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Sammanfattning 
  
Undersökningens syfte är att ta reda på hur gymnasieelevernas världsbild påverkas av erfarenheter-
na som erhålls genom det egna resandet, skolans geografiundervisning samt populärkulturens på-
verkan på elevernas uppfattning av världen. Med hjälp av följande tre frågeställningar har syftet 
uppfyllts. Vad beskriver eleverna att de lärt sig av skolans geografiundervisning? Hur framträder 
erfarenheter från egna resor i ungdomars världsbild? På vilket sätt påverkas ungdomars världsbild 
av inflytandet från populärkultur?  

Studien kommer delvis använda samt utgå från tidigare forskning som har gjorts inom ämnet för att 
sedan kombinera detta med en egen kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som har 
gjorts med tre gymnasieelever. Resultatet redogörs sedan genom en tematisk analys. 

Tidigare forskning inom geografididaktik påvisar att populärkulturella fenomen som TV, film, po-
pulärmusik och internet är viktiga element i elevers lärande. Genom att integrera dessa element i 
lärandet och klassrummet skapar man förutsättning för lärande genom en teori som kallas kulturpe-
dagogik (Morgan 2010. s. 294).  

Undersökningens resultat bekräftar likheter med den tidigare forskningen som har gjorts inom äm-
net om hur elevernas världsbild och uppfattning om världen påverkas av skolans geografiundervis-
ning, det egna resandet samt populärkulturen. Några av undersökningens resultat visar att ungdo-
marna har sämre kunskap om länder som media rapporterar mindre om och av svaren framgår också 
att respondenterna menar att det främst är en negativ bild som massmedia förmedlar om länder i 
Afrika. Länder och världsdelar som ungdomarna hade mest kunskap om var platser som de bor eller 
har bott i, semestrat i eller som de mött genom olika populärkulturella element som tv, internet eller 
sport.  
  
  
Nyckelord: geografididaktik, geografiundervisning, världsbild, resor samt populärkultur. 
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Abstract 
  
The purpose of this study is to find out how high school students worldview is influenced by the 
experiences gained through their own travels, schools geography education and popular culture. 
Through the following three questions the purpose has been fulfilled; What do the students describe 
that they have learned from the school's geography education? How do experiences from the stu-
dents' own travels appear in their worldview? In what way does popular culture influence the stu-
dents' worldview?  
  
I will partly use previous research within the subject, and then combine this with a qualitative study 
with semistructured interviews that has been conducted with three high school students. Finally, the 
result is presented through the thematic analysis. 
  
Previous research in geography studies shows that popular-cultural phenomena such as television, 
movies, popular music, computer games and the internet are important elements of students’ lear-
ning. By integrating these elements into the classroom, one creates a prerequisite for learning 
through a theory called cultural education (Morgan 2010, p. 294). 
  
The results of the survey show similarities to the previous research that has been made in the sub-
ject of how the students' worldview is influenced by the school's geography teaching, their own tra-
vel and popular culture. Some of the survey results show that students have poorer knowledge about 
countries that the media reports less about, and the answers also show that respondents argue that it 
is primarily a negative image that media transmits about African countries. Countries and parts of 
the world that young people had the most knowledge of were places they live or had lived in, trave-
led to or met through various popular cultural elements such as television, internet or sports. 
  

Keywords: geography teaching, geography education, worldview, travel and popular culture. 
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1. Inledning 

I och med globaliseringen så har gränserna i världen suddats ut och det är allt fler som reser och tar 
del av andra kulturer. Vidare har teknikens framväxt skapat ett stort avtryck i världen och hela 95% 
av alla 11-åringar i Sverige har en egen smartphone idag (Carlén 2015). Digitaliseringen av varda-
gen där massmedia och internet spelar en större roll i ungdomarnas liv innebär att intrycken som 
ungdomarna får från dessa kanaler påverkar deras förståelse för omvärlden. Hur påverkas ungdo-
marnas världsbild av dessa nya aspekter i dagens värld? 

Världsbild är ett nyckelbegrepp i denna undersökningen. Nationalencyklopedin definierar ”världs-
bild” som ”den syn på världen människan, under skilda tider, har haft” (Nationalencyklopedin). Den 
definitionen jag utgår från och använder i denna undersökning är de totala kunskaperna samt före-
ställningarna om världen som gymnasieeleverna erhållit genom skolans geografiundervisning, det 
egna resandet samt populärkulturella moment. De populärkulturella momenten är även de ett breda-
re begrepp och genom egna intressen så har gymnasieeleverna tagit del av inverkan från populär-
kulturen.  

Mitt studieobjekt ligger inom de geografididaktiska fältet och geografididaktik är överlag ett ämne 
som är väldigt lite utforskat trots att det är ett ständigt aktuellt ämne för geografipedagoger vilket är 
den främsta motiveringen för denna undersökning. I mitt arbete som gymnasielärare i Geografi är 
det av stor vikt att på ett så didaktiskt sätt som möjligt använda sig av elevernas erfarenheter, intres-
sen samt uppfattningar i undervisningen för att göra den rolig och intressant. Detta ger mig ännu en 
anledning till varför jag vill undersöka hur elevernas världsbild, det vill säga uppfattning om värl-
den, påverkas av skolans geografiundervising, det egna resandet samt populärkulturen. Området är 
även till stor del outforskat i Sverige och den främsta forskningen som har gjorts inom ämnet är i 
andra länder. Frågan kvarstår gällande populärkulturen samt det egna resandet och dess påverkan på 
ungdomars världsbild, något denna undersökningen kommer ge svar på. 
  
Elevernas världsbild har inverkan på undervisningen och klimatet i klassrummet då elevernas för-
kunskaper och förståelse påverkar hur informationen jag sänder ut genom min undervisning kom-
mer att mottas, vilket är en viktig aspekt för elevernas lärande samt förståelse. Detta blir därför en 
kritisk aspekt och ett område som i hög grad kommer att påverka min undervisning samt hur den 
bemöts av mina elever. Med kunskaper om de faktorer som påverkar elevernas världsbild får jag 
bättre förutsättningar att forma min undervisning på ett sätt som gynnar elevernas lärande, kunskap 
samt uppfattning. Då elevernas världsbild påverkas utanför klassrummet i en så stor utsträckning 
som de gör är det viktigt att undervisningen uppdateras vilket är något alla lärare måste ta hänsyn 
till för att göra undervisningen mer intressant för eleverna. 
  
Följande är ett citat från en sammanfattning av en forskning inom geografididaktik av Bladh (2016) 
“Texter till Skolverkets hemsida – Forskning för Skolan”, “– Ett fält att undersöka är vardagsgloba-

	 �6



lisering. Det traditionella sättet i geografi är att utgå från det nära och senare anknyta till platser 
långt borta. Idag har många elever i ett klassrum erfarenheter från andra platser. Många är uppväxta 
i andra länder och resandet har också ökat. Intrycken från andra platser via internet, film och TV är 
många. Det har betydelse för hur barn uppfattar världen.”  
  
Studier visar även att många barn och elever förknippar olika länder och världsuppfattningar med 
självupplevda situationer. Detta kan exempelvis vara att resa till platsen, tv-tittande av exempelvis 
fotbolls-VM, information från nyheterna eller internet (Pike & Clough 2010).  
   
1.1 Disposition  

Inledningsavsnittet leder fram till studiens syfte samt frågeställningar. I avsnitt två presenteras ex-
empel på den tidigare forskning som har gjorts inom ämnet och mina teoretiska utgångspunkter. Av-
snitt tre beskriver metoden som har använts i undersökningen samt urvalet och etiska övervägan-
den. I avsnitt fyra presenteras resultatet utifrån en tematisk analys. I det avslutande avsnittet disku-
teras resultaten i relation till tidigare forskning och mina teoretiska utgångspunkter. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelevernas världsbild påverkas av 
erfarenheter från skolans geografiundervisning, eget resande och inflytande från populärkultur 
såsom internet, tv samt andra populärkulturella element som de möter när de utövar sina egna in-
tressen.  

1.3 Frågeställningar  

Syftet uppfylls genom att besvara följande frågeställningar: 

Vad beskriver eleverna att de lärt sig av skolans geografiundervisning? 
  
Hur framträder erfarenheter från egna resor i ungdomars världsbild?  

På vilket sätt påverkas ungdomars världsbild av inflytandet från populärkultur? 
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2. Tidigare forskning   

I kommande avsnitt presenteras ett antal svenska samt internationella studier som har gjorts inom 
ämnet geografididaktik som berör forskningsområdena skolans geografiundervisning, populärkultu-
ren samt det egna resandet. Den tidigare forskningen behandlar vilka element barnen och eleverna i 
studierna inhämtar kunskap om världen från. Däribland finner vi olika populärkulturella moment, 
det egna resandet samt familj och vänner.  

Pikes & Cloughs (2005) studie “Children’s Voices on Learning about Countries in Geography” stu-
derar barn i irländska landsbygds- samt stadsmiljöer från blandade socioekonomiska områden. Syf-
tet var att ta reda på barns tankar om att lära sig om plats, och därigenom ge dem möjlighet att re-
flektera över sitt lärande i geografi. I såväl intervjusvaren samt de skriftliga svaren var Irland det 
oftast nämnda landet av barnen, det vill säga landet som studien utfördes i. Andra länder som 
nämndes var de länder som barnen hade besökt eller där de hade släktingar eller vänner. Utöver 
dessa länder fanns det ett stort antal länder som namngavs av barnen. Detta var en återspegling av 
de olika länder som barnen hade upptäckt i skolan samt deras intressen och förbindelser med av-
lägsna platser när de inte gick i skolan (Pike & Clough 2005. s. 358). Det var relativt få referenser 
till mindre ekonomiskt utvecklade länder och barnen hade tydliga förklaringar om orsaken till den-
na skillnad samt kunskap. En förklaring barnen hade var att de inte noterade dessa länder eftersom 
de visste lite om dem och det som de visste var negativt, vilket berodde på brist på lärande om län-
derna i skolan samt den negativa bild som massmedia förmedlade. Barnen i studien menade att man 
hör mindre om utvecklingsländer i media och att när dessa länder väl nämns handlar det om att ex-
empelvis en jordbävning har skett. Studien visar även från vilka källor barn inhämtar deras kunska-
per och förståelse från.  De vanligaste kunskapshöjande påverkan kommer från om barnen hade be-
sökt landet, levt i landet och samband med familj och/eller vänner. Även tv och internet är med i 
studien och är ett sätt för barnen att skapa en förståelse och kunskap om olika länder (Pike & 
Clough 2005. s. 359-360). En pojke i femteklass säger “South Korea reached the 2002 World Cup 
semi-finals. It was the first time I heard of South Korea. That I can remember” som svar till “var 
hörde du om detta landet första gången?” En annan pojke i femteklass svarade “The Internet, maga-
zines, TV” på samma fråga. Barnen hade flera ideér om de bästa sätten att få kunskap om ett land 
där en tjej i sjätteklass svarade “To travel there. But the next best thing would to be getting a pen 
pal. But the best thing would be to have first hand experience of that country, even if it was only for 
a day or two” (Pike & Clough 2005. s. 360).  

Tani & Surma-ahos (2012) studie ”Young people and the hidden meanings of the everyday: time-
space path as a methodological opportunity” undersöker hur den dagliga miljön och erfarenheter är 
grundläggande för hur barn uppfattar olika platser. Författarna menar att det är viktigt att lämna 
klassrummet ibland och utforska närmiljön. Eleverna i studien fick göra egna geografiska diagram 
med bilder och texter som kopplades till deras egna vardagsliv. Flickorna och pojkarna i studien la 
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fokus på olika moment där pojkarna fokuserade på mer text och beskrivning av vad de gjorde på 
dagen. Flickorna fotograferade mer, inte minst detaljer (Tani & Surma-aho 2012).  

I undersökningen “Texter till Skolverkets hemsida – Forskning för Skolan” (2016) menar författa-
ren Bladh att “– Ett fält att undersöka är vardagsglobalisering. Det traditionella sättet i geografi är 
att utgå från det nära och senare anknyta till platser långt borta. Idag har många elever i ett klass-
rum erfarenheter från andra platser. Många är uppväxta i andra länder och resandet har också 
ökat. Intrycken från andra platser via internet, film och TV är många. Det har betydelse för hur 
barn uppfattar världen” (Bladh 2016). 

Daniela Schmeink är en tysk geografididaktiker skriver om hur 10-åriga barn och deras mentala 
kartor av världen ser ut. Barnen fick i uppgift att rita världskartan och att på denna karta rita samt 
skriva allt de själva kunde gällande världskartan och världen i sig. Studien utgick från tyska barn 
men kompletterades med internationella grupper av barn där elever, föräldrar och lärare fick besva-
ra enkäter gällande världen och kartan där sedan kvantitativa analyser av materialet genomfördes. 
Studien visar att de 10-åriga barnen har kännedom om världen, kontinenterna samt främmande län-
der men bekräftar även att den rumsliga förståelsen påverkas av många olika omständigheter. Ex-
empelvis hittades ett visst samband mellan elevernas resvanor, skolan och barnens intressen då de-
ras mentala kartor var av bättre kvalité och uppfattning än hos eleverna som exempelvis inte reste 
eller hade andra intressen (Schmeink 2009). Schmeink (2009) anser att det är viktigt att integrera 
elevernas egna erfarenheter i undervisningen och genom att kombinera elevernas tidigare kunskap 
med ny information, finns det stora möjligheter till att utveckla elevernas olika perspektiv och 
rumsliga begrepp. Schmeink presenterar en modell som tar upp fyra olika typer av platser med ett 
elevperspektiv i åtanke, de lokala vardagsplatserna, de personligt upplevda platserna, de föreställda 
platserna och till sist, de okända platserna. Med hjälp av denna modell kan sambandet mellan upp-
levelser och föreställningar från det nära inpå till det långt borta och vice versa göras. Schmeink 
menar att det är viktigt att läraren använder elevernas egna erfarenheter och sätter dem i perspektiv 
och olika sammanhang, detta kan göras genom att exempelvis problematisera samt förenkla bilder 
av olika platser och länder på jorden (Schmeink 2009).  

Schmeink talar även om hur tyska barns resor har en inverkan på elevernas rumsliga fantasi. Inter-
vjuer visar att förutom de primära erfarenheterna i de länderna som de tillbringar sin semester så har 
eleverna tillgång till ett brett utbud av reseupplevelser genom sina klasskamrater, föräldrar samt 
morföräldrar. På grund av detta verkar tillväxten i resor ha en avgörande roll i klassen när det gäller 
en global dimension (Schmeink 2009. s. 79). 

KIM-studien, står för Kindheit (barndom), Internet och Medien (media). KIM-studien från 2006 
visar att tv är det viktigaste mediala elementet för barn. Hela 78% av alla tyska barn kollar på tv 
dagligen och nästan hälften av alla barn har en egen tv. Datorn är även den ett viktigt element i bar-
nens lärande (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2006. s. 19). År 2005 hade hela 
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83% av hushåll med barn minst en dator och 12% av barnen hade en egen. 63% av barnen använde 
datorn minst en gång per vecka (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2006. s. 26). 
Även böcker från andra kulturer och länder användes för att skapa sig en uppfattning om andra län-
der och deras kulturer (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2006. s. 28).  

Forskningsöversikten visar att det är många olika faktorer som bidrar till att bygga upp barn och 
ungdomars världsbild. Geografiundervisningen är en av dessa faktorer men även erfarenheter från 
det egna resandet samt intryck från populärkultur spelar in baserat på dessa tidigare studier.  

KIM-studien är över 10 år gammal och populärkulturen i form av internet och media har utvecklats 
mycket de senaste decenniet. Undersökningen visade att datorn var ett viktigt element i lärandet och 
att 83% av hushållen med barn hade minst en dator. Detta är en siffra som idag har ökat. I såväl 
skolans geografiundervisning som elevernas vardag och intressen så är internet och datorer ett vik-
tigt element. Studier från 2015 visar att 94% av alla gymnasieelever i åldrarna 17-19 år använder 
datorn till skolarbete varje vecka (Alexandersson & Davidsson 2015. s. 49). Samma studie visar att 
100% av alla ungdomar mellan 17-19 års ålder har internet hemma samt en smartphone (Alexan-
dersson & Davidsson 2015. s. 13).  

2.1 Kulturpedagogik 

Kulturpedagogik är ett samlingsnamn för populärkulturella element, erfarenheter från resor samt 
skolans geografiundervisningens inverkan på hur elevers lär sig och formas såväl i som utanför 
klassrummet, något Morgan (2001) menar uppträder på ett antal kulturella platser, utanför klass-
rummet. Då denna undersökning utgår från just dessa tre kategorier av lärandet gör detta kulturpe-
dagogiken högst relevant. I Morgans (2001) studie “Popular Culture and Geography Education” 
studeras elevers skolgeografi och på vilket sätt eleverna lär sig och formas utanför klassrummet ge-
nom populärkultur i form av tv, film och resor, vilket de definierar som kulturpedagogik. För att 
förstå hur den pedagogiska processen verkar i samtiden behöver därför både skolan och andra kul-
turpedagogiska platser undersökas. Detta innebär i sin tur att geografipedagoger måste reflektera 
över idén om att de "geografiska fantasierna" för eleverna, som vi lärare undervisar i, blir alltmer 
formade utanför geografiklassrummet, i den så kallade kulturpedagogiken (Morgan 2001. s. 284). 
Kulturpedagogiken innefattar populärkulturella fenomen som TV, film, populärmusik, dataspel och 
Internet. Genom att integrera dessa fenomen i lärandet och klassrummet skapar man kulturpedago-
gik och förutsättning för lärande (Morgan 2010. s. 294).  

Kulturpedagogiken uppstod och skapades för att återspegla tanken att utbildningen sker på en 
mängd olika sociala platser, inklusive, men inte begränsat till skolgång. Kincheloe och Steinberg 
(1997) hävdar att kulturpedagogiken är uppbyggd av kommersiell dynamik, krafter som ställer sig 
in i alla aspekter av våra egna och barns privatliv. De redogör för vikten för geografipedagoger att 
känna igen kraften i kulturpedagogiken, som är formad av kommersiell dynamik, för att möjliggöra 
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ett så bra lärande som möjligt för eleverna. Även om vi borde fortsätta att studera böcker som aka-
demiska skrifter, bör vi också studera de värden som produceras och distribueras via media, såsom 
tv, filmer, internet, videospel och annonser av olika slag (Morgan 2010. s. 290).  

Morgan refererar till Gilberts (1992, 1995, 1997) studier som förklarar att geografiutbildare ignore-
rar de unga livsstilarna i deras undervisning där film, tv, MTV, mode, rockmusik samt dans är alla 
viktiga faktorer och kulturella former som uttrycksfulla kanaler i deras generation. Mot denna sida 
argumenterar Gilbert att om skolorna vill uppmuntra unga att aktivt delta i samhället, måste utbil-
darna förstå hur unga upplever och hur deras sociala läge representeras av de kulturer där de bor 
och de som de bygger själva (Gilbert 1992, 1995, 1997 se Morgan 2001. s. 286). 
  
Studien tar även upp Burgess och Gulds (1985) geografi- och kulturstudie där TV, radio, tidningar, 
skönlitteratur, film och popmusik är vanliga inslag i lärandet. Dessa element har betydelse för män-
niskors geografi som utgår samt ingår i deras vardag (Burgess och Gulds 1985 se Morgan 2001. s. 
288). 

Det finns ett växande antal studier som uppmärksammar följderna av populärkultur för lärandet. 
Morgan refererar till Steinberg och Kincheloe (1998) hävdar att för att använda kulturstudier inne-
bär det att läraren behöver ta populärkultur på allvar och processen som studenterna använder för att 
göra mening i sina liv. Exempel på dessa populärkulturella element är tv, populärmusik, filmer, vi-
deospel, serietidningar och andra kommersiellt producerade ungdomskulturer (Steinberg och Kin-
cheloe 1998 se Morgan 2001. s. 294).  
       
Kincheloe och Steinberg (1998) hävdar vidare att kulturpedagogiken är uppbyggd av en kommersi-
ell dynamik, av krafter som riktas till alla aspekter av våra egna och barns privatliv. Kincheloe och 
Steinberg menar att vi kan utveckla så många mångkulturella läroplaner vi vill, men lika viktiga och 
inflytelserika som dessa kan vara är den kulturella läroplanen som lärs ut av TV, film, populärmu-
sik, dataspel och Internet. Populärkulturell konsumtion som formas av TV- och filmkorporationer 
och andra nöjesbranscher blir kraftfulla kommersiella institutioner av lärare i det nya årtusendet. 
Svaret på kulturpedagogiken kräver att lärare, utbildningsforskare, politiska ledare, föräldrar och 
elever ska ha möjlighet att ställa krav på lärandet, undervisningen och läroplanen. Vidare betonas 
vikten av att lära oss själva, där populärkulturen och media skulle kunna vara ett stort hjälpmedel i 
lärandet (Steinberg och Kincheloe 1998 se Morgan 2001. s. 289-290).  
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3. Metod 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder         
   
Kvalitativa- och kvantitativa undersökningar skiljer sig åt på många sätt. I en kvalitativ intervju är 
undersökningen mer koncentrerad på att få fram tydliga svar från respondenterna (Bryman 2011. s. 
371-372). Bryman (2002) menar att en kvalitativ metod bör användas om det som sägs i intervjun 
ska vara i fokus (Bryman 2002. s. 250). En fördel med den kvalitativa forskningen är att responden-
terna kan diskutera och besvara frågorna mer detaljerande än i den kvantitativa forskningen där det 
inte finns utrymme (Bryman 2011. s. 364). Forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor och skapa 
sig en bättre uppfattning av respondenterna och deras svar och på så sätt få fram mer åsikter och 
information från respondenterna än i en kvantitativ forskning (Bryman 2011. s. 341-342). Då min 
undersökning går ut på att fånga upp hur olika perspektiv påverkas ungdomars världsbild är detta 
svårt att mäta i siffror eller genom stängda frågor. Detta gör att jag valde den kvalitativ undersök-
ning med tanke på att jag vill att eleverna skall svara så fritt som möjligt på mina frågor som avser 
att tolka hur deras världsbild påverkas av skolans geografiundervisning, erfarenheter från deras 
egna resande samt populärkulturens inflytande. Jag vill även som intervjuare ha möjlighet att ställa 
följdfrågor om respondenterna berättar något intressant ur en synvinkel som kan gynna undersök-
ningen och min förståelse för ungdomens världsbild. 

En kvantitativ forskning är mycket strukturerad för att kunna undersöka avgränsande frågeställ-
ningarna som undersökningens fokus ligger på (Bryman 2011. s. 372). I mina intervjuer och möten 
med ungdomarna eftersträvade jag flexibilitet, något som den kvantitativa forskningen inte har på 
samma sätt som den kvalitativa (Bryman 2011. s. 366-368). Det är viktigt men ett flexibelt tillväga-
gångssätt då jag utgår från respondenternas liv och kunskap, något som studien ska eftersträva och 
resultatet påvisar. Några begrepp som förknippas med den kvantitativa forskningen är siffror, di-
stans, reliabel data samt konstlade miljöer. Några begrepp som förknippas med den kvalitativa 
forskningen är ord, närhet, rika och fylliga data samt naturliga miljöer (Bryman 2011. s. 371). Jag 
utgår från ungdomarnas ord i min undersökning, jag eftersträvar en närhet till respondenterna och 
för att bygga upp relation inom studien och för att kunna ta den av rika och fylliga data samt så ut-
förs intervjuerna i naturliga miljöer för såväl mig som forskare men även för ungdomarna som till-
frågas. 

Jag har i denna undersökningen utgått från ett induktivt synsätt. Bryman & Bell (2005) menar att ett 
deduktivt synsätt förknippas med en kvantitativ metod och den induktiva ansatsen förknippas med 
det kvalitativa metodvalet (Bryman & Bell 2005. s. 33). Vidare fortsätter författarna och talar om 
det induktiva angreppssättet där man utgår från respondenternas uppfattningar, det vill säga, resulta-
tet och den insamlade empirin, för att sedan stödja dessa med en teori (Bryman & Bell 2005. s. 
24-25). 
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3.2 Val av metod 

En semistrukturerad intervjuform har kombinerats med det kvalitativa metodvalet. En kvalitativ 
forskning kan vara strukturerad i olika grader. I en semistrukturerad intervju använder man en inter-
vjuguide med vissa förbestämda frågor som ställs till respondenterna men respondenten kan svara 
på sitt egna sätt, vilket ger en mer avspänd intervjusituation. Intervjuaren har möjlighet att ställa 
följdfrågor till respondenterna. Följdfrågorna behöver inte finnas med i intervjuguiden för att an-
knyta till deras tidigare svar och för att få ett djupare svar (Bryman 2011. s. 415). Intervjuguiden jag 
har använt mig av är därmed semistrukturerad och det finns en möjlighet till följdfrågor till respon-
denterna i varje intervju, beroende på hur respondenterna svarar på frågorna. 

3.3 Tematisk analys  

Den kvalitativa intervjudata analyserades genom en tematisk analys. Braun och Clarke (2006) me-
nar att en tematisk analys är en fördel för den som är oerfaren inom forskningen då det är en relativ 
enkel metod att följa. Den tematiska analysen söker efter likheter samt olikheter i den insamlade 
datan genom att strukturera data utifrån teman och identifierade mönster (Braun & Clarke 2006. s. 
78). Dessa riktlinjer underlättade min analys. Författarna har delat in den tematiska analysen i sex 
steg där den första riktlinjen att eftersträva är att göra sig familjär med datan man har samlat på sig. 
Det andra steget innebär att kodning sker och man letar efter intressanta och relevanta aspekter till 
studiens fråga. Det tredje steget innebär att sortera in koderna i olika teman och samla all relevant 
data till varje potentiellt tema. Det fjärde steget innebär att dubbelkolla så att samtliga teman funge-
rar i relation till den kodade datan samt att skapa en tematisk analyskarta. Det femte steget är att 
skapa klara definitioner och namn för varje tema. Det sjätte steget i en tematisk analys är den sista 
chansen man har för att säkerställa analysen. Där ska övertygande urval ställas i relation till under-
sökningens frågeställning och syfte (Braun & Clarke 2006. s. 87). 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes hemma hos en bekant till min familj då vi bor i olika städer och det inte 
fanns några bättre eller mer bekväma sätt att genomföra intervjuerna i min mening. Varje intervju 
tog ungefär 45 minuter där jag som intervjuare samt respondenten satt i ett enskilt rum. Dokumenta-
tionen av ungdomarnas svar skedde genom anteckningar på en dator där jag skrev ner de exakta or-
den som respondenterna svarade på varje fråga för att kunna citera eleverna i undersökningen och 
samtidigt kunna tolka svaren under analysdelen av undersökningen. Att jag valde att endast anteck-
na respondenternas svar på en dator i stället för att spela in intervjuerna och transkribera beror på att 
respondenterna inte kände sig bekväma med att deras svar skulle spelas in. Beroende på responden-
ternas svar på frågorna som tidigare utformats i intervjuguiden så ställdes följdfrågor för att ta reda 
på mer perspektiv och kunskap som eleverna besitter.  
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I en kvalitativ studie så undersöks endast ett mindre antal deltagare men på ett djupare sätt, till 
skillnad från i en kvantitativ forskning där ett större antal deltagare studeras men på ett ytligare sätt 
där forskaren inte får ta del av respondenternas tankar och känslor på samma sätt. Då en studie med 
endast tre respondenter inte kan ge underlag till någon generalisering kan denna studie istället bidra 
med att ge fördjupade insikter om vad varje enskild gymnasieelev i studien har att säga.   

3.5 Urval 

Urvalet av respondenter är gymnasieelever på samhällsvetenskapligaprogrammet samt ekonomi-
programmet i årskurs 1-3, i åldrarna 16-19 år. Samtliga elever studerar geografi 1 och/eller geografi 
2 i skolan i en mindre stad i Sverige.  

Jag har utgått från ett bekvämlighetsurval då tiden är begränsad men även urvalet då min möjlighet 
att komma i kontakt med gymnasieelever är väldigt liten då jag är ungefär 10 år äldre än responden-
terna i undersökningen. Jag tog kontakt med min lillebror som har flera vänner och bekanta som 
motsvarade kriterierna i undersökningen. Ett bekvämlighetsurval är respondenter som finns till-
gängliga i forskarens närhet. I ett bekvämlighetsurval är det viktigt med en pilotstudie där man kan 
se hur forskningen kan te sig innan den huvudsakliga undersökningen påbörjas (Bryman 2011. s. 
194). Därför gjordes en pilotstudie på min lillebror som uppfyller samtliga kriterier för att delta i 
undersökningen men hans svar kommer inte att finnas med i undersökningens resultat.  

I den kvalitativa forskningen är det målinriktade urvalet mest vanligt och delas in i två delar, snö-
bollsurval och teoretiska urval. Ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer ut ett fåtal respon-
denter som har någon betydelse för frågeställningarna i studien (Bryman 2011. s. 392). Jag har valt 
bekvämlighetsurvalet som sedan mynnade ut i ett snöbollsurval då jag kontaktade min lillebror som 
är 17 år och går på en gymnasieskola i en mindre stad i Sverige. Jag bad sedan honom kontakta per-
soner på hans skola eller kompisar till honom som han tror skulle passa i studien. Kriterier för att 
delta i studien var att de skulle studera på gymnasieskolan och likaså studera skolämnet geografi. I 
ett snöbollsurval använder sig intervjuaren av ett fåtal personer som är av vikt för forskningen och 
dess frågeställningar då de har kunskap eller erfarenhet inom området. Dessa personer tar i sin tur 
kontakt med fler respondenter som passar till studien (Bryman 2011. s. 196). 

Då deltagandet är anonymt delges endast kön samt ålder när respondenterna presenteras i undersök-
ningen och i respondenternas svar. De tre ungdomarna som har frivilligt deltagit i undersökningen 
har intervjuats individuellt.  

3.6 Etiska överväganden   

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra etiska principer att förhålla sig till när man skriver en vetenskap-
lig studie. Samtyckes-, informations-, nyttjande- samt konfidentialitetskravet. Dessa etiska principer 
skall forskaren förhålla sig till vid kontakt med individerna som presenteras utifrån olika resultat i 
studien (Vetenskapsrådet 2002).  
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Samtyckeskravet grundar sig i när respondenterna blev tillfrågade om de vill medverka i undersök-
ningen samt under vilka omständigheter.  

Informationskravet uppfylldes då samtliga medverkande respondenter blev innan intervjuen började 
informerade om vad syftet med undersökningen och intervjuen är samt att de kan avbryta sin med-
verkan när de vill.  

Nyttjandekravet följdes då respondenternas svar endast kommer att användas i forskningsändamål 
av mig personligen. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då jag intervjuar anonyma elever i gymnasieskolan och använder 
inga personliga uppgifter för att säkerställa att eleverna ska känna sig trygga och förbi anonyma i 
sina svar i studien. Den personliga informationen som ungdomarna kommer att dela med sig av är 
ålder samt kön, för att göra studien så inkluderande samt genusmedveten som möjligt finns det “tjej, 
kille samt annat” att välja på för de ungdomarna som uppfattar sig själva som ickebinära.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Sammanfattning  

Den semistrukturerade intervjun utgick från tre huvudområden, skolans geografiundervisning, det 
egna resandet samt populärkulturen. Frågorna konstruerades med syftet att ta reda på vilken kun-
skap eleverna har fått från varje del av dessa tre huvudområden. 

En sammanfattning av frågorna som ställdes var följande: 

Vad har du lärt dig om världen i skolans geografiundervisning? Vad har du lärt dig om Europa, Af-
rika, Nordamerika, Asien, Sydamerika, Oceanien, Antarktis i skolans geografiundervisning? Var 
och hur har du lärt dig om världen förutom i skolans geografiundervisning? Skiljer sig denna kun-
skapen på något sätt utifrån den kunskapen du fått från geografiundervisningen?  

Jag tänkte börja med att be dig berätta om den senaste gången du gjorde en längre resa – vart reste 
du då? Vad var annorlunda i det landet jämfört med Sverige? Varför valde du att resa du till landet? 
Vad lärde du dig under resan? Vad blev du förvånad av när du var där? Vad visste du om landet in-
nan du reste dit? Var hade du lärt dig det?  Kan du ge några exempel? Vilka länder eller delar av 
världen har du bäst kunskap om? Varför tror du att du har mer kunskap om detta landet? 
Har du besökt landet? Vad visste du om landet/länderna innan du reste dit? Var hade du lärt dig det? 
Kan du ge några exempel? 

Hur aktiv är du på sociala medier? Vilka sociala medier är du aktiv på? Var i världen bor de som du 
oftast har kontakt  med på sociala medierna? Vilka länder/delar av världen möter du oftast när du är 
på sociala medier? Är du ute och kollar runt på sidor/medier från andra delar av världen utöver Sve-
rige? Vilka då? Från vilka länder?  

Har du lärt dig något om landet från tv, sociala medier, film eller liknande? 
Vad har du lärt dig om det landet eller delar av världen genom sociala medier?    
Hur ser dessa platser ut? Hur är det att leva där? Vad jobbar man med? Hur bor man?  
Ser du några skillnader mellan Sverige och denna plats? Hur ser det ut? Hur bor man? Vad jobbar 
man med? 

Ge exempel på ett land eller del av världen som ofta skildras i film/TV-serier?  
Vad har du lärt dig om det landet eller delen av världen genom dessa filmer/TV-serier?    
Hur ser dessa platser ut? Hur är det att leva där? Vad jobbar man med? Hur bor man?  
Ser du några skillnader mellan Sverige och denna plats?  
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Samma frågor ställdes ytterligare en gång men istället för film/TV-serier var nyhetsflödet på inter-
net det som efterfrågades.  

Nu har vi gått igenom skolan, det egna resandet samt populärkulturen som TV, sociala medier och 
nyheter på internet, som platser att få kunskap om världen på. Vilka skillnader ser du mellan dessa 
tre olika sätt att lära sig om världen? 

4.2 Tematisk analys 

Vid den tematiska analysen började jag att kategorisera svaren utifrån svaren i tre teman som skild-
rar ungdomarnas påverkan av deras världsbild från från skolans geografiundervisning, det egna re-
sandet samt populärkulturen. Det tre teman är ämneskunskap, upplevelser samt egna intressen. De 
tre teman sammankopplas till undersökningens grundläggande forskningsområden där skolans geo-
grafiundervisning sammankopplas med ämneskunskap, upplevelser sammankopplas med eget re-
sande och att egna intressen sammankopplas till hur de framställs i populärkulturen. Följande citat, 
som den tematiska analysen utgår ifrån, är exempel från de olika respondenterna som medverkade i 
undersökningen och utgör inte samtliga citat från gymnasieeleverna.  

 4.3 Ämneskunskap 

Ämneskunskap är något som kan sammanfattningsvis beskriva respondenternas svar gällande kun-
skapen de fått från skolans geografiundervisning. Teman och kunskaper som respondenterna be-
skriver den övergripande kunskapen under kategorin ”skolans geografiundervisning” är befolkning, 
klimat, naturresurser samt naturkatastrofer.  

4.3.1 Befolkning  

En kvinnlig student i åk tre berättar: 
”Vi har läst om befolkningen i olika delar av världen, om resurser, och en del om naturen. Om vad 
som händer i olika delar av världen.”  

Här talar en kvinnlig respondent främst om temat befolkning. 

En manlig respondent talar om hur befolkningen påverkas i Asien: 
“Vi har läst om befolkningen i Asien för att befolkningen påverkas på olika sätt av klimatet, jord-
bruket och naturkatastroferna som sker där”. 

Temat befolkning finns även i det centrala innehållet i Geografi 1 där det bland annat står: ”befolk-
ningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Betydelsen av migration, utbild-
ning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika 
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perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden” (Skolverket, 
2011). Den kvinnliga respondenten förklarar att de har ”läst om befolkningen i olika delar av värl-
den” vilket kan kopplas till flera begrepp i det centrala innehållet. Respondenten berättar inte vilka 
aspekter av befolkningsfrågor hon har kommit kontakt med i skolans geografiundervisning, vilket 
gör att hennes beskrivning inte blir lika tydlig som den andra respondentens svar. Dessutom talar 
ingen respondent specifikt om ”reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till 
exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden” som är en del av det centrala 
innehållet för Geografi 1. Detta innebär inte nödvändigtvis att respondenterna inte har läst om detta 
i skolan utan kan helt enkelt spegla att de inte minns detta innehåll.  

Svaren från de två respondenterna skiljer sig till viss del åt trots att de talar om samma arbetsområ-
de. Den kvinnliga respondenten talar om befolkningen ur en något mer övergripande synvinkel, det 
vill säga ”befolkning i olika delar av världen”. Den manliga respondenten talar istället om befolk-
ningen i specifikt världsdelen Asien och hur de påverkas av olika naturgeografiska faktorer. Re-
spondenten talar om hela Asiens befolkning, som en homogen grupp människor och att de skulle 
påverkas på samma sätt, oavsett var de bor i Asien, deras samhällsstatus samt andra faktorer som 
kan spela in. Geografiämnets syfte menar att eleverna ska ”utveckla en global geografisk referens-
ram där kunskaper om egen och andras livsmiljö är en del” (Skolverket, 2011). Den egna och and-
ras livsmiljöer kan sammankopplas till temat befolkning där den manliga respondenten berättar om 
hur ”befolkningen påverkas av klimatet, jordbruket och naturkatastroferna”.  

4.3.2 Klimat 

Vidare berättar en manlig student i åk två: 
”I skolan så får jag ju lära om hur klimatet och landet fungerar, hur det är uppbyggt och såna gre-
jer. Lite mer grundläggande.” 

En kvinnlig respondent berättar om Nordamerika:  
”Vi har läst lite om deras klimat för de är väldigt stor skillnad beroende på var i USA man är. I 
New York blir det ju snö på vintern men det snöar aldrig i Miami ju. Det beror på ekvatorn bland 
annat har jag lärt mig.” 

Den manliga studenten fortsätter: 
”Jag har lärt mig om Sverige och våra tillgångar men också andra delar av världen som USA, Eu-
ropa och Afrika. I Afrika har jag lärt mig att det är varmt för att de ligger närmare ekvatorn än ex-
empelvis Sverige. Vi såg en film på senaste geografilektionen som handlade om regnskogar och var-
för det var bra för klimatet och varför de inte ska försvinna också.” 

Här talar den manliga respondenten om tema klimatet och likaså den kvinnliga respondenten. 
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Klimat är det andra temat som hittades i respondenternas svar. Skolverkets centrala innehållet för 
Geografi 1 redogör för ”en klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och för-
änderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för 
naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt.” Responden-
terna talar om ”hur klimatet och landet fungerar” vilket kan tyda på att de har kommit i kontakt 
med följande ur det centrala innehållet i Geografi 1: ”klimatförändringens konsekvenser för natur-
landskapet och människans livsvillkor, lokalt och globalt”. Ingen av eleverna nämner att undervis-
ningen har har berört begreppet samhällsutveckling. Däremot talar en annan respondent om skillna-
derna mellan de olika klimaten i USA och vilka orsakerna till detta är. Skolans geografiundervis-
ning i Geografi 1 ska behandla ”jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över 
olika tidsperspektiv”, vilket är något som den kvinnliga respondenten har mött i skolans geografi-
undervisning. Ett samband kan anas mellan respondenternas svar om ekvatorn samt avstånd till 
ekvator. Även regnskogens samband med klimatet finns i respondenternas svar. I geografiämnets 
syfte står att ”undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system. Denna systemsyn är nödvändig för 
att kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och processer lokalt, regionalt och globalt som 
ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och natur” (Skolverket 2016). Klimatet, regn-
skogen samt ekvatorns roll och processer lokalt, regionalt samt globalt i samspelet med människan, 
samhället och natur ger tydliga samband. Bilden av jorden som ett föränderligt och komplext sy-
stem framgår av respondenternas svar då dessa reflekterar kring klimatförändringar som en förän-
derlig process utifrån människan och samhällets påverkan. Ett flertal kopplingar återfinns mellan 
respondenternas svar samt det centrala innehållet och syftet i kursen Geografi 1.  

4.3.3 Naturresurser 

En kvinnlig respondent i klass ett berättar om Sydamerika och en film de hade sett i skolan som 
handlade om produktionen i länderna i Sydamerika. Respondenten berättar om export samt vilka 
tillgångar Brasilien och Peru har: 
”Det nog främst länderna vi har läst lite om. Jag kommer ihåg att vi såg en kort film om Sydameri-
ka som handlade om vad som produceras där. Det finns mycket gruvor i Brasilien och de är främst i 
Brasilien som det produceras och exporteras från till övriga världen. I Peru så finns det mycket 
bomullsodlingar också minns jag. Och ris!”. 

Här talar respondenten om tema naturresurser i de Sydamerikanska länderna Brasilien och Peru. 
Den kvinnliga respondenten talar först övergripande om Sydamerika och deras produktion för att 
sedan specificera sig på Brasilien och Peru. 

Naturresurser är det tredje temat som framgår i respondenternas svar. Geografi 1 centrala innehåll 
innefattar ”människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna 
fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, 
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livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling” (Skolverket, geografi 1). Jordbruket, 
vilket respondenten talar om, innefattas i denna del av styrdokumentet men även resurser samt bo-
mulls- och risodlingarna som två andra respondenter beskrev att skolans geografiundervisning in-
nehöll. ”Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning” är något som produktionen i Brasili-
en och Peru kan syfta till men avsaknaden av ”människans behov av naturresurser över tid” saknas 
i respondenternas svar. Likaså ”konsekvenser av samhällets resursanvändning” är en punkt som 
ingen av gymnasieeleverna aktivt talar om. Detta behöver inte betyda att respondenterna inte har 
läst om detta i skolans geografiundervisning utan endast att ungdomarna inte kommer ihåg 
detta.”Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveck-
ling” kan tydas i respondentens svar som menar att geografiundervisningen innefattade jordbruk 
och hur de är beroende av klimatet, de andra temat, som naturresurserna i landet är ett resultat av. 
Likaså är tillgång till odlingsbar mark en del i syftet för geografiämnet och dess innehåll. Då den 
kvinnliga respondenten talar om ris- samt bomullsodlingar som kräver odlingsbar mark, är denna 
punkt jag kan tyda som förekommande i skolans geografiundervisning.  

4.3.4 Naturkatastrofer 

En manlig respondent talar om Asien och vad han har lärt sig om världsdelen i skolans geografiun-
dervisning. Respondenten talar om temat naturkatastrofer i Asien. Han säger: 
”I Asien ligger Thailand, Japan, Kina men även Iran, Irak och Afghanistan, många länder man lä-
ser om på nyheterna. Jag har lärt mig att det ofta är ganska fuktigt klimat i stora delar av Asien och 
att det kommer regnsäsonger som många länder och deras jordbruk är beroende av för att de skall 
kunna få fram varor att sälja och kunna betala sina räkningar. Vi gick igenom en del naturkatastro-
fer som har skett i Asien för inte så länge sedan i skolan. Vi gick igenom jordbävningar, tsunamin i 
Thailand/Indonesien och översvämningar som har slagit till på olika platser i Asien. Det är i Asien 
som många regnskogar ligger.” 

Naturkatastrofer är det fjärde temat som hittades i respondenternas svar under kategorin skolans 
geografiundervisning. Skolverkets centrala innehållet för Geografi 1 redogör för ”Processer i mark, 
vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur 
och varför de förändras över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet”. Dessa 
utdrag kan kopplas till respondentens redogörelse för naturkatastrofer i Asien. Respondenten talar 
även om processer som gynnar jordbruket som i sin tur påverkar befolkningen, vilka är teman som 
tidigare har analyserats. I respondentens svar framgår det inte om det finns en vetskap om att natur-
katastrofer drabbar olika platser på jorden olika hårt, eller hur dessa platser återhämtar sig eller ar-
betar förebyggande mot naturkatastroferna. Därmed kan man varken exkludera eller inkludera detta 
i respondentens svar. Varierande naturlandskap samt människans användning och ovandling av det 
kan sammankopplas till jordbruket som respondenten berättade om. Geografiämnets syfte talar om 
att undervisningen skall ta upp jordens varierade livsmiljöers samt sårbarhet. Naturkatastrofer är en 
sårbarhet som är olika stor på olika platser på jorden. Respondenten menar att Asien är en plats där 
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olika former av naturkatastrofer sker men det framgår inte i vilken utsträckning han har kunskap om 
dessa naturkatastrofer på andra platser på jorden. I Thailand och Indonesien berättar respondenten 
att jordbävningar samt tsunamis har uppträtt vilket är en sårbarhet för dessa asiatiska platser. 

4.4 Upplevelser 

Upplevelser av olika slag som respondenterna fått från olika situationer, erfarenheter och egna resor 
låg till grund till kunskap om olika platser samt bidrog till elevernas världsbild. Upplevelser handlar  
i min mening om vilka sinnen som är öppna när upplevelser blir till kunskap och vilka känslor som 
uppstår som ett resultat av detta. Teman som hittades var förvåning, möten samt sinnesintryck. 

4.4.1 Förvåning 

En manlig respondent i åk två blev förvånad när han besökte New York och berättar: 

”Jag blev förvånad att det var så smutsigt på gatorna i New York när jag var där och att det fanns 
så många uteliggare. Det är inget jag har sett i samma utsträckning förut.” 

Den tidigare bilden som respondenten hade av New York stämde inte överens med verkligheten och 
den egna upplevelsen som en resa till platsen ger. Detta innebär att bilden som respondenten tidiga-
re hade haft om platsen inte innehöll information om uteliggare samt hur smutsigt det är på gatorna 
i New York.  

När den kvinnliga gymnasieeleven i klass tre besökte Miami så blev hon förvånad över att det fanns 
människor från flera olika samhällsklasser i staden och att det inte endast var lyxigt. 

”Jag tänkte att det skulle vara ganska lyxigt i Miami och att alla var rika, att det skulle vara mycket 
kändisar där, men det fanns också många hemlösa och fattiga.” 

Vidare menar en kvinnlig gymnasieelev i åk ett att även hon blev förvånad när hon besökte Gran 
Canaria: 

”Att servitörerna kunde svenska. Jag visste att många svenskar åker till Gran Canaria men att de 
kunde ganska mycket svenska blev jag förvånad av.”  

Eleverna förvånades över olika sociala skillnader, omgivningen samt miljön under sina resor. Detta  
tyder på att den kunskap gymnasieeleverna tidigare hade och som de har fått från skolans undervis-
ning inte innefattar undervisning om sociala skillnader. Däremot är det en känsla som eleverna fick 
under sina resor. Då uppfattningen av dessa olika platser i USA samt Gran Canaria grundas på po-
pulärkulturella element samt skolans undervisning tyder det på att man inte får ta del av alla aspek-
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ter av en plats genom dessa källor. Den manliga respondenten blev förvånad över omgivningen i 
form av att det var smutsigt på gatorna samt sociala skillnader i form av att det fanns många utelig-
gare i New York. Då respondenten aldrig har besökt platsen förut, något som framgick i intervjun, 
tyder de på att han har inhämtat kunskap om platsen via skolans geografiundervisning samt popu-
lärkulturen. Det innebär att trots denna kunskap så blir respondenten förvånad, vilket betyder att det 
finns vissa kunskaper ungdomarna inte får från de tidigare kunskapskällorna som bidrar till deras 
världsbild och uppfattning av världen. Vidare blir den kvinnliga respondenten i klass ett förvånad 
över att servitörerna på Gran Canaria talar svenska. Detta är en aspekt som skolans geografiunder-
visning inte tar upp eller något som populärkulturen inte heller behöver behandla. Det är en upp-
täckt som lättast görs genom att resa till en plats och uppleva den.  

4.4.3 Sinnen 

Upplevelser av platser kan beskrivas och fungera på olika sätt. En respondent berättar att man får 
känna lukten, möta befolkningen samt äta maten i landet man besöker, samtliga av dessa är upple-
velser av en ny kultur och land. Respondenten menar att när sinnena som smak, lukt, hörsel och syn 
kommer till nytta så får man kunskap om nya platser som även påverkar världsbilden. 

”När jag åker på utflykter på olika resemål så får jag ju se hur det ser ut i verkligheten och inte 
bara på en film i skolan eller en bok. Man får liksom känna lukten, träffa människor och äta maten 
i landet. Det skapar en helhetskänsla av landet man är i tycker jag. I skolan så får man ju en upp-
fattning såklart men jag tycker nästan att man lär sig mer och snabbare när man besöker platsen.” 

När man får besöka olika platser i världen och uppleva andra kulturer så öppnas sinnena och det är 
många intryck att bearbeta. Även sinnen som lukt, syn, hörsel samt smak är teman som fanns i re-
spondenternas svar. Samtliga av dessa intryck bidrar till att utveckla världsbilden hos respondenter-
na i fråga.  

4.4.4 Möten 

En annan respondent menar att egna erfarenheter i form av resor och möten ger henne en helhets-
bild av landet och att skolan ger en ett perspektiv av platsen. Möten är det tredje temat under koden 
upplevelser.  

”Egna erfarenheter som resor tycker jag känns mer verkligt och man får en hel bild av landet. Att 
lära sig om det i skolan genom läraren gör att man kanske får ett perspektiv på det. När jag reser 
känns det som att det är mer än bara klimat och sånt man lär sig om, man får en helhetsbild.” 

När den kvinnliga gymnasieeleven i åk tre besökte Miami så mötte hon människor från alla sam-
hällsklasser i staden. 
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”Jag tänkte att det skulle vara ganska lyxigt i Miami och att alla var rika, att det skulle vara mycket 
kändisar där, men det fanns också många hemlösa och fattiga.” 

Den kvinnliga respondenten hade en tidigare bild av Miami som inte stämde överens med verklig-
heten och den egna upplevelsen som en resa till platsen ger. Detta innebär att bilden som responden-
ten tidigare hade haft om Miami, där hon trodde att det var lyxigt med rika människor, inte hade 
visat andra alternativa platser som finns i Miami också. 

Respondenterna får frågan ”varför tror du att du har mer kunskap om detta landet/länderna?” som 
en följdfråga på ”vilka länder eller delar av världen har du bäst kunskap om?” 

”Jag bor ju i Sverige så det är ju självklart men de andra länderna är såna länder som jag och min 
familj har besökt flest gånger.” 

"Eftersom jag bor i Sverige så kan jag ju mycket om landet men Gran Canaria är eftersom jag pre-
cis reste dit nyligen och likaså med Frankrike. Vi har varit i Nice och franska kusten varje sommar 
sedan jag var 10 år tror jag.” 

”För att jag har varit där och sett mer om landet med egna ögon.” 

Samtliga av respondenterna menade att platser som de har besökt en eller flera gången är platser 
som de har mest kunskap om eftersom de har upplevt platsen eller platserna. Detta tydliggör möten 
av olika slag som ett tema under upplevelser.  

En fråga som ställdes i intervjuven var ”var och hur har du lärt dig om världen förutom i skolans 
geografiundervisning?” Flera av respondenterna svarade att de såg sina egna resor samt andras re-
sor som sätt att lära sig om världen som resulterar i påverkan av deras världsbild. 

”Mina och bekantas resor. Jag har en moster som reser väldigt mycket och som har gjort det sen 
jag var liten. Hon brukar visa bilder och berätta om sina resor sedan. Sen har jag rest en del själv 
också.” 

”Kanske från mamma och pappa. Sen har jag ju sett lite från när jag har rest med mina föräldrar, 
vi brukar åka på ganska mycket utflykter när vi reser.” 

Respondenterna menar att deras resor, som är en upplevelse och ett möte av en eller flera platser, är 
ett sätt att lära sig om världen. Det är ett tydligt tema under koden ”upplevelser”. Genom att ta del 
av andras resor genom bilder exempelvis så lär de sig om andra platser. 
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4.5 Egna intressen 

Respondenterna talar om populärkultur i olika former vilka alla är olika teman som definieras och 
finns under koden ”egna intressen”. Populärkultur kopplas till kategorin egna intressen där olika 
populärkulturella moment är intressen hos respondenterna som påverkar respondenternas världs-
bild. Teman som hittades var vardagsliv samt USA.  

4.5.1 Vardagsliv 

Samtliga av respondenterna talar om intresset för sociala medier. Respondenterna berättar om vad 
de har lärt sig samt sett genom de sociala medierna, att de används dagligen samt det egna intresset 
för att hålla kontakt med vänner och familj samt inhämta kunskap från andra delar av världen vilket 
går under teman vardagsliv då det utgör en tydlig del i respondenternas vardag. 

En respondent talar även om sociala medier och dess plats i hans egna intressen samt den kunska-
pen han faktiskt får från de sociala medierna. 

”Jag har lärt mig hur det ser ut på andra platser i världen men även hur det är att bo där. Hur and-
ras liv ser ut kan man väl säga, typ vad de gör, hur deras skola ser ut, när de lägger ut bilder och 
filmer från skolan eller så exempelvis. Jag tycker även att man får se mycket av miljön i andra län-
der från sociala medier. Man ser skillnader jämfört med hur man själv lever och har det.   

Vidare fortsätter en av de kvinnliga respondenterna att berätta om sociala mediers roll i hennes liv. 
”I Sociala medier så kan man ju följa personer man inte har någon koppling till, som kändisar, och 
se hur dom bor och vad dom gör under mer vardagliga situationer. Det gillar jag. Jag gillar att ta 
del av deras liv.” 

Den kvinnliga respondenten i åk ett berättar: 
”Jag har sett på internet där det står “svenskarnas favorit” om Gran Canaria sen så har flera av 
mina kompisar varit på Kanarieöarna så jag har sett bilder online.”  

4.5.2 USA 

USA, dess befolkning och populärkulturella ursprung i form av tv, film och musik är intressant för 
flera av respondenterna där de följer varierande delar av befolkningen från USA på olika sociala 
medier, lyssnar på amerikansk musik, kollar på amerikanska TV-serier samt filmer. Detta är ett tyd-
ligt tema under kategorin ”egna intressen”.  
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En kvinnlig respondent i klass ett talar om sociala medier och hur hon tar del av hur människor hon 
följer på olika sociala mediala plattformar lever. Respondenten fick även kunskap om hur de firar 
nationaldagen i USA, något som skiljer sig hur vi i Sverige firar vår nationaldag menar hon. 

”Jag tycker att bilder som ens kompisar lägger upp på sociala medier visar en hel del från andra 
länder. Jag följer en del på Instagram som jag inte känner men som bor i andra länder, som USA 
och då får jag ju se mycket från deras vardag och hur det är att vara och bo där. Förra året på 
USAs nationaldag så var det många som la upp massa filmer och bilder från USA exempelvis, jag 
visste inte innan de att det var så vanligt att man firar sin nationaldag där. I Sverige så firar vi ju 
inte nationaldagen alls egentligen.” 

Samma respondent fortsätter att tala om sociala medier, något som hon använder dagligen, likt de 
andra respondenterna, och utgjorde en stor del av samtliga respondenternas liv och intresse. 

”Jag upplever att man gör mer saker i USA. De människorna jag följer på sociala medier är alltid 
ute och äter, shoppar, går på konserter och motionerar. Det händer alltid något. När jag har sett 
bilder på Facebook och sånt från mina vänner så är det mest bilder på typ mat, stranden och turist-
saker. Det är också kul att se tycker jag. Bilder skapar faktiskt en uppfattning om olika platser tyc-
ker jag.” 

Gymnasieeleven i åk tre menar att hennes egna intressen i form av musik och film är sätt att inhäm-
ta kunskap om främst USA. Hon är är även noga med att tillägga att media många gånger visar ”den 
fina sidan” och inte hela sanningen. 

”Från USA är det mycket om i musik och filmer tycker jag och kanske folk som lägger ut grejer på 
Snapchat från andra länder med. Men jag tänker att det kanske inte alltid ser ut så i verkligheten. 
Som jag sa tänkte jag att Miami skulle vara jättelyxigt och för rika först men sen var det ju fattiga 
och hemlösa där med.” 

Det framgick tydligt hos respondenterna att deras kunskap kring platser de inte hade besökt innan 
inhämtades till stor del från populärkulturen och deras egna intressen i form av TV-serier från USA. 

”Jag har lärt mig att det är dyrt att bo där från “Million dollar listing” som går på TV3. Broadway 
och Central Park har jag sett på tv och likaså maten har jag sett på tv. Att det är en stor stad vet jag 
inte riktigt, kanske i skolan, annars är det nog också från tv, typ TV-serier som How I met your 
mother och såna serier som är från New York.” 

”Den serien jag nämnde, CSI Miami till exempel. Annars har man väl inte hört så mkt om det på 
nyheterna eller så. Men kanske i någon musikvideo från främst USA också och om det har varit bil-
der på kändisar som har varit där.” 
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4.6 Sammanfattning av resultat 

Skolans geografiundervisning, erfarenheter från det egna resandet samt inverkan av populärkultu-
rella moment som gymnasieeleverna har fått från egna intressen påverkar tillsammans elevernas 
världsbild. Samtliga av dessa sätt att inhämta kunskap på delger gymnasieeleverna med olika sor-
ters kunskap som slutligen bidrar till deras världsbild. Skolans geografiundervisning kännetecknas 
av ämneskunskap enligt respondenterna. Befolkning, klimat, naturresurser samt naturkatastrofer är 
tydliga teman som är typiska moment i skolans geografiundervisning enligt gymnasieeleverna. Re-
spondenterna talar om skolgeografin på ett beskrivande sätt där olika delar i styrdokumenten be-
handlas.  

Erfarenheter från eget resande kännetecknas av upplevelser. Förvåning, sinnen samt möten var tyd-
liga teman från eget resande. Det är på respondenternas resor som de har upptäckt sociala skillna-
der, mött befolkningen på platserna samt använt olika sinnen som har utvecklat deras världsbild. 
Inverkan från populärkulturen kännetecknas av vardagsliv samt USA då den baseras på gymnasiee-
levernas egna intressen. Respondenterna har genom sina egna intressen fått kunskap från bland an-
nat film, tv-serier samt sociala medier. De har tagit del av hur omgivningen och hur vardagslivet för 
befolkningen i andra länder ser ut.  

Dessa tre olika sätt att inhämta geografikunskap på kompletterar varandra på ett sätt då ingen av 
sätten att inhämta kunskap berör alla aspekter och uppfattning om världen. Genom skolgeografin så 
får gymnasieeleverna en ämneskunskap som ligger till grund till vidare förståelse av världen. I det 
egna resandet får gymnasieeleverna kunskap om sociala skillnader som till stor del var kopplade till 
förvåning. Denna förvåning tyder på att skolgeografin inte hade behandlat denna del vilket även ger 
en avsaknad av den kunskapen. I populärkulturen får gymnasieeleverna kunskap om platser de själ-
va inte besökt i många fall. I sociala medier och olika tv-serier ser respondeterna i fråga olika plat-
ser och delges en viss kunskap och uppfattning genom bild, ljud och text. Tillsammans bidrar de till 
att bygga en rikare och mer komplett världsbild.  
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5. Diskussion 

I min tematiska analys presenterades det ett flertal resultat och teman. Nedan kommer resultatet att 
diskuteras i bland annat förhållande till den tidigare forskningen.   

Didaktik handlar om de faktorer som påverkar undervisningen. Skolans geografiundervisning ligger 
till grund för den geografikunskap som gymnasieeleverna får. Denna kunskapen och uppfattningar-
na gymnasieeleverna får från skolans geografiundervisning påverkar därmed ungdomarnas världs-
bild. Likaså påverkar populärkulturella moment samt erfarenheter från det egna resandet ungdo-
marnas världsbild på olika sätt. 

Då delar av den tidigare forskningen är av äldre slag tas detta i beräkning och flera studier presente-
ras i uppsatsens andra kapitel. Där kombineras äldre studier från slutet av nittiotalet med nyare stu-
dier som är ett par år gamla för att säkerställa trovärdigheten i de tidigare studierna men även för att 
ha tillräckligt med material för att skapa en förståelse för undersökningens tema och område samt 
för att kunna dra slutsatser utifrån mitt resultat och om det stämmer eller inte gentemot den tidigare 
forskningen.  

Viktigt att notera är även att jag inte har en tydlig bild av respondenternas unika världsbild att utgå 
från. Detta innebär att jag inte kan säkerställa varifrån gymnasieelevernas världsbild har formats 
eller på vilket sätt utan måste helt utgå från intervjuerna med respondenterna och deras egna upp-
fattning.  

Internetstiftelsen i Sverige har genomfört en studie som visar att 94% av alla gymnasieelever an-
vänder datorn till skolarbete varje vecka (Alexandersson & Davidsson 2015. s. 49). Vidare visar 
studien att 100% av alla ungdomar mellan 17-19 års ålder har internet hemma samt en smartphone 
(Alexandersson & Davidsson 2015. s. 13). Detta är tydliga siffror som visar vilken inverkan popu-
lärkulturella element har i ungdomarnas vardag idag. Detta då eleverna har smartphones med inter-
net, möjlighet att surfa, ta del av sociala medier och nyheter direkt i mobilen. Ungdomarna hade 
kunnat ha vanliga mobiltelefoner med funktionen att skicka textmeddelande samt ringa istället. Vi-
dare har även samtliga ungdomar internet hemma, något som tyder på vikten internet har i dagens 
samhälle. Där ungdomarna surfar såväl i deras smartphones men även på genom internet hemma 
där majoriteten även använder internet till skolarbeten bland annat. Då GIS skall användas i sko-
lansgeografiundervsining på gymnasiet enligt det centrala innehållet så är en van dator- samt 
smartphoneanvändare att föredra då resultatet sedan skall bearbetas på datorer efter olika exkursio-
ner.  

Respondenterna i min studie menar att tv, tidningar samt film är platser de inhämtar information 
samt kunskap om världen från och något de gör dagligen, precis som i Internetstiftelsens studie. En 
manlig respondent berättar att ”jag har lärt mig att det är dyrt att bo där från “Million dollar lis-
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ting” som går på TV3. Broadway och Central Park har jag sett på tv och likaså maten har jag sett 
på tv. Att det är en stor stad vet jag inte riktigt, kanske i skolan, annars är det nog också från tv, typ 
TV-serier som How I met your mother och såna serier som är från New York”. Samtidigt berättar en 
kvinnlig respondent att hon lär sig om världen från populärkulturella moment: ”den serien jag 
nämnde, CSI Miami tex. Annars har man väl inte hört så mkt om det på nyheterna eller så. Men 
kanske i någon musikvideo också och om det har varit bilder på kändisar som har varit där”. Re-
spondenternas svar stämmer överens med den tidigare forskningen där kulturpedagogiken är extra 
intressant och innefattar populärkulturella fenomen som exempelvis TV och film. Morgan (2010) 
menar att kulturpedagogiken är en förutsättning för lärande om vi integrerar dessa fenomen i läran-
det (Morgan 2010. s. 294). Det är de ”egna intressena” som skapar kunskap åt eleverna i den mån 
att de väljer att se på en film eller TV-serie från exempelvis New York som hjälper dem att skapa 
sig kunskap och uppfattningar om andra platser på jordklotet. De skapar sin en förståelse genom att 
se en TV-serie eller en film som utspelar sig på en annan plats. Genom att faktiskt lära sig lite om en 
annan plats och se hur omgivningen ser ut i en film eller TV-serie man ändå skulle se tror jag är ett 
väldigt bra sätt att komplettera sin kunskap om världen på. Den vägen till kunskap är inte lika själv-
klar som att sitta i skolan och läsa en bok om ett annat land där målet är att lära sig något om andra 
länder utan det blir en form av ”överraskningskunskap” där kunskapen och uppfattningen man ska-
par sig kommer på köpet från filmen eller TV-serien. 

En manligt respondent berättar om vad han har lärt sig om ett annat land genom sociala medier ”jag 
har lärt mig hur det ser ut på andra platser i världen men även hur det är att bo där. Hur andras liv 
ser ut kan man väl säga, typ vad de gör, hur deras skola ser ut, när de lägger ut bilder och filmer 
från skolan eller så exempelvis. Jag tycker även att man får se mycket av miljön i andra länder från 
sociala medier. Man ser skillnader jämfört med hur man själv lever och har det”. Detta innebär att 
respondenten i fråga uppfattar att han lär sig om ett annat land genom sociala medier, det vill säga, 
populärkulturen. Genom att följa människor från andra delar av världen på sociala medier så tar vi 
del av deras liv och vad dem gör, hur deras omgivning ser ut och vad deras vanor är. Då eleven i 
fråga ändå skulle använda sociala medier som exempelvis Instagram så kan det vara bra att veta att 
ungdomarna faktiskt lär sig något genom dessa sociala medier och det är inte bara ”bortkastad tid”. 
Respondenterna uppfattar faktiskt själva att de lär sig något genom dessa populärkulturella moment 
i vardagen. Detta är något som kulturpedagogiken även talar om och vikten av att återspegla tanken 
att lärandet sker på en mängd olika sociala platser och inte begränsat till skolans undervisning 
(Morgan 2010. s. 290). 

Bladh (2016) menar att intrycken från andra platser som exempelvis internet, film och TV är många 
och har betydelse för hur de uppfattar världen. Även det ökade resandet samt andra vardagserfaren-
heter ger mer upplevelser av världen. Han talar om den vikt dessa delar i ungdomarna liv har på för 
deras uppfattning om världen, deras världsbild. Detta är något som flera av respondenterna talar om 
och hur deras intressen samt egna resandet har bidragit till deras uppfattning om världen. En re-
spondent säger”Egna erfarenheter som resor tycker jag känns mer verkligt och man får en hel bild 
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av landet. Att lära sig om det i skolan genom läraren gör att man kanske får ett perspektiv på det. 
När jag reser känns det som att det är mer än bara klimat och sånt man lär sig om, man får en hel-
hetsbild.” Respondenten talar om det egna resandet i relation till skolans geografiundervisning och 
menar, precis som Bladh (2016) att lärandet, det vill säga respondenternas uppfattning och kunskap 
om världen, sker på andra platser än i endast uteslutande klassrummet.  

Även teorin kulturpedagogiken menar att lärande finns på andra platser än klassrummet och att kul-
turella platser som tv, serier, dataspel samt musik är platser och situationer som skapar lärande för 
dagens ungdomar och är en ny form av utgångspunkt för kunskap och lärande (Morgan 2001. s. 
284-294). Morgan refererar till Rob Gilberts (1992, 1995, 1997) studier som menar att geografilära-
re inte tar de unga livsstilarna i bejakande i deras undervisning där film, tv, MTV, mode, rockmusik 
samt dans är viktiga faktorer i deras generation och livsstil. Även resor tas upp som erfarenheter 
som påverkar elevernas världsbild (Gilbert 1992, 1995, 1997 se Morgan 2001. s. 286). Det är vik-
tigt att ha med i beräkningarna att dessa studier är av det äldre slaget men enligt mig är det tydliga 
undersökningar samt resultat inom ämnet. Då dagens generation även uppskattar musik, film och tv 
precis som generationen under 90-talet så är resultatet att dessa faktorer och situationer som kan 
skapa och vara ett hjälpmedel i lärandet. Vidare visar min kvalitativa undersökning att ungdomar än 
idag ser populärkulturella element som tv, film och musik som kunskapskällor som delger de kun-
skap som bidrar till deras världsbild.  

Morgan refererar till Steinberg och Kincheloe (1998) som även dem menar att populärkulturiska 
moment som TV, radio, tidningar, skönlitteratur, film och musik måste tas på allvar inom pedagogi-
ken då de upptar en stor del av ungdomarnas liv och intressen (Steinberg och Kincheloe 1998 se 
Morgan 2001. s. 289-294). Då alla människor inte har möjlighet att resa och på så sätt lära sig om 
världen så har ändå de flesta i Sverige en smartphone av något slag, en tv eller dator. Genom popu-
lärkulturella element kan ungdomarna ta del av andra kulturer och skapa sig en djupare uppfattning 
och kunskap genom exempelvis sociala medier eller film. Att kolla på en film som utspelar sig i en 
annan kultur och miljö än den svenska skapar kunskap åt individen som man sedan kan använda i 
sitt vardagliga liv och som får en att förstå andra platser, kulturer och människor bättre. Resultatet i 
undersökningen visar att respondenterna upplever att de lär sig mycket om världen genom populär-
kulturen, exempelvis genom sociala medier, tv, dataspel samt internet. Genom att på så sätt integre-
ra ett kombinerat arbetssätt i skolan där olika former av populärkulturella moment används för att 
skapa kunskap hos eleverna tror jag att kunskapen och intresset för världen skulle bli större. 

Att resa och ta del av vad jorden har att erbjuda har visat sig efter denna undersökning att vara ett 
sätt att skaffa kunskap om världen men även en bättre världsbild. I Pike & Cloughs (2005) “Child-
ren’s Voices on Learning about Countries in Geography” studeras irländska barns tankar om att lära 
sig om olika platser. Länder som nämndes var platser som barnen själva hade besökt eller där de 
hade släktingar eller vänner (Pike & Clough 2005. s. 358). Detta överensstämmer med den kvinnli-
ga respondenten som berättar om kunskapen hon får från att besöka olika platser i världen i förhål-
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lande till skolans geografiundervisning:”när jag åker på utflykter på olika resemål så får jag ju se 
hur det ser ut i verkligheten och inte bara i en bok. Man får liksom känna lukten, träffa människor 
och äta maten i landet. Det skapar en helhetskänsla av landet man är i tycker jag. I skolan så får 
man ju en uppfattning såklart men jag tycker nästan att man lär sig mer och snabbare när man be-
söker platsen”. Vidare ställdes frågan ”var och hur har du lärt dig om världen förutom i skolans 
geografiundervisning?” En kvinnlig respondent fortsätter: ”mina och bekantas resor. Jag har en 
moster som reser väldigt mycket och som har gjort det sen jag var liten. Hon brukar visa bilder och 
berätta om sina resor sedan. Sen har jag rest en del själv också”. Även detta styrker tesen om att 
ungdomarna har mest kunskap om platser de har besökt. Orsaker till detta kan helt enkelt vara att de 
har upplevt landet och tagit del av kulturen, de har ätit maten och talat med befolkningen. En annan 
förklaring till detta kan vara att de har studerat landet innan de har besökt de för att skaffa sig en 
uppfattning om landet innan de reser men även att de redan har ett intresse för platsen innan se-
mestern. Personligen så undersöker jag olika platser innan jag besöker dem för att få uppleva så 
mycket som möjligt på semestern. Detta gör i sin tur att jag redan innan resan har en uppfattning om 
platsen jag ska besöka och vad och var jag ska spendera mina dagar.  

Flera av respondenterna berättar om när de har varit utomlands och besökt olika länder. På dessa 
resor har de lärt sig mer om länderna än genom andra sätt, som exempelvis genom skolundervis-
ningen och att läsa om länderna. Detta kan bero på de olika sinnena som ungdomarna förknippar 
med de olika platserna. Det kan vara exempelvis lukt eller smak, som därmed påverkar elevernas 
minnen och därmed kunskap om platserna som i sin tur bidrar till elevernas världsbild på ett positivt 
sätt. En respondent berättar ”När jag åker på utflykter på olika resemål så får jag ju se hur det ser 
ut i verkligheten och inte bara på en film i skolan eller en bok. Man får liksom känna lukten, träffa 
människor och äta maten i landet. Det skapar en helhetskänsla av landet man är i tycker jag. I sko-
lan så får man ju en uppfattning såklart men jag tycker nästan att man lär sig mer och snabbare 
när man besöker platsen.” Detta tyder på att sinnesintrycken som respondenten har fått på resorna 
bidrar till minnet av platserna på ett positivt sätt. Detta för mina tankar till Schmeink (2009) talar 
om hur elevers resor påverkar deras rumsliga fantasi samt vikten av det egna resandet i deras upp-
fattning om världen. Elevernas primära erfarenheterna baseras på länderna som de tillbringar sin 
semester men eleverna har även tillgång till ett brett utbud av reseupplevelser genom sina klasskam-
rater, föräldrar samt morföräldrar. I och med detta utgör resor en avgörande roll när det gäller en 
global dimension (Schmeink 2009. s. 79). 

Skolans geografiundervisning ger gymnasieeleverna en uppfattning om världen vilket bidrar till de-
ras världsuppfattning. Flera teman kunde hittas och kopplas till den övergripande kunskapen som 
skolans geografiundervising kategoriserades som. Teman som identifierades var befolkning, klimat, 
naturresurser samt naturkatastrofer. Den största skillnaden på skolans geografiundervisning gente-
mot inverkan av populärkulturen samt erfarenheter från det egna resandet är sättet att beskriva från 
respondenternas synvinkel. Gymnasieeleverna i undersökningen är enliga om att de får övergripan-
de kunskap från skolan och att den fördjupas genom resor och populärkulturella komponenter.  
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Globalisering samt delar som ”migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, re-
produktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet 
och socioekonomiska förhållanden” är delar som enkelt skulle kunna studeras genom olika popu-
lärkulturella element med fördel. Då globaliseringen sammanflätar världen är detta en aspekt som 
kan studeras via populärkulturella moment. Likaså är migration, socioekonomiska förhållanden 
med mera mer utbrett på andra platser i världen vilket kan studeras via populärkulturella element 
som exempelvis nyheter, tv, internet samt sociala medier. Att ställa informationen man har fått från 
populärkulturen i relation till kunskapen från skolans litteratur kan även de vara ett bra sätt att jäm-
föra och bredda sin kunskap på. 

Resultatet tyder på att avsaknaden av kunskap om sociala skillnader finns i elevernas bild av vad 
skolgeografin har lärt dem. Respondenterna talar om sociala skillnader som något som det egna re-
sandet har lärt dem. Vidare saknas delar av ”naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet” från 
den centrala innehållet i geografi 1. Respondenterna talar främst om naturkatastrofer i form av sår-
barhet vilket även kan vara så mycket mer. Naturkatastrofer drabbar olika platser på jorden i varie-
rande grad samt dessa platser återhämtar sig eller förebygger mot naturkatastroferna på olika sätt, 
vilket det var något otydligt om respondenterna hade kunskap om eller inte. Samhällsutveckling är 
det ingen av respondenterna uppfattar att geografiundervisningen har berört och likaså ”människans 
behov av naturresurser över tid”. Slutligen saknas ”konsekvenser av samhällets resursanvändning” 
i gymnasieelevernas svar om vad skolans geografiundervisning har berört. Detta behöver dock inte 
betyda att undervisningen inte har behandlat dessa delar i det centrala innehållet från geografi 1. 
Det kan däremot vara en indikation på vad som gymnasieeleverna anser vara roligt, intressant eller 
av annan vikt för dem.  

Respondenterna var tydliga med hur erfarenheter från egna resor har påverkat dem samt hur popu-
lärkulturella element gett dem kunskap om olika platser. Däremot var de inte lika tydliga med hur 
skolans geografiundervisning har delgett dem kunskap utan de talade ofta om exempelvis befolk-
ningen i olika delar av världen som ett moment och inte konkret som de istället gjorde om TV-seri-
er. Jag tror att detta kan kopplas till ungdomarnas egna intressen. Att geografiundervisningen inte är 
lika intressant som en film eller en egen resa. Något som är en självklarhet. Om geografiläraren väl-
jer att visa senaste avsnittet av en populär tv-serie eller visa bilder från en populär instagramprofil 
på en plats som skall studeras i skolan kan detta vara ett nytt arbetssätt att ta till sig som geografipe-
dagog och skapa ett större intresse för lektionen hos ungdomarna. Genom att exempelvis se en film 
från Hollywood och diskutera filmen gällande geografiämnets syfte där omgivningar, resurser och 
liknande skapar lärande och kunskap men på ett nytt sätt. 

Med detta sagt kompletterar dessa tre olika sätt att inhämta geografikunskap på varandra då ingen 
av sätten berör alla aspekter och uppfattning om världen. Tillsammans bidrar de till att bygga en 
rikare och mer komplett världsbild. 
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5.1 Metoddiskussion  

Resultatet samt återkopplingen mellan skolans styrdokument och respondenterna svar grundas på 
hårt dragna slutsatser och något som är en tolkning av mig utifrån intervjusvaren med gymnasieele-
verna. Det är svårt att säkerställa dessa slutsatser då gymnasieeleverna först och främst är tre perso-
ner samt att deras kommentarer kan tolkas på olika sätt.  

Då mina respondenter inte kände sig bekväma med att bli inspelade under intervjuerna så valde jag 
att istället anteckna samtliga ord som respondenterna sade i intervjuerna. Då jag vill att intervjun 
skall utgå från så avslappnade former som möjligt valde jag att lyssna på mina respondenter när de 
sade att de inte ville att intervjun skulle spelas in. Genom att tala lugnt med respondenterna och an-
teckna samtliga ord som ungdomarna yttrade fick jag med samtliga uttryck i undersökningen ändå 
vilket gör att jag litar på resultatet som redovisas i studien.   

Den främsta orsaken till att jag valde en kvalitativ forskningsmetod framför en kvantitativ metod 
och därmed den främsta fördelen med metodvalet var att jag ville fånga upp så många olika per-
spektiv och kunskaper som möjligt som ungdomarna besitter. Den kvalitativa metoden fokuserar på 
respondenternas perspektiv och vad de uppfattar som det väsentliga (Bryman 2011. s. 371). Detta 
gör att den kvalitativa forskningen utgår från respondenterna vilket kan bli problematiskt utfall nå-
gon av deltagarna uppfattar något som extra viktigt och informativt men som i själva verket inte är 
aktuellt för undersökningen. I den kvantitativa metoden utgår man istället endast från vad jag som 
forskare vill fokusera på. Valet fall på en kvalitativ forskningsmetod då syftet med undersökningen 
var att ta del av ungdomarnas perspektiv, kunskap samt tankar, något som den kvalitativa forsk-
ningen passar bättre till och mitt metodval är något jag står bakom efter undersökningens avslut 
också.  

En nackdel med den kvalitativa forskningen är att generaliseringen blir problematisk då det endast 
är några få deltagare i undersökningen och dessa kan då inte generalisera resultatet till andra miljöer 
(Bryman 2011. s. 369). I en kvalitativ studie så undersöks endast ett mindre antal deltagare men på 
ett djupare sätt, till skillnad från i en kvantitativ forskning där ett större antal deltagare studeras men 
på ett ytligare sätt där forskaren inte får ta del av respondenternas tankar och känslor på samma sätt. 
Utgångspunkten för denna undersökningen är dock att studera ett färre antal respondenter men på 
ett djupare sätt för att ta del av gymnasieelevernas tankar, kunskaper samt förståelse, något jag an-
ser undersökningen även har gjort.  
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6. Bilagor 
Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

Ålder? 
Kön? 
Klass? 

Vad har du lärt dig om världen i skolans geografiundervisning? 
Vad har du lärt dig om Europa i skolans geografiundervisning? 
Vad har du lärt dig om Afrika i skolans geografiundervisning? 
Vad har du lärt dig om Asien i skolans geografiundervisning? 
Vad har du lärt dig om Nordamerika i skolans geografiundervisning? 
Vad har du lärt dig om Sydamerika i skolans geografiundervisning 
Vad har du lärt dig om Antarktis i skolans geografiundervisning? 

Var och hur har du lärt dig om världen förutom i skolans geografiundervisning? 
- Skiljer sig denna kunskapen på något sätt utifrån den kunskapen du fått från geografiundervis-
ningen? 

Jag tänkte börja med att be dig berätta om den senaste gången du gjorde en längre resa – vart reste 
du då? 
Vad var annorlunda i det landet jämfört med Sverige? 
Varför valde du att resa du till landet?  
Vad lärde du dig under resan?  
Vad blev du förvånad av när du var där?  
Vad visste du om landet innan du reste dit?  
- Var hade du lärt dig det?  Kan du ge några exempel? 

Vilka/vilket länder/land eller delar av världen har du bäst kunskap om?  
Varför tror du att du har mer kunskap om detta landet? 
Har du besökt landet? 
Vad visste du om landet/länderna innan du reste dit? 
- Var hade du lärt dig det? Kan du ge några exempel? 

Hur aktiv är du på sociala medier? 
Vilka sociala medier är du aktiv på? 
Var i världen bor de som du oftast har kontakt  med på sociala medierna? 
Vilka länder/delar av världen möter du oftast när du är på sociala medier?   
Är du ute och kollar runt på sidor/medier från andra delar av världen utöver Sverige? 
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- Vilka då? Från vilka länder?  

Vad har du lärt dig om det landet eller delar av världen genom sociala medier?    
Hur ser dessa platser ut? 
Hur är det att leva där? Vad jobbar man med? Hur bor man?  
Ser du några skillnader mellan Sverige och denna plats?  

Ge exempel på ett land eller del av världen som ofta skildras i film/TV-serier?  
Vad har du lärt dig om det landet eller delen av världen genom dessa filmer/TV-serier?    
Hur ser dessa platser ut? 
Hur är det att leva där? Vad jobbar man med? Hur bor man?  
Ser du några skillnader mellan Sverige och denna plats? 

Ge exempel på ett land eller del av världen som ofta skildras i nyhetsflödet på internet? 
Vad har du lärt dig om det landet eller delen av världen genom nyhetsflödet på internet? 
Hur ser dessa platser ut?  
Hur är det att leva där? Vad jobbar man med? Hur bor man?  
Ser du några skillnader mellan Sverige och denna plats?  

Nu har vi gått igenom skolan, det egna resandet samt populärkulturen som TV, sociala medier och 
nyheter på internet, som platser att få kunskap om världen på. Vilka skillnader ser du mellan dessa 
tre olika sätt att lära sig om världen?  
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