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Summary

This essay examines a way of letting children relate to place through an
activity based on one-to-one conversation with an adult, supported by
interactive satellite photo on a tablet computer. The investigated activity
may be seen as a research method or an educational activity. Two
questions are addressed: What kinds of experiences of place are possible
to communicate in the activity? and How are conditions for this
communication formed through the activity? The results are compared to
previous research on activities such as walks, photographs and drawings.
Eleven children at the age of 8 participated in the activity. Screencasts and
audio recordings were made and analysed in order to answer the research
questions.
The work is based on geographical theory, starting with a discussion on
place and space, and is further inspired by approaches in the research field
Children’s geographies. In addition to this, design activity in learning
processes is used a theoretical and analytical perspective.
I argue that interactivity with a secondary representation of place (the
digital satellite photo) can be described as something in between of placeinteractivity and non-place-interactivity, and in between of creativity and
non-creativity. At the same time, this inbetweenness forms a specific, new
condition for communication. Furthermore, through observations of how
the participating children make interpretations of, and negotiate, the
activity, I discuss children’s need of room for sense making. Finally, I
suggest that contemporary research methodology with children can be seen
as a didactic example, demanding adults to put children’s rights, interests,
participation and agency first.
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Inledning
I arbetet Resor i rum, tid och relationer analyserade jag tre läroböcker i geografi: två nutida
SO-böcker för årskurs 1-3 samt Barnens första geografi skriven av Anna Whitlock 1893. Jag
var intresserad av vilka slags ’perspektivväxlingar’ böckerna kunde sägas erbjuda läsaren att
göra. Som ett led i detta uppmärksammade jag böckernas olika sätt att skapa ingångar till
rumslighet: medan Whitlock låter eleven relatera egna kroppsliga erfarenheter till den fysiska
världen, leder 2010-talets läroböcker till det rumsliga via det sociala – genom gestaltningar av
mänskliga relationer eller mer fragmentariska identitetspositioneringar. Min analys pekade på
hur dessa skillnader hängde samman med en vidare variation i vilka perspektiv,
perspektivväxlingar och meningserbjudanden som blev möjliga i texterna. (Ahnoff 2016)
I det här arbetet har jag fortsatt att undersöka frågor om rumslighet, geografi och skolan, men
sökt andra sätt att göra det på. Det valet kan ses som en följd av en förståelse för rumslighet
(och rumsliga fenomen som plats) som något sammansatt: att bättre förstå rummets betydelse
och människors relationer till platser kräver olika angreppssätt.
För att ana något av vad rumsbegreppet kan stå för, och för att få syn några olika sätt att förhålla
sig till rum, kan förskoleklassens och grundskolans läroplan tjäna som inspiration. Här stöter
man på rummet i anslutning till flera ämnen:
- I matematikämnets centrala innehåll för förskoleklassen: ”Matematiska begrepp
och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning,
mönster, tid och förändring” (Skolverket 2016, s. 22), och för år 1-3: ”Vanliga
lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet” (Skolverket 2016, s.
57).
- I det centrala innehållet för Idrott och hälsa för år 1-3: ”Att orientera sig i närmiljön
och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning”
(Skolverket 2016, s. 49).
- I bildämnets centrala innehåll för år 4-6: ”Olika element som bygger upp och skapar
rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i
bildskapande arbete” (Skolverket 2016, s. 29).
- I slöjdämnets centrala innehåll för år 7-9: ”Design, konsthantverk, hemslöjd och
andra slöjdformer i det offentliga rummet” (Skolverket 2016, s. 244).
Mest centralt är dock rummet i anvisningarna för geografiämnet. I kommentarmaterialet till
kursplanen i geografi skriver Skolverket att ”[s]yftestexten i geografi beskriver ett ämne som
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anlägger rumsliga perspektiv på samspelen mellan naturen, människan och samhället. På så sätt
får eleverna genom undervisningen förutsättningar att kunna orientera sig i och förhålla sig till
sin omvärld” (Skolverket 2011, s. 6). Senare i samma text betonas att elever i dag, när såväl
människors kontaktytor som deras relationer till platser blivit allt mer komplexa och
differentierade, har ”större behov än tidigare att utveckla en geografisk referensram och ett
rumsligt medvetande” (Skolverket 2011, s. 7).
Vad kan vi då tänkas mena när vi pratar om att låta barn/elever utveckla ett rumsligt
medvetande? Att hitta ett, av många tänkbara, sätt att diskutera den frågan har varit en ambition
med den här uppsatsen. För att göra det har jag hämtat inspiration från forskningsfältet barns
geografier (children’s geographies), som uppmärksammar barns erfarenheter av och relationer
till nära, vardagliga platser. Jag har valt att undersöka en aktivitet som, lite beroende på vad
man är intresserad av, kan ses antingen som en forskningsmetod eller en pedagogisk aktivitet –
eller både och. Aktiviteten är ett utforskande samtal med stöd av en kartapplikation med
funktionen satellit/flygfoto på en datorplatta.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur en samtalsaktivitet med stöd av en
interaktiv flygfoto-applikation ger möjligheter för barn/elever att relatera till platser. Detta
rymmer två delsyften: att levandegöra hur betydelsen av plats kan ta sig uttryck i de samtal som
aktiviteten ger utrymme för, samt att, med fokus på aktiviteten, klargöra omständigheter av
betydelse för vad som blir möjligt att kommunicera.
Arbetets centrala frågeställningar är: Vilka slags erfarenheter av och relationer till platser blir
möjliga att kommunicera i aktiviteten? Hur formas i aktiviteten förutsättningar för denna
kommunikation?
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Utgångspunkter
Det här avsnittet har tre huvuddelar. Den första, Rum och plats, introducerar rumslig teori för
att peka ut ett förhållningssätt till vad det innebär att prata om plats. Den andra delen, Barnen
rummen

och

forskarna,

uppmärksammar

geografiforskning

i

relation

till

några

barndomssociologiska perspektiv, vilket här får beröringsytor mot såväl teori och tidigare
forskning som metod. Den tredje delen tar upp design i lärande, som i det här arbetet bidrar
med redskap för analysen av och diskussionen om den undersökta aktiviteten. Avsnittet avslutas
med två avstämningar: ett analytiskt ramverk och en redogörelse för den tidigare forskning som
uppsatsen återkopplar till.

Rum och plats
Rum och plats, och inte minst diskussionerna om dessa begrepp, utgör nycklar till geografi,
men också till ett bredare spektrum av human- och samhällsvetenskaplig forskning. Svenskans
rum/plats används, som Maria Rönnlund och Aina Tollefsen pekar på i sin introduktion till
rumslig teori, inte på exakt samma sätt som engelskans space/place, men dessa skillnader är
större i vardagligt språk (där det finns en väldigt stor variation) än i vetenskapliga samtal.
Rönnlund och Tollefsen gör bedömningen att rum och plats som teoretiska begrepp, i sig själva
och i relation till varandra, motsvarar engelskans space och place, och det är också min
utgångspunkt här. (Rönnlund & Tollefsen 2016, s. 11-12) I framställningen diskuterar jag rum
och plats omväxlande, för att längre fram peka på ett möjligt sätt att se på begreppens inbördes
relation.

Olika sätt att se på rum och plats
Att man kan se rummet som en av tillvarons grundläggande dimensioner är något som torde
vara lätt att acceptera: frågan är vad man lägger i det. Den brittiska geografen Doreen Massey
(1944-2016) uttrycker sin syn på space i en intervju år 2013:
If time is the dimension in which things happen one after the other, it’s the dimension of
succession, then space is the dimension of things being, existing at the same time: of
simultaneity (…) Now what that means is that space is the dimension that presents us with
the existence of the other; space is the dimension of multiplicity. (Doreen Massey on Space
2013)
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Masseys ord kan ge en ingång till att se på geografi som disciplin, men även på geografiämnet
i skolan, varför geografi är ett samhällsorienterande ämne och vad geografiämnets bidrag bland
SO-ämnena kan vara. Vad som ryms i detta synsätt bör ses mot bakgrund av hur man tidigare
förhållit sig till plats och rum.
Med en kort historisk bakåtblick går det till att börja
med att peka på tre sätt att tänka på och definiera rum:
som absolut, relativt och relationellt. Det absoluta
rummet fick en blomstringstid i och med 1800-talet och
den moderna vetenskapens framväxt. Att tala om
rummet som absolut är att se en konkret, fysisk
struktur, i vilken man kan göra olika typer av
Fig. 1: Södertörns högskola, Flemingsberg

fixeringar, som att att rita en karta där man pekar ut

exmeplvis Flemingsbergs läge. Man skulle kunna argumentera för att mycket verksamhet som
traditionellt har förknippats med skolämnet geografi utgår från just det absoluta rummet. Framåt
mitten av 1900-talet utveklades en syn på rummet som relativt. Med denna grundsyn kan man
jobba med exempelvis avstånd av olika slag (som att Södertörns högskola ligger ”19 minuter
med pendeltåg från Stockholms central” (Södertörns högskola 2016)), och söka mönster i
fenomens relativa lokaliseringar (Vilket avstånd från city genererar bäst ekonomi för en
högskola?). Här är det just rumsliga relationer som är det intressanta, och det som bygger upp
själva rummet. Man kan tala om fixeringar även här – men i ett rum som (till skillnad från det
absoluta) är abstrakt. Framåt 1970-talet senare utvecklades en motreaktion mot hur vetenskapen
på ett, vad man tyckte, överdrivet sätt satte sin tilltro till att utveckla förklaringsmodeller utifrån
det relativa rummet. Man såg behovet av att ta mer sammansatta grepp om rumslighet, och
synen på rummet som relationellt utvecklades. David Harvey (f. 1935), brittisk geograf som
uppmärksammat de nämnda tre förståelserna för rum, pekar på en kärna i det relationella
synsättet: ”Processer sker inte i rummet, utan definierar sitt eget rum” (Harvey 2006, s. 121)
Man talar här om rummet som socialt konstruerat. Om vi betraktar figur 1, som visar Södertörns
högskola, kan vi i denna anda (mer specifikt med Massey, som vi senare ska se) fråga oss: På
vilka sätt är det egentligen meningsfullt att tala om ’rum’ eller ’plats’ som något som finns
oberoende av de sociala relationer, maktförhållanden och samhälleliga processer som äger rum
här? Om platsen åtminstone delvis utgörs av processer och relationer, på vilka sätt går det att
avgränsa den här platsen gentemot andra platser? Går det att tala om något här som en plats?
Vi ska i återkomma till ett par av dessa frågor. Tills vidare bör nämnas att rummet, som Harvey
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påpekar, inte är antingen absolut, relativt eller relationellt, utan alla tre. Poängen med att visa
på olika förståelser är att dessa syngliggör möjligheter att uppmärksamma olika dimensioner av
rumslighet. Och detta görs: de tre synsätten lever och tillämpas samtidigt, på lite olika sätt av
olika forskare. (Rönnlund & Tollefsen 2016, s. 26-32, 182)
För Henri Lefebvre (1901-1991), fransk filosof och
sociolog, var att uppmärksamma vidden av rum och
rumslighet ett sätt att kritisera de förändringar av
människors livsvillkor som kapitalismen producerade. I
en strävan att föra samman materiella, mentala och
sociala aspekter av tillvaron, formulerade Lefebvre tre
dimensioner, som i samspel med varandra skapar
rummet: För det första rumsliga vardagliga praktiker

Fig. 2: Södertörns högskola, Flemingsberg

eller det materiella rummet, för det andra rummets representationer eller det ideologiskinstitutionella rummet och för det tredje Hela människans rum eller det imaginär-affektiva
rummet. Med dessa begrepp kan man med Lefebvre se hur en handling som går att beteckna
som en rumslig vardaglig praktik i ett materiellt rum (exempelvis en promenad upp för en trappa
i en byggnad), samtidigt sker i ett ideologiskt-institutionellt rum (byggnaden är en högskola,
planerad utifrån – och uttryckande – vissa syften) och ett imaginär-affektivt rum (promenaden
rymmer och producerar erfarenheter, tankar och känslor hos den som genomför den).
(Rönnlund & Tollefsen 2016, s. 38-43)
Den kinesisk-amerikanska geografen Yi-Fu Tuan (f. 1930) blev på 1970-talet del av en
strömning som, inspirerad av bland annat fenomenologi, började föra fram plats som något som
på ett intimt sätt är kopplat till människans erfarenheter, känslor och meningsskapande. Tuan
menar att människor lär känna världen genom platser, och är sammanlänkade med platser
genom känslomässiga band. (Cresswell 2004, s. 20) För Tuan uppstår människors rumsliga
medvetande ”när vi tilldelar ett fysiskt område mening och betydelse” (Nordström 1989, s. 48).
Att diskutera rum innebär att också, på ett eller annat sätt, förhålla sig till tid. I Masseys
uppmärksamhet mot rummet finns exempelvis en tydlig kritik mot tankesätt som är ensidigt
fixerade vid tid – som exempelvis tar sig uttryck i en världsbild (och –ordning) där olika länder
betraktas som mer eller mindre ’utvecklade’, det vill säga olika långt komna på en tidsaxel med
ett enda möjligt mål. (Doreen Massey on Space 2013) Resonemanget kan vara intressant att
överföra till skolan – är vår (västerländska) pedagogik besatt av tid, men ignorerar rum? (jfr
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Balldin 2010). Att jobba med rum innebär, hur som helst, oftast att på något sätt jobba med tid;
dimensionerna är sammanvävda. Inte minst gör de relativa och relationella rumsbegreppen det
”omöjligt att lösgöra rummet från tiden” (Harvey 2006, s. 121).
Med dessa exempel har vi fått en aning om att man kan förhålla sig till rum, rumslighet och
plats på olika sätt, och att rumslig teoribildning har en spännvidd från människors känslor till
globala samhällsprocesser. Som Rönnlund & Tollefsen (2016) redogör för, hänger dessa olika
sätt att förhålla sig till rumslighet samman med olika politiska, filosofiska och
forskningsrelaterade projekt. I diskussionen om plats och rum kan man se spänningen mellan
modernism och postmodernism, och samspel med exempelvis marxistisk och feministisk teori.
Att rumslig teori är politik poängterar Massey, här summerad av Rönnlund & Tollefsen: ”Hur
vi tänker om rummet har att göra med hur vi uppfattar världen, hur vi förhåller oss till andra
och hur vi kan och vill agera politiskt” (Rönnlund & Tollefsen 2016, s. 51). För Massey handlar
fokus på rummet inte minst om att visa på hur världen består av en mångfald av processer, med
potential till politiska och samhälleliga alternativ. För att återkoppla till ett par av de frågor som
tidigare ställdes, skulle Massey svara att det inte vore direkt meningsfullt att tala om ”rum” eller
”plats” som något som finns oberoende av de sociala relationer, maktförhållanden och
samhälleliga processer som äger rum: det rumsliga är ”utsträckta sociala relationer” (Rönnlund
& Tollefsen 2016, s. 50). Hon skulle inte heller säga att det går att avgränsa en plats gentemot
andra platser: platser är varken isolerade, avgränsbara
eller enhetliga. Med andra ord är världen inte ett pussel
av x antal bitar ”plats” intill varandra, och lokalt/globalt
är inte dikotomier (Rönnlund & Tollefsen 2016, s. 50,
52). Att avgränsa plats måste istället handla om att göra
”ett visst, för ändamålet definierat utsnitt av de sociala
relationer och samhälleliga strukturer som också rum
genomkorsas av” (Rönnlund & Tollefsen 2016, s. 24).
Kontentan blir att rum och plats är ungefär samma sak.

Fig. 3: Södertörns högskola, Flemingsberg

(Cele 2006, s. 35)

Att prata om plats
Vad spelar då dessa perspektiv på plats/rum för roll i det här arbetet? När mina informanter och
jag genomför samtalsaktiviteten ser jag det till att börja med som att vi pratar om plats (det
hade gått att ha helt andra fokus). Vidare ser jag då inte plats som något enhetligt givet, som
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finns där och som individer kan relatera till eller ha mer eller mindre ”kunskap om”, snarare ser
jag barnens utsagor och ageranden som skärvor av det som utgör, och skapar platsen/rummet.
Och omvänt: utsagorna om platsen/rummet är delar av informanternas liv. Plats och rum kan
vara svåra att skilja på – men även gränsen mellan plats och människa är otydlig. Att prata om
plats blir i och med detta, skulle man kunna säga, ett sätt att få syn på sig själv i världen.

Barnen, rummen och forskarna
Jag har tidigare pekat ut ett förhållningssätt till plats/rum som socialt konturerat, och dessutom
hävdat att gränsen mellan plats och människa är otydlig. Det kan därför vara rimligt att prata
även om människors liv i termer av sociala konstruktioner. Forskningsfältet barns geografier
(children’s geographies) har en nära koppling till vad som har kallats ’the new social studies of
childhood’. En utgångspunkt där är just att förstå barndom som något socialt konstruerat: vad
barndom innebär varierar i rum och tid, mellan sociala grupper, kulturer, samhällen och
historiska epoker. (Holloway & Valentine 2000, s. 5) Att acceptera det synsättet gör det
omöjligt att allt för oreflekterat studera ’barn’. Just den typen av kritik är emellertid något som
riktats mot exempelvis utvecklingspsykologer som Jean Piaget (1896-1980), vars arbete bland
annat bestod i att beskriva en generell, universell modell med olika faser för barns, eller snarare
’barnets’, tänkande och förmåga. Med en kritisk sociologisk blick kan man hävda att Piaget
(även om det inte var hans intention) bidrog till att konstruera ’barn’ och ’barndom’ på ett visst
sätt: barn som ofullkomlig på väg mot det fulländade vuxna, i tillblivelse, men inte varande här
och nu. (jfr Halldén 2007, s. 31-35)
Efter Piaget har det funnits ett spår med geografer som med en utvecklingspsykologisk,
kognititionsrinriktad blick riktat intresse mot barn. Samtidigt som sättet att beskriva barns
utveckling i bestämda steg har i princip övergetts, medför inriktningen att man konstruerar vissa
typer av fenomen som intressanta att titta på. Det kan exempelvis handla om barns förmåga att
använda kartor. Ett sådant exempel är de amerikanska geograferna Blaut, Stea, Spencer och
Blades som föreslår att ”nearly all humans, in all cultures, acquire the ability to read and use
map-like models in very early childhood” (Blaut m.fl. 2003, s. 165). Men det har också
utvecklats en annan typ av teoribildning, som rört sig bortom ramen av kognition och psykologi:
På 1970-talet uppmärksammades bland annat ’the spatial oppression of children’, det vill säga
hur barn förtrycks rumsligt, genom organiserandet av den fysiska miljön. Robin C. Moore,
brittisk arkitekt och stadsplanerare (f. 1938), skriver i denna anda 1986: ”Child abuse and
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environmental abuse are evidently different sides of the same ’bad’ coin” (Moore 1986, s. 233).
På senare tid har allt större intresse kommit att riktas mot barns erfarenheter av platser. Vad för
slags intresse som kan ta form med den här inriktningen sammanfattas av de amerikanska
geograferna Sarah L. Holloway (f. 1970) och Gill Valentine (f. 1965):
Perhaps the most obvious, but also one of the most important contributions that geography
can make to the new social studies of childhood is to illustrate the importance of place (…)
geographical studies can add texture and detail to the currently rather broadbrush analysis of
the social construction of childhood. (Holloway & Valentine 2000, s. 9)

Detta kan göras på många sätt. Den svenska geografen Sofia Cele (f. 1977) presenterar ett sätt,
i sin avhandling om metoder för att förstå barns erfarenheter av plats (Cele 2006, se Tidigare
forskning, s. 11). Genom att utgå från konkreta respektive abstrakta erfarenheter visar hon hur
olika tillvägagångssätt och situationer möjliggör olika aspekter av att relatera till och
kommunicera erfarenheter av plats. Att kommunicera något konkret kan här vara att berätta om
något man gör på en specifik plats, benämna en människa eller peka ut en byggnad eller något
annat objekt, medan det abstrakta berör inre processer tankar, minnen, känslor och drömmar.
Cele, som med geografins fokus på rum och rumslighet som grund föreslår att man kan inta en
position mellan sociologiska och utvecklingspsykologiska perspektiv (Cele 2006, s. 29),
belyser barns behov av – självständig – rörelse i utomhusmiljöer, för att utveckla relationer till
platser och med det såväl självkänsla, förståelse för egna och andra människors livsvillkor som
förmåga till abstrakt tänkande och förtrogenhet med redskap som kartor (Cele 2006, s. 207,
212; Cele, 2008, s. 125). Utöver det påpekar hon att även sekundära representationer kan spela
en roll för barns anknytning till platser:
it is also possible to see that children can develop affectionate relationships to place by
experiencing them in a secondary fashion, as through a car window. Place becomes symbolic
and the child creates relationships to the symbolic character of places. (Cele 2006, s. 207)

När det kommer till forskning inom fältet barns geografier, lyfter Cele fram vuxnas (forskares)
förhållande till barns erfarenheter av plats som något kritiskt. Det krävs ett självkritiskt
förhållningssätt till varför man gör det man gör, kombinerat med känslighet och respekt för de
barn man arbetar med, eftersom "[c]hildren's experiences of place are what form and construct
their lives" (Cele 2006, s. 212). FN:s barnkonvention, som bland annat slår fast barns rätt till
deltagande och inflytande, utgör en referenspunkt och riktningsgivare. ”Det handlar inte bara
om att försöka göra samhället bra utifrån vad vuxna tror är bra för barn, det handlar istället om
att ta reda på hur barns upplevelser verkligen är” (Cele 2009, s. 120). Vi kan här tänka tillbaka
8

på Piaget, som också han strävade efter att sätta sig in i barns tänkande, men vars forskning
kanske snarare befäste en vuxen blick: så här är barn. Idag skulle man kunna tala om en förnyad
strävan att möta barns erfarenheter och tänkande – med en annan sorts emfas vid att låta barn
komma till tals och definiera verkligheten.
Avsnittets inledande resonemang om plats och rum mynnade ut i tanken: att prata om plats är
ett sätt att få syn på sig själv i världen. Med det som bakgrund har jag här velat problematisera
vem som ska få syn på vad i en forskningsprocess.

Design i lärande
Uppsatsens syfte rymmer två intressen: dels ett fokus på ett slags ’innehåll’, nämligen olika
uttryck för erfarenheter av plats, dels ett fokus på ’aktiviteten i sig’. I praktiken är dessa aspekter
sammanvävda, men som analytiska utgångspunkter kan de vara bra att urskilja. För att berika
diskussionen om ’aktiviteten i sig’ lånar jag några infallsvinklar och begrepp som ryms i det
designteoretiska perspektiv som Staffan Selander och Gunther Kress (2010) presenterar.
Med begreppet design riktar Selander och Kress uppmärksamhet mot hur människor hela tiden
formar och omformar befintliga resurser till något (delvis) nytt. Relaterat till lärandemiljöer och
-processer talar de om både design för och i lärande, där det första fokuserar ”de arrangemang
för lärande som tänks ut och produceras i olika sammanhang” (Selander & Kress 2010, s. 24)
medan det andra, som jag främst tar fasta på här, tar sikte på den enskildes lärandeprocesser.
Selander och Kress sätter meningsskapande i förgrunden, när de hävdar att en deltagare i en
kommunikativ situation, som möter och tolkar ett visst budskap, inte är att betrakta som en
passiv ’mottagare’ utan i första hand som en person som "väljer att orientera sig och skapa
mening i en situation, utifrån sina intressen" (Selander & Kress 2010, s. 104). I anslutning till
det ses lärande som ”en ständigt pågående process i en mängd mikrosituationer (Selander &
Kress 2010, s. 105), där den lärande upptäcker exempelvis information av olika slag,
kombinerar och transformerar detta till nya representationer (som, om man så vill, kan ses som
’tecken på lärande’). Med bland annat hänvisningar till filosofer som Deleuze och Guattari
markerar Selander och Kress avstånd från synsätt som ser på kommunikation och lärande som
något enkelspårigt och inrutat. Så här beskriver de det de kallar transformationscykler:
Det rör sig då varken om rätlinjiga eller cirkulära processer, utan om prövande, hypotetiska
och skissartade processer för att nå fram till en sammanhängande ny representation. I detta
sökande går man fram och tillbaka, följer associationer, hamnar ibland i återvändsgränder
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men kan också upptäcka nya möjligheter (jfr rhizomatiskt tänkande, Deleuze & Guattari
2008). I en sådan process är de ingående personernas samspel, dialog och positionering i
förhållande till varandra viktiga för att förstå vilken inriktning som aktiviteterna kan ta.
(Selander & Kress 2010, s. 110)

Begreppet rhizom, som Selander och Kress nämner i en parentes, kan användas för att beskriva
olika människliga, kulturella och samhälleliga fenomen som bestående av sammankopplingar,
förgreningar och utväxter utan start- och slutpunkt. Ett exempel på rhizom är internet, ett annat
är ingefära – ordet är från början biologins beteckning för just sådana rotsystem. Deleuze och
Guattari lyfter fram rhizomet som en motbild mot trädet, som i västerländsk kultur ständigt
återkommer som metafor. Vi kan fråga oss: ser vi på barn/elever och deras verksamheter som
små skott på en ek, när vi i själva verket lite oftare borde betrakta dem som ingefäror? (Rhizom
u.å.) Ytterligare några viktiga delar i processer av transformation beskriver Selander och Kress
med begrepp som affordance, prompt och fixeringspunkter. Affordance handlar om ”vad man i
en situation uppfattar som en rimlig, självklar eller möjlig resurs för handling” (Selander &
Kress 2010, s. 111), vilket har beröringsytor mot prompt, ”vad man uppfattar som intressant
utmaning och som fångar uppmärksamheten vid ett visst tillfälle” (ibid.). Detta utgör delar av
en grund för de handlingar i en (lär-)process ”där man tillfälligt »låser fast« en betydelse och
en grund för en möjlig fortsättning” (ibid.) – fixeringspunkter.
Jag använder dessa designteoretiska trådar för att tolka mitt empiriska material och diskutera
resultatet av min undersökning. I relation till begreppet ’kreativitet’ i olika aktiviteter (se vidare
Tidigare forskning, s. 11), låter jag resonemanget stå för en problematisering: med en
designteoretisk blick upplever jag det som svårt kategorisera en viss aktivitet som antingen
’kreativ’ eller inte. Relaterat till transformation, representation och meningsskapande, blir
’kreativitet’ snarare en ständig möjlighet i alla aktiviteter. En aktivitet kan präglas av
’kreativitet’ i större eller mindre utsträckning, men det går inte att förutsäga bara utifrån vilken
aktivitet det rör sig om; att samtala behöver inte vara mindre kreativt än att rita en teckning
(eller, om man så vill, att rita en teckning behöver inte vara mer kreativt än att samtala).

Analytiskt ramverk
Jag har belyst att erfarenhet av plats är sammansatt; jag vill titta närmare på den sammansättning
av erfarenheter som kommer till uttryck i aktiviteten (liksom Cele ser jag det som värt att
poängtera att det är deltagarnas narrativ om erfarenheter som jag undersöker (jfr Cele 2006, s.
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14)). Min grundinställning är att det som deltagarna uppmärksammar är av betydelse på ett eller
annat sätt, som en del i en orientering och ett meningsskapande. Jag försöker urskilja:
•

Uttryck för platser av betydelse

•

Särskilda menings- och värdeladdningar

•

Konkreta erfarenheter och relateranden (som människor, objekt, aktivitet)

•

Abstrakta erfarenheter och relateranden (som känslor, åsikter, förhoppningar)

•

Tidsmarkörer (när jag var liten, nästa vecka, på tisdagar)

•

Rumsliga utsträckningar (associationer till andra platser)

•

Skildringar av egen rörelse

Vidare uppmärksammar jag inbördes relationer, som i vilken utsträckning konkreta erfarenheter
uttrycks i relation till abstrakta, samt skapande av samband mellan aspekterna ovan. Detta leder
uppmärksamheten mot aktiviteten i sig och uppsatsens andra fråga om omständigheter av
betydelse för vad som blir möjligt att kommunicera. Jag urskiljer och beskriver då:
•

interaktivitet person-person

•

interaktivitet person-material (och materialets representationer av plats)

•

designhandlingar

Tidigare forskning
Sofia Cele undersöker i sin avhandling (Cele 2006) fyra forskningsmetoder som syftar till att
möta barns erfarenheter av plats: att promenera tillsammans i närområdet, att låta barn själva
fotografera platser av betydelse, att låta barn skildra sitt närområde genom teckning, samt
gruppintervju. Med utgångspunkt i metodernas utrymme för kreativitet, interaktivitet och
maktrelationer, belyser Cele variationer i vilken typ av konkreta respektive abstrakta
erfarenheter som kommer till uttryck med de olika metoderna. Jag inspireras här av Celes sätt
att rikta uppmärksamhet mot metoder och aktiviteter, och försöker låna delar av såväl
förhållningssätt som analytiska redskap, för att kunna se mitt resultat i ljuset av hennes.
Robin C. Moore (1986) studerar barns användning av och relationer till platser på tre orter i
England genom barns egna kartor samt intervjuer och promenader, och föreslår med
utgångspunkt i barns perspektiv riktlinjer för stadsutveckling. Moore får bland annat syn på hur
de olika deltagande barnen kan olika relationer till samma område, och att detta tar form i barns
komplexa mönster av relationer och erfarenheter. Han finner också att mycket av den mest
värdefulla kunskap han utvinner kommer från promenaderna, vilka ger tillträde till sådant som
annars är svårt att uppmärksamma. Moores arbete finns här med som en bakgrund.
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Genomförande
Detta avsnitt inleds med en genomgång av ramarna för den aktivitet jag har undersökt. Därefter
bekskriver jag arbetet med undersökningen, materialet samt hur jag använvder utdrag ur
materialet i det kommande resultavsnittet.

Aktivitetens ramar
1. När det deltagande barnet kom in till rummet där aktiviteten skulle genomföras,
var en datorplatta förberedd så att applikationen Kartor var öppnad, vyn ’Satellit’
aktiverad och ett utsnitt gjort så att den egna skolan syntes.
2. Jag inledde med att förklara att vi skulle testa aktiviteten, att det inte gick att göra
rätt eller fel, och att jag var nyfiken på vad vi kunde prata om.
3. Jag ställde den inledande frågan Ser du vad det är? eller Ser du något du känner
igen?
4. Jag gjorde en genomgång av hur man med olika fingerrörelser kunde ”flyga”
(flytta vyn) åt olika håll, ”flyga upp och ner” (zooma in/ut), samt hur man kan
variera perspektivet mellan en tvådimensionell vy rakt ovanifrån och en
tredimensionell vy snett från sidan.
5. Under större delen av samtalet fick deltagaren styra datorplattans vy och därmed
en del av förutsättningarna för samtalet. Jag kunde dock ställa frågor som Vill du
testa att flyga runt lite och se om du ser något mer du känner igen? Ska vi testa
att gå vägen till… Hur tycker du att det är där? Vid några tillfällen tog jag också
över skärmens vy för en stund.
6. Mot slutet av samtalet gav jag deltagaren ett uppdrag: Du ska leta reda på något
som du tycker ser fint eller kul eller spännande ut, och ta kort på det. När det
momentet var genomfört rundade jag av samtalet.
Ambitionen med aktiviteten var att den skulle ha några enkla ramar, som gav deltagarna något
tydligt och gemensamt att förhålla sig, men samtidigt rymma ett stort mått av öppenhet för att
samtalen skulle ta olika riktningar.

Pilotstudie
Jag genomförde en pilotstudie ett par veckor före huvudstudien. Denna bestod i att jag
genomförde samtalsaktiviteten med en deltagare (8 år) i dennas hem. Inför samtalet gjorde jag
en skiss för aktiviteten – som genom piloten i stora drag befästes som de ramar jag presenterat
ovan. Med hjälp av pilotstudien kunde jag också utveckla och befästa de analytiska ramar jag
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börjat formulera, samt fastställa några praktiska och tekniska rutiner. Jag diskuterar några
utdrag från pilotstudien i uppsatsens resultatdel.

Undersökning och material
Eftersom att uppsatsen syftar till att undersöka själva samtalsaktiviteten, handlade
genomförandet i princip om att under så gynnsamma former som möjligt kunna genomföra
samtal av ett sådant antal att det skulle kunna gå att se några mönster och variationer i materialet
som producerades. Jag satte upp som riktlinje att göra cirka 10 samtal med barn/elever i åldrarna
6-9 år. Undersökningen behövde inte nödvändigtvis göras i skolmiljö, men jag valde att besöka
en skolklass eftersom att det är ett relativt smidigt sätt att ordna ett sådant arrangemang. Jag var
i kontakt med sammanlagt fem skolor i några olika delar av Stockholmstrakten, jag gick vidare
med en kontakt som gav snabb och positiv respons. Den här skolan hade jag hört av mig till för
att den låg relativt nära min egen bostad i det område där jag sedan några månader är inflyttad
i en studentbostad. Att jag inte känner området särskilt väl såg jag som en intressant
förutsättning: det skulle kunna vara en begränsande faktor för kommunikationen med
informanterna, men också möjliggörande på så sätt att det gav mig tillfälle att lära känna
området lite bättre.
Samtalen genomfördes i november 2016, med barn/elever i en klass i årskurs 2 (det vill säga
cirka 8 år gamla). Min närvaro i klassen sträckte sig över en vecka; jag var där vid fyra tillfällen.
Inför mitt första besök hade klassens lärare förberett eleverna på att jag skulle komma, och när
jag kom tog några elever kontakt med mig och började prata om vad vi skulle göra. När klassen
hade samlats berättade jag kort om aktiviteten och frågade om några elever i klassen ville hjälpa
mig. Eleverna räckte då jakande upp sina händer. Jag visade det brev jag skrivit till föräldrar
om samtycke (Bilaga 1) och bad eleverna att ta med den hem för att få den påskriven så snart
som möjligt. Några elever ställde frågor och kom med funderingar: Vad är det vi ska göra
egentligen? Kommer våra namn synas i ditt arbete? Hur kommer du se på lappen att
föräldrarna tycker att det är okej? Mina föräldrar är skilda, så de kanske måste ringa varandra
för att kolla så att båda tycker att det är okej. Dessa frågor berörde flera viktiga forskningsetiska
aspekter relaterade till kravet på informerat samtycke. (jfr CODEX 2016a; CODEX 2016b)
Genom att eleverna fick utrymme att själva reflektera och ställa frågor om aktiviteten och
processen, ser jag det som att deltagandet blev så förankrat hos dem som möjligt, utifrån de
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förutsättningar som innebar att processen var snabb och vi i princip inte hade tid och utrymme
att lära känna varandra mer.
För undersökningen fick jag ett rum intill elevernas klassrum att förfoga över, under tre
morgnar: alla samtal genomfördes mellan kl 8 och 9.30 respektive dag. Jag hann få in 19
samtycken från vårdnadshavare, och kom att genomföra totalt 10 samtal. Utöver att jag såg till
att det blev lika många pojkar som flickor som deltog, gjorde jag ett slumpmässigt urval av de
19 elever som blivit aktuella för deltagande. Jag kallade in eleverna en och en, de fick då lämna
det arbete de höll på med. Figur 4 visar aktivitetsplatsen som jag ställde iordning den. Ett samtal
avbröts av att det ringde ut för rast, övriga kunde genomföras som planerat.
Jag gjorde inspelningar av två slag: Med en digital diktafon tog jag upp ljud, och med hjälp en
bärbar dator spelade jag in det som hände på datorplattans skärm under aktiviteten (ljudet från
samtalet spelades in även här). Utöver film och ljud består det empiriska materialet även av
stillbilder i form av de skärmdumpar som barnen/eleverna gjorde under aktivititeten. 8 sådana
bilder finns i materialet (en deltagare avbröt, som nämnt, deltagandet när klockan ringde för
rast och en valde att inte göra någon skärmdump). Samtalen transkriberades till text, och jag
arbetade sedan främst med dessa textfiler tillsammans filmerna. I de fall där filmerna avbrutits
kunde jag gå tillbaka till ljudfilerna.
Det kortaste samtalet blev 8 minuter och 15 sekunder långt, det längsta 23 minuter, och
medianvärdet 12 minuter. Sammlagt utgör de 10 samtalen 135 minuter av inspelat ljud.
Skärmfilmerna blev på grund av några tekniska avbrott lite kortare än ljudupptagningarna,
sammanlagt 112 minuter, men inget samtal blev utan film.
Fig. 4: Elevens plats med datorplatta
till vänster, min plats till höger om
eleven, inspelningsutrustning (dator
och diktafon) längst till höger.
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Samtalsutdrag, symboler och markeringar
I resultatavsnittet återger jag olika utdrag ur mina transkriberingar. Några citat presenteras
specifikt från pilotstudien, och några olika utsagor kopplas samman, men jag gör ingen mer
specifik presentation av individer. Jag har inte sett det som relevant att göra då syftet, med
undersökningen (trots att individuella och subjektiva förhållningssätt är i fokus) snarare är att
se det sammanlagda. Det har också varit ett sätt att anonymisera informanterna.
I ett par figurer med längre utdrag gör jag markeringar som kan se ut så här: ”[5 min, 95 % av
deltagarens utsagor]”. Exemplet betyder att det aktuella utdraget sträcker sig över 5 minuter av
aktiviteten, och att 95 % av de ord deltagaren yttrade under detta tidsutsnitt är återgivna.
Nedan följer en nyckel till de symboler och markeringar jag använder i citaten.

ord
ord
.
..
<
(*)
/ord/
[ord]
(.)
(..)
(…)

betoning
betoning med känslomässigt eftertryck
kortare paus
längre paus
ivrigt
ohörbart
viskning eller lågmält tal
överlappande tal
korta bekräftelser från mig (“mm”, “okej” etc.), som inte skrivs ut
något längre utsagor (några ord) från mig som inte skrivs ut
dialog (kortare eller längre utsnitt) som inte skrivs ut

A
Ö

deltagare
jag
(om ingen personmarkering görs, är det en deltagare som är citerad)
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Resultat
Konturer
I min tolkning av materialet utgör deltagare, samtalsaktiviteten och plats/rum fenomen som
utgör varandras förutsättningar, och ger form och karaktär åt varandra. I aktiviteten definierar
deltagarna platser, samtidigt som platser definierar deltagarna. Aktiviteten erbjuder ett visst
handlingsutrymme och kan därför sägas forma deltagarna, och samtidigt formas aktiviteten av
deltagarna. Plats är en förutsättning för vilka former aktiviteten kan ta, samtidigt som aktiviteten
ger vissa utsnitt och sätt att se på plats (se Att prata om plats, s. 6). Genom att i framställningen
röra mig fram och tillbaka i relationerna mellan deltagare, aktivitet och plats/rum, försöker jag
här successivt urskilja några sätt att se på vilka uttryck för plats som aktiviteten möjliggör och
vad som är viktigt för vad som blir möjligt att uttrycka.
Här använder jag inledningsvis pilotstudien för att ge en försmak av både betydelsen av plats
och mitt sätt att tolka materialet. Därefter följer tre delar, där den första (Deltagare, resurs och
aktivitet) fokuserar aktiviteten, som en ingång mot ett mittparti (Aktivitetens plats), där intresset
riktas mer mot plats/rum, vilken leder över till en utzoomning med nya perspektiv på aktiviteten
(Utrymme för meningsskapande). Deltagarna, och deras narrativ, utgör textens röda tråd.

Gå till torget
Ö

ska vi testa att gå nån väg som du brukar gå eller cykla?

A

mm

Ö

vad kan det vara då . kanske till torget eller till tunnelbanan?

A

<men var är ICA dårå?

Två aspekter av deltagarens utsaga ovan ringar in mina två forskningsintressen. För det första
ger hon uttryck för att den lokala mataffären är en plats av betydelse. Att leta upp den i
applikationens satellitvy framstår, för det andra, som en aktivitet förknippad med
meningsskapande. Med Selander och Kress kan vi tala om en av startpunkterna för en möjlig
transformationscykel: något fångar uppmärksamheten och blir en intressant utmaning (var är
ICA?, hitta ICA). (jfr prompt, Selander & Kress 2010, s. 111)
Ett par av aktivitetens bärande inslag kan, inledningsvis, sammanfattas med att undersöka och
uttrycka. Att, som med ICA-butiken, lokalisera och benämna sådant som på något sätt har (eller
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genom får) betydelse, är aspekter av det (jfr fixeringspunkter, Selander & Kress 2010, s. 111).
Som vi ska se i nästa utsnitt ur dialogen blir ett analyserande förhållningssätt i interaktionen
med mediet en resurs för handling för att göra detta. (jfr affordance, Selander & Kress 2010, s.
111) Deltagaren är medveten om några specifika egenskaper hos den aktuella platsen, och
genom att få syn på dem kan hon försäkra sig om att vi har hamnat rätt:
Ö

är det här kanske?

A

kanske . . fast då borde man kunna gå ner där till tunnelbanan

Ö

ja

A

<ja det är där! (..) och där är de där husen på baksidan

ICA-butiken ligger vid ett torg. Det är en plats som deltagaren säger att hon tycker om. Jag
frågar vad det är hon gillar:
A

eh . att . man kan gå dit . så att . det finns liksom ett ställe där . där i . och att man kan köpa
frukt där
(…)

A

och . där är fontänen . och den är också bra

Ö

mm . varför är den bra då?

A

eh . det är mysigt att den sprutar vatten på somrarna

Ö

mm

A

och då brukar jag doppa fötterna där i

I den första meningen ovan går det att låna exempelvis Tuans sätt att tänka och se hur
upplevelsen av platsen som en slags enhet träder fram och att just detta i sig är betydelsefullt
för människan (jfr Cresswell 2004, s. 20). Utsagan visar också hur platserfarenheten, i enlighet
med vad Cele (2006) pekar på, rymmer konkreta fenomen som föremål, aktiviteter och
handlingar, och samtidigt mer abstrakta dimensioner som minnen och känslor, grundade i olika
sinneserfarenheter. Vi kan se konturerna av hur ett rumsligt relaterande är en rörelse genom
såväl rummet som absolut, relativt och relationellt (Harvey), liksom det materiella rummet, det
ideologisk-institutionella rummet och det imaginär-affektiva rummet (Lefebvre): Deltagaren
pekar ut fenomen i en fysisk struktur, relaterar fenomen till varandra, och definierar ett rum
genom sina språkliga utsagor – och de rumsliga vardagliga praktikerna bland rummets
representationer (gå till torget) rymmer och producerar erfarenheter, tankar och känslor. (jfr
Rönnlund & Tollefsen, s. 26-32, 38-43).
Genom sitt relaterande till torget påminner deltagaren om vad Moore (1986) också påpekar:
Although we tend to think of children as always being "on the go", the truth is that at all ages
they engage in quiet social interaction, introspection, and sensuous contemplation of their
surroundings. (Moore 1986, s. 57)
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Med denna försmak går det att ana att plats som erfarenhet är något sammansatt och subjektivt,
vilket fortsättningsvis blir viktigt att förhålla sig till. Cele förmedlar insikten att en
platserfarenhets sammansättning och subjektivitet gör den svår att kommunicera (Cele 2006, s.
14). Det manar här till en viss typ av läsning. När vi tar del av pilotdeltagarens berättelse kan
vi uppfatta att torget är en viktig plats, och även börja tänka tankar om hur. Det är då värt att
påminna sig om att det vi får ta del av är skärvor av en långt vidare erfarenhet (som vi dessutom
tolkar). Att undersöka och försöka reda ut vilka skärvor som blir möjliga att kommunicera, och
hur de blir det, behöver inte vara desto mindre intressant.

Deltagare, resurs och aktivitet
Pilotstudien gav mig flera ingångar till att både genomföra och se på aktiviten, vilket jag hade
nytta av när jag genomförde huvudstudien. Samtidigt formade pilotsamtalet vissa förväntningar
hos mig på hur de kommande samtalen skulle arta sig. Jag behövde snart göra mig medveten
om att olika deltagare skulle känna sig olika bekväma med situationen, ha olika känslor inför
uppgiften och olika strategier för att hantera den och mötet med mig. Att förutsättningarna för
mötet präglades av att makt var koncentrerad till mig – jag var vuxen, jag hade gjort en plan,
jag var där för att observera – är viktigt att förstå och förhålla sig till (jfr Cele 2006, s. 88).
Dessutom blev deltagarnas olika sätt att relatera till plats och olika närhet till att se vissa
handlingar och resurser som rimliga, möjliga och meningsfulla, viktiga att försöka
uppmärksamma.
Följande kan utgöra ett exempel på individuella
förhållningssätt i relation till resurser: När deltagarna sökte
sig fram över vyn hände det ibland att nätuppkopplingens
begränsningar gjorde att det tog en liten stund för grafiken
att ladda. I figur 5 händer detta när deltagaren söker efter
något att göra en skärmdump av (se Aktivitetens ramar,
punkt 6, s. 12). Deltagaren flyttar vyn uppåt, ny grafik är

Fig. 5: Plats-grafik

alltså på väg i skärmens nederkant. När det gråsvarta rutnätet dyker upp säger deltagaren ”/oj/”
och vänder tillbaka för att söka vidare (och finner något – se figur 10f, s. 30). En annan deltagare
ser, i sin situation, samma fenomen som en möjlig resurs för meningsskapande, och vill som
sin skärmdump fånga ”/det där svarta/” på bild (figur 10e). På liknande sätt kan ett visst
tillgängliggjort språk utgöra olika resurser för olika individer. Jag använde ordet flyga som
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metafor för vad jag sa att deltagarna kunde göra (se Aktivitetens ramar, s. 12 punkt 4 och 5).
En deltagare började snart prata om olika flygresor som han gjort, och förklarade att han var
van vid att flyga. Detta kom att prägla samtalet och aktiviteten (se figur 10c). En annan deltagare
uttryckte en viss tveksamhet när jag undrade över platser som den brukar vara på i närområdet,
och förklarade sig vara ”mest hemma”.
Att aktiviteten byggde på en slags turtagning, där deltagarna och jag omväxlande skulle kunna
ta intiativ respektive följa varandras initiativ, var något som deltagarna i olika grad verkade
känna bekvämlighet inför. Samtidigt präglades de flesta samtal av att interaktionens karaktär
växlade mellan olika lägen: I vissa situationer fick deltagarna följa mina instruktioner och
handlingar. Andra gånger kunde de markera initiativ. Ett vanligt uttryck för det var varianter av
”jag ska hitta”. En deltagare fick frågan vad som är kul med en lekplats, uttryckte viss undran
över frågan, som ett lätt ifrågasättande om detta verkligen var det mest intressanta att fråga,
svarade ändå, för att sedan säga ”men . jag ska leta efter Åsvägen . jag vet att det finns ett ställe
som heter Åsvägen” (se även figur 7). Andra gånger tog deltagarna helt enkelt tyst kommandot
över skärmen.
Gemensamt för samtalen var också rörelser mellan känt och okänt. Jag frågade tidigt i varje
samtal om deltagarna ville leta efter sådant de kände igen. Med det som utgångspunkt blev det
naturligt att uppmärksamma också sådant man inte kände igen. Vad är det? var en av
deltagarnas vanligaste frågor – som de ofta själva kom att besvara. Figur 6 visar en sådan
situation. Där illustreras samtidigt en förutsättning för aktiviteten som måhända är uppenbar,
men värd att påminna sig om: vi pratar om platser och fenomen i den fysiska världen, men
indirekt. Samtidigt, eller först, pratar vi om skärmbildens representationer: hur kan vi läsa det
som visas här? Som i en annan deltagares aktivitet: ”det här måste ju va nån slags bro . är det
här liksom gräs eller vad”. Jag ser det som att vi jobbar med en typ av sekundär representation
Fig. 6: Vad är det?
A är det här mark eller är det .
vad är det . alltså?
Ö kolla . flyg ner lite . se om det
syns bättre
A <aha det är bå [båtar] aha så
det är vatten . jag trodde nog
det
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av plats (jfr Cele 2006, 207). Man kan vidare säga att representationens gränser gör vissa typer
av relateranden möjliga. Exempelvis det att platser avbildas uppifrån, med vissa avgränsningar
i möjliga utsnitt, gör vissa saker särskilt möjliga att uppmärksamma, som en av deltagarna som
ville avbilda ett tak som såg ”lustigt” ut (se figur 10b). En annan deltagare, såg en vy över
Friends arena och byggplatsen för Mall of Scandinavia, och hamnade några fingerrörelser
senare över den egna skolan. Mediet bjöd in till jämförelsen: ”oj vad liten skolan är”. En tredje
har fått syn på en flygplats, gissar att det är Arlanda och konstaterar: ”i så fall är Arlanda väldigt
stort”.
Deltagarna intog lite olika skalperspektiv. Mestadels fördes samtalet över en vy där ett eller
några kvarter syntes samtidigt (se exempelvis figur 8, s. 24): ”jag känner igen de där husen (…)
kanske så bor jag lite mer hitåt”. Därifrån gick det att zooma in och ut:
där är där ute där bilarna står (.) och där är, där är gården och staketet runt . här är de vita
borden och stolarna tror jag (.) a och så . sandlådan (pilot)
är det här mark eller är det . vad är det . alltså? (figur 6)
men är det den mörka sidan som Sverige är på? (figur 9)

Vi startade i det egna närområdet, men kunde röra oss därifrån. Att genom en enkel rörelse få
syn på den nära platsens samband med andra väckte ofta förvåning och fascination, som hos en
deltagare som drabbas av insikten om hur nära det egna bostadsområdet ligger en flygplats,
eller som hos två andra deltagare:
Ö

det är Sundbyberg

A

oj
oj värsta jordklotet

Från den utsiktspunkt jag har intagit var deltagarnas aktiviteter relativt likartade i de olika
skalperspektiven – att undersöka, uttycka, lokalisera, benämna och relatera. Just handlingen att
växla perspektiv kunde i vissa fall, som för deltagaren i figur 9 (s. 28), utgöra en nyckel till
motivation och att hitta sätt att undersöka och uttrycka.

Att orientera sig, att söka och skapa mening
Figur 7 (nästa sida) visar ett utsnitt av en process som har föranletts av att jag frågat om
deltagaren vill flyga runt och se om hon hittar något hon känner igen. En betydelsefull
byggnad/plats, kyrkan, dyker direkt upp som ett motiv för deltagarens handling. Att hitta dit tar
dock lite längre tid än vad deltagaren väntat sig. Vad som händer på vägen dit kan beskrivas
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som en dubbelriktad process. Att relatera till olika föremål, människor och platser blir ett sätt
att hitta fram till kyrkan. Samtidigt definierar de benämnda platserna och fenomenen, de
uttryckta sambanden och relationerna, ett utsnitt av rummet som det träder fram för deltagaren.

Fig. 7: Att hitta sin kyrka
[13 minuter, 30% av dialogen]
A jag ska hitta kyrkan där jag döptes . var den nu kan vara . . men
var är den . hur svårt kan det vara?
Ö hur kan vi göra för att hitta dit då? ligger den nära skolan
nånstans?
A nej . i Filmstaden . eller kanske inte i Filmstaden . men nära (…)
Ö hur brukar du ta dig till skolan? brukar du gå hit . eller
A jag brukar gå hit . jag brukar . om vi bara kommer lite närmare
här så kanske vi kan se hur jag (*) nånstans där jag (..) jag tror
att jag går ner här (.) liksom för den där trappan (…)
Ö ser du några hus som du brukar gå förbi?
A mm . /var är du?/ (*)
Ö är det liksom höghus man går förbi eller är det . mindre hus?
A hm /cykelstället/ jag ser inte cykelstället (…)
jag ska se om jag hittar dagis . det kanske är här nånstans … den
(skratt) brann ju upp (…)
där bor Eli (..)
men var är den där porten? (…) den kanske inte finns med på
kartan (…) antingen åker man in här . a jag tror att den ska vara
typ där . eller där . där . åh där är som en liten böjgrej! (…)
jag tror att det där är dagiset (…) fast jag vet inte vart kyrkan
tagit vägen . den borde vara här nånstans . men den är typ om
man går stigen där (…) här är kyrkan

Man kan se handlingarna både som uttryck för vad som är meningsfullt, och en process som
skapar mening. Selander och Kress kan här hjälpa oss att uppmärksamma hur deltagarens
redskap är associationer, prövande, hypoteser och sidospår, och hur processen är rhizomatisk
snarare än linjär (Selander & Kress 2010, s. 110). Behovet att både få använda egna
referensramar (”cykelstället”) och kunna låna andras föreslagna tankesätt (”hur brukar du ta dig
till skolan?”) syns också tydligt, liksom både behovet av dialog med en samtalspartner (”om vi
bara kommer lite närmare här kanske vi kan se”) och dialog med sig själv (”/var är du?/”).
13 minuter senare får så deltagaren yttra orden ”här är kyrkan”. Orden kan ses som krass
information, men, med Selander och Kress (2010) också som representation, utvunnen mening
ur en iscensättning, transformerad till ord som utgör en del av narrativet om platsen.
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Aktivitetens plats
Vi har redan sett några exempel på vilka uttryck för platserfarenheter som aktiviteten gett
utrymme för. På de kommande sidorna ska vi titta närmare på detta. Den övergripande bilden
är att plats kan uttryckas som en sammansättning av många olika företeelser och fenomen.
Samtidigt ligger vissa saker nära tillhands att vävas in, medan andra aspekter blir mer avlägsna
eller svårtillgängliga. Som vi ska se byggs narrativen främst av konkreta relateranden i ett
tidsperspektiv som går att beskriva som ett vidgat presens. Genom denna grund sker
genomkorsningar av abstrakta erfarenheter, utökade tidsperspektiv och rumsliga associationer.

Frihet, närhet och livsutrymme
Alla tio deltagare i huvudstudien väver in andra människor i sina utsagor. Det rör sig då om
klasskamrater, andra kompisar, olika familjemedlemmar/släktingar eller familjen som enhet.
Mänskliga relationer och gemenskaper kan ses som en grundläggande aspekt av den
platserfarenhet som blir möjlig att kommunicera i aktiviteten.
Ett sätt är att relatera till människor i aktiviteten är att peka på en plats och koppla samman den
med en person, som när en deltagare berättar: ”där bor Klara . min kompis”. Med ett sådant
yttrande uppmärksammas dels en person som är betydelsefull, dels en plats som är betydelsefull
(eftersom att kompisen bor där). Det är ett uttryck för att mänskliga relationer är en del av vad
som utgör en plats, och vice versa – att plats är en del av vad som formar mänskliga relationer.
Ibland använder deltagarna andra människor som referenspunkter för den egna livssituationen.
Ett exempel är en deltagare som först berättat att han bor långt ”typ en kilometer” från skolan,
för att några minuter senare när vi tittar på en vy över skolan och jag frågar vad han tycker om
skolgården, svara
bra . men jag tror jag det är typ Linnea hon bor nog i nåt gult hus (.) här nånstans . jättenära
skolan . hon har bara gå över gatan och sen gå till skolan (.) gå uppför trapporna (.) det ligger
säkert typ här

I citatet ovan uttrycks närhet som en platsrelaterad kvalitet. Det görs också på andra håll i
materialet. En deltagare menar att en viss lekpark är mysig
för att min kompis (.) bor rakt där (.) där jag går (.) och då kan jag plinga på hos henne och
så fråga om hon vill leka
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En annan deltagare berättar om att han har nära till skolan, och att det i samband med en flytt
var lite oklart vilken skola han skulle börja på:
men det spelar . det skulle inte spelat nån roll om jag fick plats på [grannskolan] eller den här
(.) för att jag kan ju bara gå så . eller så kan jag bara gå så

Att närhet är en viktig kvalitet är inte förvånande med tanke på barns beroende av vuxna för
större rumsliga förflyttningar. Närhet blir därför starkt förknippat med frihet. Som Cele
poängterar kan barns möjligheter att kunna röra sig fritt och självständigt vara starkt
begränsade. De möjligheter som finns till egen, fri rörelse utomhus kan därför få en särskild
betydelse. (Cele 2008, s. 125; Moore 1986, s. 57)
Frågor om rörelsefrihet får beröringsytor mot vilka fysiska och sociala utrymmen som är, eller
upplevs som, tillgängliga. När deltagaren i pilotstudien berättar om skolgården förklarar hon att
vad som är bra ”att det är väldigt stort”. Det går att se som ett uttryck för en platsrelaterad
kvalitet som deltagaren tillmäter betydelse, som möter behov av både rörelseutrymme och plats
för variation (”det finns liksom mycket ställen man kan leka på”). Man kan också se det som
ett uttryck för medvetenhet om att rumslighet är en del av människors livsvillkor. En annan
deltagare, i huvudstudien, vill gärna berätta om familjens stora bostad, hur många kvadratmeter
den är och hur många rum och toaletter den har. I berättelsen ryms en medvetenhet om att alla
människor inte har lika stora boytor till sitt förfogande; människor har skilda livsvillkor, och
det är något som tar sig rumsliga uttryck. Vi närmar oss Masseys perspektiv på plats (Doreen
Massey on Space 2013), och som också Cele påpekar, blir att jobba med plats ett sätt att förhålla
sig till andra människor:
By interacting with place and reflecting on their own and other children’s experiences,
children are encouraged to think independently about their experiences, and they are provided
with abilities to understand that other children live different lives than they do. (Cele 2006,
s. 212)

Även negativa erfarenheter av plats får utrymme i samtalen. Pilotdeltagaren berättar vidare om
skolgården:
men nu är det lite tråkigt för nu är det ganska många platser som . de ska renovera på

En deltagare i huvudstudien svarar på min fråga om hur vägen till skolan är:
A

sådär . asså när man går över . eh . vi har spårvagnar . då är det så här dåligt för de har inga
bommar (.) min mamma skulle precis gå över en gång och då . då drog jag i hennes arm för
att hon hållde precis på att gå över för då kom spårvagnen
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I ljuset av vad deltagarna lyfter fram som platsers positiva egenskaper är det kanske inte
förvånande att de negativa erfarenheter av plats som kommer till uttryck blir relaterade till hot
mot såväl rörelsefrihet som betydelsefulla personer.

Korsningar i tid och rum: regelbundet och specifikt
Veckobaserade rörelser ligger nära till hands att göra till en bas för samtalet om plats. För flera
av deltagarna blir detta en slags fasta punkter i skapandet av orientering och relation till
närområdet. Flera barn berättar om institutionella aktviteter som fotbollsträningar, körsång i
kyrkan och dans på kulturskolan, men det kan också vara att familjen brukar besöka en viss
lekpark en bestämd dag i veckan. Vissa rumsliga rörelser kan bli förknippade med de
veckobaserade rutinerna:
ibland så brukar jag gå (…) till . [sporthallen] . varje torsdag typ . för där har min bror
innebandy efter min dans

Uttryck för rutiner och regelbundenheter kan också vara att prata om platser man besöker ibland
eller ofta, men inte veckovis. I materialet är lekparker, skogsdungar, gårdar, utrymmen mellan
hus och shoppingcenter sådana platser.
Samtidigt med platsbaserade aktiviteter som utgör referenspunkter i tillvaron genom sin
regelbundenhet, finns också särskilda händelser knutna till en viss tidslig-rumlig punkt, som för
den deltagare som i figur 7 (s. 21) berättar om dagiset som brann upp för flera år sedan.
Vi såg tidigare att platser kan tillmätas betydelse genom att de bär kopplingar till andra
personer. Det kan också röra sig om kopplingar till andra platser, olika tider – eller allt detta
samtidigt. Utsagorna i både figur 7 och figur 8 kan ses som exempel på det.

Fig. 8: Människor, tid-rum, andra platser
A jag är inte säker men jag tror att min farmor bor i det
huset
Ö okej
A hon bor typ såhära . det tar fem tio minuter liksom att
gå till henne
Ö ja
A så att hon brukar på tisdagar . hämta oss men hon
gjorde inte det igår för att eh jag vet inte vad som
hände . hon kanske var i Dalarna . hon brukar vara det
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Deltagarna navigerar tidsligt främst genom ett slags vidgat presens: att ”jag” (eller vi, eller
någon annan) ”brukar göra” eller ”gör” något, eller att något ”finns” utgör större delen av
utsagorna. Detta blir en del av att uttrycken ofta är generaliserande, och formas i ett
spänningsfält mellan närhet till det egna och en distanserad blick (”vi har spårvagnar”). Spelet
mellan närhet och distans verkar göra att det ligger nära till hands att då och då också vidga
tidsperspektivet. De veckobaserade rutinerna leder tanken, om än ospecifikt, framåt och bakåt,
på ett liknande sätt som en deltagare som berättar att familjen brukar åka till Turkiet ”på
sommaren”. En mer specifik association gör en deltagare som får syn på ett tågspår:
när vi skulle åka till Barcelona tror jag att vi åkte förbi här och vidare till nån station

Associationer bakåt i tiden är vanliga, mycket vanligare än tankar om framtiden, även om några
sådana också uttrycks:
där har jag gått in förut . på arenan . tre gånger . kanske kommer få göra det igen snart

Ett tidsrelaterat tema är förändringar i rummet:
och så finns det . det finns . det var väl råsundaplan här . förut . eller där de spelade . AIK:s
hemmaarena

En variant på temat förändringar, som formas lite specifikt av aktiviteten, är när deltagarna
upptäcker att applikationens bilder inte stämmer med hur området ser ut idag. Shoppingkvarter,
fotbollsarenor och den egna skolan blir föremål för sådana observationer:
är det här gamla bilder? (..) för jag känner inte igen så mycket där på skolgården (..) men där
är gungorna

Mellanlägen och nya utgångspunkter för kommunikation
Jag har beskrivit deltagarnas uttryck för platserfarenhet i aktiviteten som en sammansättning
där konkreta, generaliserande relateranden i ett vidgat presens utgör grunden, men där detaljer,
tidsliga-rumsliga utvidgningar och abstrakta relateranden också finns som ständiga möjligheter.
Hur går det då att se på aktivitetens möjligheter till kommunikation i ljuset av andra aktiviteter?
Cele (2006) beskriver hur fyra metoder baserade på promenad, fotografi, teckning respektive
intervju på olika sätt erbjuder barn möjligheter att kommunicera erfarenheter av plats. I en
jämförelse kan den aktivitet jag undersökt gå att positionera mellan dessa fyra metoder,
lånandes enstaka drag från respektive metod. Sammantaget pekar dessa olika mellanlägen också
ut något specifikt.
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Cele skiljer mellan metoder som bygger på interaktion mellan person och plats (promenad och
fotografi), respektive de som inte gör det (intervju och teckning). Det är uppenbart att den
undersökta samtalsaktiviteten med interaktivt satellitfoto är inte platsinteraktiv. Men den är,
intressant nog, samtidigt inte lika ’icke-platsinteraktiv’ som intervju och teckning, vilket blir
synligt med möjligheten till vad man skulle kunna kalla virtuella promenader (se exempelvis
figur 7, s. 21). Det säger sig självt att en ’promenad’ längs en känd eller en okänd väg på
datorplattan är något i grunden annat än en promenad utomhus: olika saker blir möjliga att
erfara och relatera till. Intressant är att det rör sig om ett slags mellanläge mellan det
platsinteraktiva och det icke-platsinteraktiva. Cele poängterar hur promenaden möjliggör en
exklusiv rikedom i möjligheten att uppmärksamma både detaljer och aspekter av platser som
sådant som i en annan situation kan bli dolt eller uppfattas som oviktigt. Samtidigt lösgör sig
teckningen och fotografiet från det beroende av en avgränsad plats som utgör promenadens
potential; platsoberoendet skapar andra möjligheter. Bland annat kan en aktivitet som inte är
platsinteraktiv lättare skapa utrymme för tidsassociationer bortom nuet. Mellanläget kommer
tydligt till uttryck i mitt material: de virtuella promenaderna möjliggör ibland platsrelateranden
som påminner mer om vad en promenad kan göra än en intervju eller teckning – om än inte alls
på samma plan. Samtidigt uppstår relativt många tidsmässiga associationer, vilket går att
härleda till att aktiviteten har en inbyggd distans till plats. Det som sammantaget träder fram
som det särskiljande för aktiviteten är varken att den är platsinteraktiv eller inte, utan att den är
interaktiv med en sekundär representation av plats.
Cele skiljer vidare mellan metoder som bygger på kreativitet (fotografi och teckning) respektive
de som inte gör det (promenad och intervju). Hon ser också en tydlig skillnad mellan att låta
barn fotografera platser och att rita teckningar, där fotograferandet blir mer prestigelöst, medan
teckning tydligare kopplas samman med ett eget uttryck – och förväntningar som kan komma
med det. Samtalsaktiviteten med interaktivt satellitfoto är inte helt enkel att placera i de två
grupperna utifrån kreativitet. Man kan hävda att den inte bygger på kreativitet på samma sätt
som teckning och fotografi, men att det samtidigt går att se likheter. Till exempel påminner
uppdraget att göra en skärmdump delvis om Celes fotografiuppdrag. De flesta deltagare tog sig
ganska obekymrat an uppgiften, det går att känna igen något av det enkla i att få en kamera i
handen. Samtidigt är deltagaren i figur 9 (s. 28), som lätt uppgivet säger ”jag får försöka att
hitta nåt fint ställe”, ett exempel på att det inte kändes helt okomplicerat. Kommentarerna till
skärmdumparna (figur 10, s. 30) antyder också att handlingen blev sammankopplad med
estetiska och idémässiga ställningstaganden och att forma uttryck för olika tankar och känslor.
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Här går det att placera skärmdumpen närmare teckning – kanske just för att man inte interagerar
med platsen utan befinner sig på distans, och uttrycker sig om någonting någon annanstans.
Man skulle alltså kunna säga att aktiviteten dels befinner sig mellan att vara kreativ och inte,
dels mellan vissa aspekter av fotografi och teckning. Som jag tidigare nämnt går det att med det
designteoretiska perspektivet att ta diskussionen bortom begreppet kreativitet, och istället se
hur samtliga aktiviteter bygger på att befintliga resurser transformeras till nya representationer.
Att kreativitet, eller transformering, här ställs i relation till en, redan befintlig, sekundär
representation av plats, träder återigen fram som något som gör aktiviteten till något eget.
Cele lyfter fram metoden där barn får fotografera platser av betydelse som den metod som ger
störst utrymme för abstrakta relateranden till plats. Nyckeln är kombinationen av en kreativ
process och interaktivitet i relation till plats. (Cele 2006, s. 195) Aktiviteten jag undersökt blir
intressant att se mot fotografimetoden eftersom den, som jag pekat på, kan sägas ha en speciell
relation till både platsinteraktivitet och kreativitet. Relationen mellan dessa metoder eller
aktiviteter, som ter sig lika och olika på samma gång, skulle kunna vara intressant att utforska
vidare. Den avslutande delen av resultatavsnittet, som följer här efter, tar sin utgångpunkt i just
det moment i aktiviteten som påminner om fotografiet, nämligen skärmdumpen.

Utrymme för meningsskapande
Figur 9 (nästa sida) visar en deltagares process när den har fått uppgiften att göra en skärmdump.
Något som gör detta exempel intressant är att deltagaren till en början uttrycker hur han inte
riktigt upplever tillgång till möjliga resurser för handling och meningsskapande (a). Jag väljer
att delta aktivt i skärminteraktionen och börjar zooma ut vyn, så att hela jordklotet till slut syns
(b). Deltagaren, som nu har något nytt att relatera till, kommenterar och reflekterar över det
som syns, och finner det nu naturligt att försöka leta upp Sverige. Vad som händer i (c) är det
mediespecifika att grafiken inte hänger med (jfr figur 5, s. 18) och när en ny vy träder fram vet
vi inte var vi är. Det blir istället det intensiva gröna i bilden som blir något meningsbärande,
något att relatera till (d). Deltagarens skojande om Grönland är spännande och ger ytterligare
drag åt en bild som framträder: man har sina erfarenheter, sitt språk, och något man uppfattar
framför sig eller omkring sig, och man söker efter något man kan göra med det. Ingenting är
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Fig. 9: Berg- och dalbana [5 min, 95% av deltagarens (A:s) utsagor]

a)
jag får försöka att hitta nåt fint ställe

A styr vyn på måfå

ja alltså jag kan egentligen inte så
jättemycket om kartor så att jag vet
inte riktigt vilket ställe jag ska ta
b)

nu kan man se hela världen nästan
det är coolt
en sida är mörk och en sida är ljus

jag tar över skärmen, börjar zooma
ut vyn
A tar över skärmen igen, snurrar på
jordklotet

men är det den mörka sidan som
Sverige är på?
där är Sverige

A letar upp Sverige
A börjar zooma in

c)

det tar lite tid för bildinformationen
att ladda
A väntar inte på att bilden ska
klarna utan fortsätter zooma in

d)

oj vad grönt det var
jag vet inte ens vilket ställe jag åkte
till
det här kanske är Grönland
eftersom att det är så himla grönt

e)
mm . där är Sverige . okej nu ska
jag hitta nånting

vi zoomar ut och jag gissar att vi
varit i Lettland

A zoomar in med sikte på Sverige

f)
men vart är Gröna Lund?
jag tar över vyn och styr mot
Stockholm och Djurgården
g)
woow . har de . de har till och med
gjort bergochdalbanorna
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givet, vare sig vad man ska göra eller vad som kan vara meningsfullt. Men man söker, genom
att leka, laborera, testa – med såväl material som med erfarenheter språket i sig (jfr Selander &
Kress 2010, s. 101). Vi kan återvända till rhizomet, begreppet som Selander och Kress lånat
från Deleuze och Guattari, och deltagarens process som något som växer som (och i sig också
är del av något större som också liknar) ingefärans rotsystem snarare än ett träd. Efter en stunds
rhizomatisk lek finns motivation: ”okej nu ska jag hitta någonting” (e). Deltagaren zoomar in,
och återigen blir skärmen grön. Deltagaren betraktar. Det är kanske inte helt långsökt att det
faktum att tanken om Grönland låg nyaktiverad i medvetandet spelar in för frågan som väcks:
”men vart är Gröna Lund?” (f). Väl framme vid berg-och-dalbanorna har deltagaren sitt motiv
för skärmdumpen (g). När jag senare avslutar min undersökning för dagen och säger hejdå till
klassen, riktar sig barnet till mig och påminner: ”jag tog kort på Gröna Lund”.
Selander och Kress ser en part i en kommunikation som någon som "väljer att orientera sig och
skapa mening i en situation, utifrån sina intressen" (Selander & Kress 2010, s. 104). Med den,
designteoretiska, blicken kan man se vilket utrymme för meningsskapande som en individ eller
en grupp har, eller upplever sig ha, som en kritisk faktor för hur en kommunikativ situation
utvecklas. Tittar vi på figur 9 igen kan man tänka sig att processen hade kunnat sluta vid (a),
där deltagaren står vid ett slags vägskäl. Jag tolkade det som de olika deltagarna också upplevde
utrymme för meningsskapande i olika hög grad, vilket tog sig uttryck i att deltagarnas samtal
(till synes) varierade i innehållsrikedom och mening. Vad som skapar ett sådant utrymme måste
förmodligen ses som något komplext, där många faktorer spelar in. Jag vill nedan
uppmärksamma en möjlig faktor av betydelse.

Att tolka och förhandla om uppgiften
Något som träder fram i mitt material, som verkar vara en nyckel för deltagarnas utrymme för
meningsskapande, är att de alla gör något, med ord eller annan handling, för att på något sätt,
tolka, begripa eller förhandla om uppgiften/situationen. För att exemplifiera detta utgår jag här
från aktivitetens avslutande moment, där jag bad deltagarna att göra en skärmdump av något de
tyckte såg fint, intressant eller spännande ut (se Aktivitetens ramar, punkt 6, s. 12). Jag försöker
visa på några olika sätt att närma deltagarnas tolkande och förhandlande.
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Figur 10 visar åtta deltagares skärmdumpar. Från en utsiktspunkt går det att se tre sätt att ’lösa
uppgiften’ på. Ett par deltagare hänvisar till något de tycker om i allmänhet (a, d). Några väljer
att uppmärksamma något specifikt som dyker upp och fångar intresset (a, b, e, f, g). Ytterligare
ett par tar fasta på något specifikt de redan känner till (c, h). Bakom dessa val kan man tala om

Fig. 10: Skärmdumpar med kommentarer
a)

för jag tycker om
landet och jag tycker
de här husen är ganska
fina

e)

/det där svarta/

b)

det [känner igen] gör jag
inte . bara lustigt med det
där runda taket

f)

jag tycker det huset var
fint

c)

då flyger jag till Dubai
för där var jag och det .
det finns (*) grejer där

g)

för den såg cool ut med de
där taggarna och så

d)

en fotbollsplan för jag
älskar fotboll

h)

men vart är Gröna Lund?
wow . har de . de har till och
med gjort bergochdalbanorna.

en (outtalad) tolkning av vad aktiviteten går ut på, och hur man kan förhålla sig till den. Flera
deltagare kommer dessutom med frågor eller kommentarer, som verbaliserar processen av
tolkning eller förhandling: ”typ ett hus eller nåt?”, frågar en deltagare, som sedan gör
skärmdumpen i 10b. En annan reflekterar:
det är för långt bort . för det . det blir inte i [närområdet] och då blir det konstigt . då kommer
. kommer på eh när jag var i Australien och (.) och det är inte det vi ska göra

Funktionen är ett slags test, en trevare: vad är okej, vad är möjligt här? Jag erbjuds möjligheten
att antingen bekräfta det deltagaren påstår eller komma med en annan regel. När jag svarar att
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vad som helst fungerar som motiv, flyger deltagaren direkt till Dubai och gör skärmdumpen i
10c. Deltagaren som gör skärmdumpen i 10e tolkar och förhandlar sig till en lösning som andra
deltagare kanske inte alls skulle uppfatta som rimlig, men att deltagaren ser att hon kan begripa
uppgiften på detta sätt leder till meningsskapande: att fånga ”det där svarta”.
Några deltagare väljer att söka och göra överväganden under en relativt lång tid innan de tar sin
skärmdump, medan andra tar snabbare beslut. Några gör överväganden tyst, själva, medan
andra använder dialogen med mig som ett redskap på vägen. Även här kan man tala om en
process av tolkning och förhandling: hur kan man, hur vill jag arbeta med uppgiften?
Flera deltagare växlar arbetssätt när jag kommer med skärmdumpsuppdraget. Några tar det nya
momentet som en förevändning för att vidga skärmens utsnitt och söka över ett större
geografiskt område, andra gör tvärtom. Figur 6 (s. 19) visar ett utdrag av aktiviteten hos en
deltagare som gör på det förstnämnda sättet. Från att ha sökt efter och berättat om platser hon
själv använder, börjar hon uppmärksamma mer okända platser, i ett vidare område:
är det hus eller . man ser knappt vad det är . ja det är små hus (.) gu vad små de är jämfört
med såna stora hus

Efter ett tag avslutar deltagaren aktiviteten: ”nej jag tror inte jag hittar nåt mer”. Kanske hade
hon hunnit glömma förslaget om att göra en skärmdump, kanske fann hon det helt enkelt inte
intressant. Om vi tänker oss aktiviteten som ’pedagogisk’, belyser den här deltagarens, liksom
de andra deltagarnas, handlingar, något om pedagogens villkor. Det går att erbjuda en elev nya
saker att förhålla sig till, liksom möjliga förhållningssätt och handlingsalternativ, men hur en
kommunicerande/lärande individ förhåller sig, vill och behöver förhålla sig till det nya är inte
alltid förutsägbart.
Behovet att tolka, begripa och förhandla om en situation/uppgift är inte något specifikt för den
här aktiviteten, men att det kommer tydligt till uttryck här är kanske inte konstigt. Det går för
det första att härleda till situationen i sig, att delta i en konstruerad aktivitet med en främmande
människa som vill något av en. Tolkning, begripliggörande och förhandling blir strategier för
att helt enkelt klara sig igenom situationen (jfr Cele 2006, s. 88). Men det kan också gå att
härleda till aktivitetens innehåll, relation till plats, och att ”[c]hildren's experiences of place are
what form and construct their lives” (Cele 2006, s. 212). Strategierna handlar då om att orientera
sig, och skapa utgångspunkter för orientering, i något som man måste förhålla sig till för att det
betyder något för en själv, för att det har mening. Att konfronteras med någon annans
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intentioner, och på något sätt överleva dessa, och att agera med egna intentioner, är aspekter
som är helt sammanflätade när man deltar i en aktivitet, den här som andra. I detta finns ett
spänningsförhållande som har med agens och makt att göra. Selander och Kress resonerar om
agens i relation till design i lärande:
Agens eller möjlighet och förmåga att handla i en viss situation bygger på förståelse för
situationens utmaning och på kunskap och förtrogenhet vad gäller olika handlingsalternativ.
Men i minst lika hög grad bygger handlingsförmågan på sociala (makt-) relationer och det
handlingsutrymme som finns, eller som man skaffat sig. (Selander & Kress 2010, s. 99)

Cele diskuterar makt i relation till de intervjuer hon gjorde med barn, vilka inleddes med att
barnen fick berätta om fotografier och teckningar de gjort tidigare (jfr Tidigare forskning, s.
11), för att gå över till en informell och ostrukturerad intervju utan stöd av bilderna:
Since the children took charge in describing and explaining to me, rather than me taking
command by asking the children specific questions, the power structures between us were
loosened up, which made conversation evolve more naturally than during a structured
interview. (Cele 2006, s. 72)

Resonemangen kan ställas bredvid varandra, och ge en hint om att vi med Celes
forskningsmetodik även tänka pedagogik. Jag har tidigare berört hur det i aktiviteten vilat
erbjudanden om att få beskriva och förklara, liksom att ta kommandot och styra (delar av)
förutsättningarna för samtalet. Vi kan se det som möjligheter till uppmjukade maktrelationer.
Att vidare ställas inför att uttrycka ståndpunkter, göra designhandlingar och estetiska
överväganden och val, som dessutom kan beröra något som har betydelse i ens liv, gör att
maktrelationer måste mjukas upp och omförhandlas. Att beskriva, förklara och definiera, och
att tolka, begripa och förhandla blir redskap som möjliggör aktiviteten. Samtidigt kan man säga
att dessa handlingar är beståndsdelar i det som också utgör själva aktiviteten att orientera sig i
relation till plats. Med andra ord är inte mål skilt från medel, utan snarare ett och samma.
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Sammanfattning
Samtalsaktiviteten med interaktivt satellitfoto på en datorplatta kan ses som en resurs för
orientering: att orientera sig som i att hitta sätt att skapa mening i en situation, att orientera sig
som i att få syn på sig själv i världen. Om vi vill kan vi se det som en analogi till något av
samhällsämnenas och skolans syften.
Aktiviteten har en nyckelkvalitet: den bygger på interaktion med en sekundär representation
av plats. Vad som blir möjligt att kommunicera i denna aktivitet är en sammansättning av
erfarenheter och relationer vars grund utgörs av konkreta erfarenheter i ett vidgat presens, men
där abstrakta erfarenheter och tidsliga-rumsliga korsningar samtidigt ligger relativt nära.
Förutsättningar för vad som blir möjligt att kommunicera tar form genom att aktiviteten intar
olika typer av mellanlägen: mellan platsinteraktivitet och icke-platsinteraktivitet, mellan
kreativitet och icke-kreativitet, mellan närhet och distans. Dessa mellanlägen går att härleda till
att resursen som används utgör just en sekundär representation av plats.
Interaktiviteten i aktiviteten bygger på en direktkoppling person-material (deltagaren och
datorapplikationens grafik), men även interaktiviteten person-person (deltagare och
forskare/pedagog) präglas av att den sker i relation till den sekundära representationen av plats.
Detta skapar möjligheter till en aktivitet baserad på turtagning och ett visst omförhandlande av
maktrelationer

–

även

om

det

aldrig

kan

sägas

vara

ett

givet

scenario.

Kommunikationen/aktiviteten/processen ter sig rhizomatisk: sammankopplande, associerande,
förgrenande, utan egentlig start- eller slutpunkt.
Aktivitetens bärande moment beskrevs inledningsvis som att undersöka och uttrycka.
Analysprocessen utvecklade tanken: att beskriva, förklara och definiera, och att tolka, begripa
och förhandla blir redskap som både möjliggör och utgör aktiviteten att orientera sig i relation
till materialet.
Deltagarnas aktivitet kan också ses som handlingar genom vilka de tilldelar fysiska områden
mening och betydelse. Det kan ses som beståndsdelar av både utvecklandet av det egna
rumsliga medvetandet, och av ett samhälleligt deltagande i det gemensamma definierandet av
världen, att förhandla om och sträcka ut sociala relationer i rummet.
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Gränser, öppningar, förslag
Det kan vara riskabelt att på ett för generaliserande och bestämt sätt dra slutsatser om vad man
kan göra och inte göra i en aktivitet, i synnerhet utifrån ett begränsat material. Det kan ändå
finnas poänger med att tänka sig gränser för en aktivitet, inte minst som strategi för att få syn
på kvaliteter i en aktivitet och kunna förhålla sig till dessa. Genom det kan man också lättare
relatera en aktivitet till andra aktiviteter. Något som aktiviteten exempelvis är långt ifrån att
erbjuda, är barns självständiga rörelse utomhus – en av de viktigaste grunderna för
utvecklingen av barns relation till plats. Relationer mellan, eller varför inte kombinationer av,
dessa aktiviteter skulle kunna bli föremål för nya undersökningar, i en forskningspraktik – eller
i en pedagogisk praktik.
En annan typ av gräns skulle man kunna säga att forskare ibland är tydligare med än pedagoger:
gränser för vuxnas agerande. Det förhållningssätt som exempelvis Cele (2006; 2009) pekar ut
som avgörande för forskaren som tänker samarbeta med barn, kan utgöra inspiration för
pedagogen som går in för detsamma: ta reda på vad barns upplevelser är, visa respekt och
känslighet inför vad som formar människors liv, låt barn komma till tals och fatta beslut och
delta i det gemensamma, låt barn definiera verkligheten, låt barn få syn på sina erfarenheter, ha
inga andra syften med verksamheten än vad som är i barns intressen. Om vi tänker att det är
precis vad skolan är till för, kanske vi ändå behöver lura oss själva för att hitta fram till
förhållningssättet – var en forskare, inte en pedagog. Selander och Kress ger sammanhang till
varför det är en fråga att brottas med:
i skolans värld är det inte barnet, trots retoriken, utan läraren som står i centrum. Man kan
säga att undervisningen kopplas till maktrelationen i klassrummet, där lärarens agens blir
viktigare än elevens. Så om vi i lekens värld ser barnet som suverän, blir samma barn i
undervisningens rum underställd någon annans avsikter, intressen och föreställningar.
(Selander & Kress 2010, s. 101)

Vad är då lärarens roll? Vi vänder oss en sista gång till forskaren:
This does not contradict the need for projects to be clearly structured or led by adults. There
simply should not be an adult expert telling children what to experience or express. (Cele
2006, s. 212)

34

Epilog
I ett rum på Drottninggatan i Stockholm startade Anna Whitlock en flickskola med sju elever
år 1878. Femton år senare flyttade Whitlock verksamheten till Kammakargatan 8, där hon
bildade en samskola tillsammans med Ellen Key. Efter ytterligare tjugo år byggddes ett nytt
hus för skolan på Eriksbergsgatan 8. Byggnaderna står kvar. När jag skrev om Whitlock och
hennes bok Barnens första geografi gick jag några promenerader mellan adresserna, och i
kvarteren runt omkring dem. Att använda mig av platsen kändes som ett viktigt led i att på något
litet sätt närma mig människor som inte längre finns. Samtidigt bidrog promenaderna och
arbetet med färg åt min känsla för Stockholm.
När jag gjorde det här arbetet var jag nyinflyttad i det område där jag träffade de deltagande
barnen. Besöken på barnens skola genererade rörelser över gator jag inte gått. Under de tre
dagar som samtalen genomfördes fick jag, när jag promenerade i stadsdelen, syn på platser,
fenomen och föremål som eleverna pratade om. Min närvaro på platsen kändes som ett viktigt
led i att försöka närma mig mina informanter. Samtidigt bidrog barnens berättelser med färg åt
min känsla och förståelse för staden.
Nog finns det likheter mellan Whitlocks lärobok Barnens första geografi, som skapar ingångar
till rumslighet genom att låta eleven relatera egna kroppsliga erfarenheter till den fysiska
världen, och aktiviteten att prata om plats med stöd av interaktivt satellitfoto på en datorplatta.
Jag undrar vad Anna Whitlock och barnen idag hade haft att säga varandra, om de fick träffas.
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Bilaga | Brev om samtycke
Till vårdnadshavare
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Hej!
Jag heter Örjan Ahnoff och är lärarstudent vid Södertörns högskola. Jag läser min sista termin
på utbildningen mot F-3 och skriver nu ett avslutande självständigt arbete. I samband med det
ska jag göra en undersökning i skolmiljö och vill därför fråga om ni skulle vilja ge samtycke
till att ert barn deltar i denna undersökning.
Mitt arbete handlar om SO/geografi: jag skriver om en enkel aktivitet där barn barn/elever får
samtala om platser, med utgångspunkt i det egna närområdet. Till stöd för samtalet använder
man en datorplatta (iPad) med applikationen Kartor.
Undersökningen kommer att genomföras på en lugn plats i anslutning till elevernas klassrum,
där en elev åt gången får göra aktiviteten under ca 10-15 minuter. För att kunna gå igenom
samtalen i efterhand kommer jag att spela in ljud samt det som händer på iPadens skärm.
Detta material kommer inte användas till något annat än till mitt arbete.
Jag genomför bara aktiviteten med de elever som själva sagt ja till att delta och vars
vårdnadshavare samtyckt. Om ni vill ge ert samtycke, skriv på här nedan och lämna
lappen till skolan (eller fota av den påskrivna lappen och e-posta mig på adressen nedan).
Om ni inte vill ge samtycke behöver ni inte göra något. Givetvis är deltagandet helt frivilligt,
och om man har sagt ja till att delta kan man när som helst ångra sig.
Om ni undrar något mer går det jättebra att kontakta mig via telefon eller epost.
Tack på förhand!

Örjan Ahnoff | 0708-31 45 50 | orjan01.ahnoff@student.sh.se
---------------------------------------------------------------Samtycke till deltagande i Örjan Ahnoffs studie om geografisamtal, hösten 2016.
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(datum, vårdnashavares namnteckning och namnförtydligande)

______________________________________________________________________
Ja, jag samtycker till att mitt barn deltar i studien:
(datum, vårdnashavares namnteckning och namnförtydligande)
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