidigare medvetna om att läraryrket är i 

ständig förändring i samspel med samhället, forskningen i de studierna som vi har tagit del av 

understryker detta. Scoffham (2019) påstår att det är omöjligt för en lärare att ge eleverna en 

korrekt världsbild eftersom det saknas utrymme för att undervisa om exakt allt. Han nämner 

historiska, etiska och kulturella aspekter som faktorer för vad som prioriteras i undervisningen 

(Scoffham, 2019). Vi instämmer i Scoffhams åsikt men vill således inflika att vi uppfattar 

läraren i sig som den avgörande faktorn eftersom läraren planerar undervisningen utefter 

innehållet i läroplanen. Lärarens intresse kan bidra till att undervisningen behandlar vissa delar 

mer djupgående än andra. Det är även upp till läraren hur stoffet ska behandlas och hur eleverna 

ska tillgodose sig dessa kunskaper. 

 

Enligt skollagen ska undervisning som bedrives i skolan bygga på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (SFS, 2010:800) trots det menar Scoffham (2019) att en faktafokuserad 

undervisning bidrar till en stereotypisk och förenklad bild av verkligheten vilket 

litteraturstudien belyser i resultatdelen. Skolans värdegrund framhåller att skolan ska bidra till 

att eleverna skapar förståelse och inlevelse för andra människor (Skolverket, 2019). För att 

eleverna ska utveckla en förståelse betonar Goh (2012) att det är viktigt att eleverna får 

kännedom om sin egen kultur respektive sina kamraters. Goh menar att detta fördelaktigt görs 

genom att jämföra likheter och skillnader mellan kulturer och länder. Samtidigt betonar Picton 

(2008) i sin studie att det är viktigt att poängtera att det inte finns ett specifikt tillstånd i ett land. 

Picton (2008) försöker åskådliggöra i sin studie att i Brasilien finns det både fattiga och rika 

människor samt de som är varken eller. Av den anledningen bör undervisningen inte fokusera 

på likheter och skillnader. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att elevers egen upplevelse av resor har en stor betydelse för 

elevers förståelse av världen. Därför vore det intressant med forskning som belyser alternativa 

sätt att uppleva platser och om detta kan vara jämförbart med att resa fysiskt. Finns det 

möjligtvis ny teknik som på ett fördelaktigt sätt går att använda i undervisningen, som 

exempelvis VR-glasögon för att möjliggöra att samtliga elever får uppleva avlägsna platser på 

ett visuellt sätt? Det vore även intressant om elevers förståelse av ett land kan utvecklas i 

samspel med flera sinnen så som syn, smak och hörsel. Kan samspelet av flera sinnen utveckla 

elevernas förståelse om en viss plats? Ytterligare forskningsområde kan vara att studera hur 
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eleverna påverkas av den nuvarande miljödebatten. Kan länders ställningstagande i miljöfrågor 

bidra till elevers åsikter beträffande andra länder samt hur media väljer att presentera 

informationen? Ett annat aktuellt forskningsområde är att studera eftergifterna av pandemin 

COVID-19 som för närvarande förekommer i världen. Påverkar COVID-19 elevernas tankar 

och känslor angående andra länder och kulturer? Förändras elevernas syn på att vilja resa och 

uppleva världen? 
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Resultat 
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Resultat 
Resultatet visar att elever 
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mångfald och olika aspekter av 
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Resultat 
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Australien & 
Sverige 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunkt/ram 
Ingen uttalad teori. 

Resultat 
Studien som är baserad på elever 
från Australien och Sverige visar 
likande resultat från tidigare 
forskning inom området som är 
baserad på elever från Europa 
och Storbritannien. Yngre 
elevers kunskaper om andra 
länder är influerade av deras 
närområde. Elevers kunskap om 
sin omvärld är starkt influerade 
av skolan, familj, vänner, sport, 
familjesemestrar samt media.  

Författare  
Scoffham, S 
Titel  
The world in their heads: 
children´s ideas about other 
nations, peoples and 
cultures.   
Tidskrift 
International research in 
geographical 
and environmental  

Syfte  
Syftet med studien är 
att ta reda på vad barn 
kan och vilka känslor 
de har om olika 
kulturer, länder och 
människor. Hur formas 
barns idéer om 
världen? Vad finns det 
för svårigheter och 
komplikationer i 

Urval 
Litteraturstudie 
Datainsamling 
Litteraturstudie 
Land 
Storbritannien 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunkt/ 
ram 
Ingen uttalad teori.  

Resultat 
Barns globala förståelse och 
kunskap baseras på många olika 
faktorer: kön, ålder, sociala 
status, etnicitet samt resvana. 
Barns förståelse och kunskap är 
väldigt individuell.   
Barn har förutfattade bilder och 
tankar om olika platser och 
kulturer i världen. Dessa tankar 
och bilder är både negativa och 



 

education 
Publikationsår 
2019 

undervisnings-
sammanhang i 
klassrummet. 

positiva om olika platser och 
kulturer. Skolan har en viktig 
roll och kan förändra barns 
utveckling och tankar. Men trots 
undervisning så förändras inte 
alltid barns tankar och attityder.  

Författare 
Schmeinck, D  
& Thurston, A 
Titel  
The influence of travel 
experiences and exposure to 
cartographic media on the 
ability of ten‐year‐old 
children to draw cognitive 
maps of the world. 
Tidskrift 
Scottish Geographical 
Journal 
Publikationsår 
2007 
 

Syfte  
Syftet med studien är 
att undersöka hur 
elevers resvana samt 
tidigare erfarenheter av 
kartor och media 
påverkar elevers sätt att 
uppfatta världen.  

Urval 
432 elever deltog i studien, 
eleverna kom från 
länderna: USA: 22 st. 
Sverige: 23 st. 
Chile: 33 st. 
Storbritannien: 51 st. 
Tyskland: 88 st. 
Frankrike: 71 st. 
Schweiz: 82 st. 
Spanien: 62 st. 
Datainsamling 
Frågeställningar samt 
insamlade teckningar.  
Land 
Tyskland & Skottland 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunkt/ 
Ram 
Ingen uttalad teori. 
 

Resultat 
Resultatet i studien visar att 
tidigare erfarenheter har en stor 
påverkan på elevers förståelse av 
världen.  

Författare  
Taylor, L 
Titel  
Investigating change in 
young people’s 
understandings of Japan: a 

Syfte  
Syftet med studien är 
att visa hur 
undervisningen kan 
gynnas av att 
undervisningen 

Urval 
I studien deltar en klass 
från England med elever i 
13–14 års ålder. I studien 
ska eleverna lära sig om 
Japan som ingår i geografi. 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunkt/ram 
Sociala 
representationer 
(Moscovici).  

Resultat 
Studien visar att inledningsvis är 
representationerna av Japan 
mångsidiga, dessa är till stor del 
baserade på vad läraren väljer att 
diskutera och ta upp i 



 

study of learning about a 
distant place 
Tidskrift 
British Educational Research 
Journal 
Publikationsår 
2011 

kompletteras av vissa 
metoder, för att elever 
ska få en mer detaljerad 
bild av avlägsna 
platser. 
 

Datainsamling 
Tolkande fallstudie. 
Observationer, 
transkription, inspelade 
lektioner, intervjuer med 
lärare och elever samt 
individuella intervjuer med 
elever, reflektioner från 
lektioner, insamlat material 
och dokumentation från 
undervisningen.   
Land 
Storbritannien 

 undervisningen. Resultatet 
visade på tre huvudpunkter 
angående hur elever lär sig om 
avlägsna platser: koppla ny 
kunskap till gammal kunskap, 
använda kunskap som går att 
koppla till kunskap om liknande 
platser samt att kunna processa 
och kategorisera kunskap. För att 
gynna lärande av dessa tre 
huvudpunkter visade studien att 
vissa aktiviteter kan bidra till 
ökat lärande. 

 


