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ABSTRACT 

Ericson, L. 2016. Verkligheten som klassrum: Platsen som verktyg i geografiundervisningen. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur platser kan användas för lärande av geografiska 

kunskaper i skolan. För att göra detta genomförs en litteraturstudie kring platser och 

platsbaserad undervisning. Utöver detta genomförs ett avsnitt om vad exkursioner och 

fältstudier har att tillföra diskussionen kring plats. Styrdokument från skolverket analyseras 

för att se hur de föreslår att vi arbetar med plats. Dessa delar sätts sedan i relation till fem 

observationer på olika platser i Uppsala. Observationerna analyseras sedan tillsammans med 

det som litteraturstudien har kommit fram till. Resultatet av den här undersökningen är att 

platser kan förstås huvudsakligen som något som skapar mening och platskänsla i ett samspel 

mellan människor, det byggda och den fysiska miljön. Platsbaserad undervisning blir 

framförallt exkursioner, fältstudier, sniffövningar, elevpresentationer, rundvandringar, 

guidningar och öppna frågor. Hur vi kan använda en plats illustreras av ett flödesschema. 

Avslutningsvis är att genom en mångfacetterad användning av platser kan dessa användas i 

undervisningen för lärande av geografiska kunskaper.  
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1. INLEDNING 

Vi har alla relationer till platser av olika slag. I vardagen kretsar våra liv kring dem. Det kan 

vara hemmet, skolan eller arbetsplatsen. Världen är full av dem och man brukar säga att ingen 

plats är den andra lik. Om det påståendet stämmer låter jag vara osagt. Däremot anser jag att 

det är spännande och lärorikt att upptäcka nya platser. Det finns många olika sätt du kan 

besöka platser på. Det kan vara att gå på upptäcksfärd på egen hand, lära sig av en kunnig 

guide eller kanske en lärare. Poängen är att efter att du har besökt platsen har du lärt dig och 

upplevt något. Mot bakgrund av det här för finns det inom ramen för geografiämnet möjlighet 

att använda platsen som en del av undervisningen.  Därför avser uppsatsen undersöka hur 

platser kan vara med och skapa kunskap. Platsen i sig och den undervisning som där kan 

genomföras blir centrala delar av undersökningen. Skolverkets styrdokument kan undersökas 

för att se hur de föreslår att geografiämnet bör arbeta med platsbegreppet. Uppsatsens titel 

pratar om verkligheten. Vilket kan behöva klargöras en aning, verkligheten blir det som sker 

utanför klassrummet eller skolans väggar. För min del har dessa moment i 

geografiundervisningen på universitetet varit mest givande. Således är det något jag som 

lärare i framtiden vill implementera i min undervisning. Att använda platser utanför skolans 

väggar blir därför en naturlig del av denna tanke. Ytterligare avgränsning av undersökningen 

sker i nedanstående syfte och frågeställningar.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är att undersöka hur platser på olika sätt kan användas för lärande av geografiska 

kunskaper i skolan. 

2.1 Frågeställningar 

För att besvara syftet kommer jag arbeta med följande frågeställningar:  

1. Hur kan vi förstå plats ur ett didaktiskt perspektiv?  

2. Hur kan vi utveckla metoder för att använda platser i undervisningen?  

 

Den första frågeställningen besvaras utifrån en undersökning av tidigare forskning kring 

centrala begrepp, samt genom en genomgång av Skolverkets styrdokument rörande 

geografiämnet.  Andra frågeställningen utgår ifrån förståelse av centrala begrepp i relation till 

forskning som berör exkursioner, fältstudier och annan utomhusbaserad pedagogik. Båda 

frågeställningarna har besvarats med hjälp av empiriskt baserade observationer. Tanken är att 

skapa en modell för hur platser på olika sätt kan användas i undervisningen.  

2.2 Litteraturstudie 

Undersökningens teoretiska grund vilar på en litteraturstudie av begreppen plats och 

platsbaserad undervisning. Som metod har litteraturstudien sina för – och nackdelar.  Den 

största fördelen är att du genom den skapar en bred förståelse kring forskningsläget. Vilket 

ger flera möjliga vägar att förstå ett begrepp eller förklara ett fenomen. En av svårigheterna 

med en litteraturstudie är att hitta och inkludera allt som är relevant för min undersökning. Ett 

råd från författarna till boken Methods in human Geography är att försöka vara pragmatisk 

inom den tidsram som finns (Flowerdew i Flowerdew & Martin, 2005, s.56). I övrigt ger 

deras kapitel om litteraturstudier inte mer än att presentera vägar till att hitta litteratur. De 

exemplifierar med abstracts, bibliografier, internet, referenslistor, databaser och fler andra 

möjliga vägar (ibid., s.50ff). Att vara strukturerad och utvärdera vilka som är mest relevanta 

är det sätt på vilket litteratutstudien bäst bidrar till undersökningen (Healy & Healy i Clifford 

et al. 2010). Även detta metodbokskapitel fokuserar på var vi kan hitta litteraturen. Ingen av 

författarna diskuterar metodens styrka eller svaghet. Anledningen till det är förmodligen att 

litteraturstudie är en så pass central del av alla undersökningar att dem inte finner det 

nödvändigt.  Den enda svagheten jag kan komma på med metoden är att finna ett 

representativt urval i litteraturen. Det kan vara svårigheten framförallt när forskningsläget är 

stort. Med reservation för detta har litteraturstudien genomförts med ett fokus på förklaringar 

och/eller förståelse av centrala begrepp, samt som ett stöd i analysen. 
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3. PLATSER OCH PLATSBASERAD UNDERVISNING 

Forskningsläget är stort, vilket har både för- och nackdelar. Fördelen är att med ett stort 

forskningsläge är det möjligt att få många olika förståelser och förklaringar kring centrala 

begrepp. Nackdelen är svårigheten att få ett representativt urval att diskutera utifrån.  

Litteraturstudien avser behandla begreppen plats och platsbaserad undervisning. 

3.1 Plats 

Det finns många sätt att förstå och/eller definiera begreppet plats. Nationalencyklopedin 

definierar plats som Område med välbestämt läge och begränsad omfattning (NE 2016). 

Denna definition är för enkel då den är för vag. Möjligtvis kan den vägleda oss när vi väljer ut 

våra platser men den duger inte som grund för en djupare teoretisk diskussion. 

En mera ingående förklaring av begreppet plats finns i Dictionary of Human Geography 

(Gregory et al, 2009, s.540f).  Inledningsvis beskrivs plats på ett liknande sätt som NE. 

Därefter framställs det som en av grundpelarna i geografiämnet. Enligt författarna finns det 

tre sätt att definiera plats. Den första betonar platsen som något vi alla uppfattar olika samt ger 

upphov till meningskapande. I denna förståelse är varje plats unik.  Andra definitionen 

betonar istället hur platser är i ständig förändring och något som istället kan relateras till rum. 

Centralt här är att visa på hur det egentligen inte finns skillnad mellan plats och rum. Båda är 

del av samma förståelse. Tredje sättet definierar plats i relation till globalisering. Det finns 

kritiker som hävdar att plats har spelat ut sin roll i en globaliserad värld.  Definitionen 

bemöter kritiken med att platser alltid relaterar till varandra. Uppslagsverket refererar vad 

andra forskare har gjort. Således krävs genomgång av dessa och andra forskares definitioner 

för att skapa förståelse.  

Plats behöver inte avgränsas med en tydlig skala. Det centrala är istället att förstå 

människors känslomässiga koppling till en plats. Hur och varför människor älskar respektive 

ogillar platser är intressant. Det borde ligga i forskningens intresse menar geografen Yi-Fu 

Tuan (Hubbard, Kitchin & Valentine, 2004, s.5). Tuan kan beskrivas tillhöra den 

humanistiska idétraditionen i geografiämnet. Människors känslor och relationer till antingen 

samhället eller naturen har varit del i hans forskning. I vilken platser har varit ett av 

undersökningsområdena (Rodaway i Hubbard, Kitchin & Valentine, 2004, s.308f). Hans mest 

kända verk Space and Place publicerades 1977. Fokus för boken är människors relation med 

världen sett till erfarenheter (Cresswell i Hubbard, Kitchin & Valentine, 2008, s.55). Med 

detta som bakgrund utvecklar Tuan sin definition av plats. Individuella erfarenheter, 

meningsskapande och vanor samt platskänsla, dvs. hur vi känner inför en plats, blir centralt i 

detta. En plats kan vara något vi upplever tillfälligt eller det som används för att synliggöra tid 

(ibid, s.56). En förståelse av närområdesplats kan vara lika mycket del av meningsskapande 

och platskänsla som en icke avgränsad plats. Närområdesplats blir en avgränsad plats i 

närheten av en skola i detta fall. 

Geografen Tim Cresswell har själv bedrivit forskning i vilken platsbegreppet är centralt. I 

boken In Place/Out of Place diskuteras begreppet utifrån av att vara inkluderad eller 

exkluderad (Cresswell 1996). Vilket handlar om beteenden som förväntas på en viss plats för 

att passa in ideologiskt (ibid, s.4). För Cresswell är platser generellt något som kan lokaliseras 

och som har mening. Det finns något på platsen och denna ger uttryck för någon slags 

platskänsla (Cresswell, 2008, s.134f). Plats har, enligt Cresswell, använts på flera olika sätt. 
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Dels för att diskutera människors erfarenheter men också som uttryck för makt. Men också för 

hur vi skapar mening och struktur utifrån specifika platser (ibid, s.135ff). Sammanfattningsvis 

kan sägas att plats är ett begrepp som hjälper oss att reflektera kring människans relation med 

jorden som helhet (ibid, s.139). Jorden som helhet blir plats i en väldigt stor skala. En 

närområdesplats kan också förstås som att vara i relation med en helhet.  

Platsen kan förstås utifrån tre olika dimensioner. Dessa kan tillämpas på en plats oavsett 

dess storlek.  Den fysiska miljön, den byggda miljön och människorna. Platser är kulturellt 

olika utifrån vad geografen R.J. Johnston kallar ett kollektivt minne (Johnston, 1991, s.50). 

Centralt för hans förståelse av plats är begreppet lokalitet, dvs. finns lokaliserade. Alla platser 

skapas i relation mellan dessa tre dimensioner. T.ex. är en plats inte unik bara för att den 

fysiska miljön varierar. Utan snarare hur människor har tacklat de problem/möjligheter som 

en plats kan ge (ibid, s.75). För Johnston handlar platser främst om människor och hur dessa 

organiserar arbetet till hur det sociala livet fungerar samt hur politik konstrueras (ibid, s.97). 

Johnston avslutar boken A Question of Place med att betona hur det i platsers mångfald ligger 

deras styrka som studieobjekt. Han driver tesen att genom studier av platser kan vi nå kunskap 

om helheter istället för bara mindre delar (ibid, s.253). Vilket kan tillämpas på en plats oavsett 

storlek. 

Det går också att definiera plats utifrån tre begreppspar (Adams, Hoelscher & Till, 2001, 

s.xx-xxii). Det första är det som Cresswell pratar om, vilket fokuserar på plats inom ramen för 

erfarenhet och identitet. Mer konkret innebär det att alla platser kan förstås inom ramen för 

människors identitet och de erfarenheter dessa bär med sig. T.ex. kan en människas identitet 

kopplas samman med en plats. Det andra begreppsparet pratar istället om förmåga att 

föreställa sig samt sociala konstruktioner. Detta tar utgångspunkt i Benedict Andersons tes om 

att nationer är föreställda gemenskaper. (Anderson, 2006) Platser blir en sådan föreställd 

gemenskap. Vi konstruerar tillhörighet eller mening av plats socialt. Tredje och sista 

begreppsparet berör paradox och modernitet. För platser betyder det att dem är dynamiska och 

i ständig förändring. Vilket ger möjlighet till att vidare inkluderas i ett sammanhang. Denna 

inkluderande tanke kan ge upphov till en paradox. Paradoxen och det motsägelsefulla är att 

inkludering blir något socialt konsturerat, alltså något vi skapar. Konkret gör det att platsen i 

sig kan bli en utgångspunkt för att kritiskt studera modernitet.  

Place in research: theory, methodology, and methods av Eve Tuck och Marcia McKenzie 

tar upp om hur plats förstås och studeras i samhällsvetenskapen. Vilket kan bli ett 

komplement till de olika geografiska förståelserna. Författarna menar att plats har fått för lite 

plats i samhällsvetenskaplig forskning. De vill presentera hur plats förstås samt hur det kan 

undersökas samhällsvetenskapligt. Mer konkret vill de se hur en metod som utgår från critical 

place inquiry (Tuck & McKenzie, 2015, s.2) i praktiken skulle fungera. Konkret innebär det 

forskning med utgångpunkt i kritiska frågor som försöker granska globalisering, 

neoliberalism, bosättarkolonialism (på engelska settler colonialism) och miljöförstöring. Plats 

borde få en större del i forskningen, menar författarna eftersom det framförallt kan hjälpa oss 

att förstå orättvisor i världen. T.ex. skillnaderna mellan Nord och Syd eller varför vissa 

områden i en stad privilegieras över andra (ibid, s.2). Författarna menar att samhällsvetenskap 

sker inom ramen för en plats. T.ex. en stad eller ett grannskap. Men att plats i sig inte 

diskuteras (ibid, s.26f). En definition av plats sätter det i relation till mobilitet. Vilket 
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innefattar flöden av t.ex. människor eller teknologi. I denna förståelse av plats är det flyttandet 

i sig som är centralt (ibid, s.32). Hur människor formar sina liv kan vara del i hur vi förstår 

plats. Sociala praktiker kan avse t.ex. planering eller hur en politisk policy påverkar 

människors vardagsliv.  Olika sätt att skapa eller upprätthålla mening hos en plats blir del av 

denna förståelse (ibid, s.32ff). Plats kan förstås i relation till makt och till dess tillgänglighet.  

En ojämn maktrelation kan göra att vissa människor får bättre tillgång till en plats eller kan 

bestämma vad som skall hända på den (ibid, s.40). Plats kan förstås i relation till inte bara 

människan. Utan även andra arters relation till landytan och landytan i sig (ibid, s.43). Den 

sista förståelsen av plats som Tuck och McKenzie presenterar berör politiskt motstånd. Plats 

kan bli del i hur sociala rörelser och politiskt motstånd kan organiseras (ibid, s.46). I en 

mindre skala kan närområdesplats förstås utifrån makt och tillgänglighet. Detta trots att Tuck 

och McKenzies skala avseende plats är stor.  

Vid en genomgång av begreppet plats är det svårt att inte behandla begreppet rum. 

Begreppen har hållits isär under en längre tid inom forskningen. I sin enklaste form definieras 

plats av vad som finns på den. Medan rum definieras som något generellt.  Plats blir mötet 

mellan människor i rummet (Agnew i Cloke & Johnston, 2005, s.82ff). Geografen John 

Agnew beskriver tre sätt som plats kan definieras. Den första definitionen är att plats är stället 

där något eller någon finns. Andra definitionen talar om plats som lokalitet. Den tredje 

definitionen talar om platskänsla eller sense of place.  Mer konkret innebär det hur och varför 

vi känner tillhörighet till en plats (ibid, s.89). Enligt Agnew finns det fyra sätt på vilket plats 

och rum diskuteras utifrån ovanstående definitioner. Antingen det humansistiska 

aktörsperspektivet, det neo-marxistiska eller feministiska samt kontext-performativa. Det 

humanistiska är mer intresserat av platskänsla och människan som aktör. Det neo-marxistiska 

kan sägas eliminera plats helt och hållet till förmån för rum. Det feministiska ser plats som 

något med lokalisering och platskänsla men utesluter människan som aktör. Det kontext-

performativa pratar om plats som mötet i tid och rum mellan människor och saker (ibid, 

s.89ff). Agnew menar att forskningen idag gynnas av att integrera begreppen i den mån det är 

möjligt (ibid, s.93). Plats blir i Agnews förståelse något väldigt storskaligt. För min 

undersöknings del kan även en närområdesplats bli ett möte mellan människor i rummet eller 

vara något med platskänsla eller en plats vi känner tillhörighet till. 

Ovanstående litteraturstudie har visat att plats kan betyda många olika saker beroende på 

vilken forskare vi frågar. För den här undersökningen blir plats framförallt något som har 

mening, har en platskänsla samt kan förstås som samspelet mellan fysisk miljö, det byggda 

och människorna. Nedan kommer jag att gå igenom begreppet platsbaserad undervisning. 

Vilket kan ge insikt i hur vi kan använda platser som verktyg i geografiämnet.  

3.2 Platsbaserad undervisning 

Forskningsläget kring platsbaserad undervisning är stort. Således kan begreppet förstås och 

definieras på olika sätt. I en nypublicerad artikel från 2016 utgår Sun, Chan och Chen ifrån 

Newmann och Olivers definition från 1967. För dem är platsbaserad undervisning Utbildning 

i gemenskap [Min översättning] (Sun, Chan & Chen, 2016, s.2). Enligt artikelförfattarna är 

den centrala idén med platsbaserad undervisning att utveckla erfarenheter istället för 

färdigheter hos eleverna. Målet är att utveckla elevernas kritiska tänkande. Genom att 

använda platsbaserad undervisning i geografi kan den omgivande miljön eventuellt ge en 
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positiv kontext i vilken elevernas möjlighet till erfarenheter och lärande har ökat (ibid, s.2f).  

Sun, Chan och Chen menar att en metod för platsbaserad undervisning måste utarbetas 

systematiskt i relation till platsbegreppet. Plats är, enligt författarna, något som har visuella 

attribut. Alltså saker vi kan observera. Plats kan vara en produkt, dvs. något med tydlig 

funktion. Plats kan vara något med mening, vilket ser det som en kombination av erfarenheter, 

aktivitet och funktion. För att testa platsbaserad undervisning tog författarna med sig 120 

studenter, från olika discipliner på en exkursion/fältresa/utflykt för att se hur dessa relaterade 

till platsen (ibid, s.3f). Sun, Chan och Chen ser att beroende på vad deltagarna studerar avgör 

till stor del hur de ser och relaterar till platsen. Styrkan med platsbaserad undervisning menar 

författarna är att se relationen mellan verklig och upplevd plats. Den verkliga platsen är ute i 

fält. Upplevd plats är när studenter efteråt diskuterar sina upplevelser med läraren (ibid, s.8). 

Något författarna missar är avgränsning. För min del blir platsbaserad undervisning tillämpbar 

på en närområdesplats. Även om den givetvis kan tillämpas på platser av olika storlek. 

Det finns fler sätt att använda platsbaserad undervisning. Utbildningsforskaren Gregory 

A. Smith exemplifierar med kulturstudier, naturstudier, problemlösning, integrering i 

gemenskapen eller praktik och entreprenörskap (Smith, 2002). T.ex. genom kulturstudier kan 

eleverna få kännedom om en lokal plats genom att genomföra intervjuer med släktingar eller 

andra boende i sitt närområde. Elever kan också lära sig mer om en lokal plats genom att 

studera dess naturfenomen. Problemlösningen går till så att eleverna får identifiera ett 

problem i sitt närområde, vilket ofta blev skolan i sig. Därefter arbetade de med att presentera 

och genomföra en lösning av problemet. För vissa skolor var problemet att eleverna tenderade 

att lämna området när de var klara med sina studier. Detta löstes genom möjlighet till praktik 

hos lokala företag. Integrering i gemenskapen innefattade framförallt att elever fick hjälpa till 

i samhället med något problem (ibid, s.587-592). Smith betonar varför platsbaserad 

undervisning är relevant. För det första gör platsers unika karaktär att det kan hjälpa elever att 

motverka obalans som finns mellan skola och elevens liv. Att läraren finns där som en 

handledare och guide gör att eleverna kan lära sig utifrån sina intressen och förutsättningar. 

Gapet mellan skola och det omgivande samhället kan minskas. Detta genom att eleverna 

kommer närmare gemenskapen och att samhällets medlemmar kan ta en aktivare roll i 

klassrummet. Avslutningsvis kan det vara givande för elever att känna att det arbete de gör i 

skolan har betydelse i samhället och att det bedöms på samma grund som andras (ibid, s.593). 

För att platsbaserad undervisning skall optimeras krävs flera saker. Dels att läraren försöker 

att få elever att arbeta mer med projekt än med separata ämnen. Lika viktigt är att vuxna lär 

sig att se eleverna som aktiva deltagare i samhället vars åsikter har betydelse. Styrkan med 

platsbaserad undervisning, betonar Smith, är att eleverna lär sig förstå andras erfarenheter och 

uppfattningar om saker i samhället. Avslutningsvis understryks den platsbaserade 

undervisningens potential att integrera eleverna i det omgivande samhället och få kunskap om 

platser i sitt närområde (ibid, s.594). Smith diskuterar inte närområdet explicit. Däremot är 

det, enligt min förståelse, något han berör genom att diskutera det omgivande samhället. Det 

är därför jag förstår hans platsbaserade undervisning som något där närområdet är viktigt.   

Något som ligger nära platsbaserad undervisning är platsmedveten undervisning. 

Lärarutbildaren David A. Gruenewald undersöker hur en socio-ekologisk platsmedveten 

undervisning kan utgå ifrån fem olika dimensioner av plats. Dessa är det upplevda, den 
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sociologiska, det ideologiska, det politiska samt den ekologiska dimensionen av en plats. 

Platsmedveten undervisning syftar till att elever och lärare skall få en förstahandsinblick i det 

lokala livet samt förstå vad som händer där och varför (Gruenewald, 2003:620). En 

upplevelsebaserad förståelse av plats menar att elever lär sig av direkta erfarenheter. Skolan 

kan finnas som stöd för att elever skall kunna tillgodogöra sig erfarenheter på ett bättre sätt 

(ibid, s.625). En sociologisk förståelse av plats menar att den är sammanvävd av minnen, 

identitet och erfarenheter. Utifrån detta kan undervisning läggas upp (ibid, s.626). En 

ideologisk förståelse av plats fokuserar på hur elever kan lära sig om kulturen på platsen där 

de lever. Detta genom att studera samspelet mellan det ekonomiska, politiska, ekologiska och 

ideologiska på olika platser (ibid, s.630). En politisk förståelse av plats gör att eleverna skall 

försöka förstå de processer som skapar olikheter. Samt hur alla kan inkluderas i samhället 

politiskt (ibid, s.633). Den ekologiska dimensionen fokuserar på hur biologisk och kulturell 

mångfald kan inkluderas. (ibid, s.634) Gruenewald går sedan in mer konkret på hur den 

platsmedvetna undervisningen kan genomföras. T.ex. genom att fokusera på naturhistoria, 

kulturjournalistik och vad som beskrivs som Action research. Den naturhistoriska delen syftar 

till att låta eleverna uppleva och upptäcka mångfalden som finns inom ramen för en plats 

(ibid, s.638). Ett kulturjournalistiskt förhållningssätt syftar till att lära eleverna om kulturer i 

närliggande platser i relation till kulturer på platser långt bort. Action research syftar till att 

eleverna skall förstå vad platserna är för något och vad de kommer att bli. Detta sätt att 

använda platsmedveten undervisning är därför mer politiskt centrerad (ibid, s.640). 

Närområdesplats berörs inte heller explicit av Gruenewald. På ett liknande sätt som Smith 

förstår jag däremot deras diskussion kring omgivande samhället som det sätt vilket 

närområdet blir intressant i deras förståelse av platsbaserad undervisning.   

För att få mer klarhet i vad platsbaserad undervisning innebär tar jag upp en artikel 

skriven av Amy Powers som utvärderar fyra program som arbetar med metoden. Hennes 

definition av platsbaserad undervisning är att den avser ge eleverna en större förståelse för 

den samhälleliga gemenskap de är del av. Lika viktigt är att eleverna skall förstå varför de lär 

sig vissa saker och därmed göra dem mer engagerade i sin egen lärprocess. Metoden avser 

vara en brygga mellan skolan och det omgivande samhället. Forskning visar, enligt Powers, 

att elever som deltar i platsbaserad undervisning engagerar sig mer i det egna samhället, samt 

att deras resultat är bättre än elever som bara lär sig från textböcker (Powers, 2004, s.16f.) 

Programmen Powers undersöker syftar alla till att stärka platsbaserad undervisning som 

metod. Fördelen Powers finner med programmen är framförallt att resurserna som lärare och 

elever kan ta del av är goda. Samt att det finns gott om välutbildad personal som kan ge bra 

exempel på hur man kan tillgodogöra sig metoden på bästa sätt. Det stärkte även lärarna 

personligen samt utökade deras nätverksmöjligheter (ibid, s.21ff). Den främsta svårigheten 

som fanns enligt programmen var att hitta tid att omstrukturera undervisningen inom ramen 

för rådande läroplan. En annan svårighet kan vara att få med sina kollegor på idéerna som 

metoden innebär. Däremot märkte alla som deltog i programmet att efteråt hade deras 

förmåga att använda platser ökat, samt att lärarnas förmåga att tillämpa läroplanen hade 

förbättrats. Rent allmänt hade deras ledarskapsförmåga samt färdighet som lärare påverkats i 

en positiv riktning (ibid, s.23f). Powers avslutar med att sammanfatta med fem råd hur 

platsbaserad undervisning kan fungera bäst. För det första, se till att ha en effektiv uppstart 
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där alla är med på vad metoden innebär. Andra delen blir att sälja in idén till kollegor samt 

andra människor i samhället. Den tredje delen blir att skapa samarbeten och partnerskap ute i 

samhället utanför skolan. För det fjärde att se till att kommunikationen mellan lärare och 

samarbetspartners hålls levande. Femte och sista delen avser att alla som ska vara med i ett 

projekt utifrån metoden involveras från första början (ibid, s.28f).  

Vad kan geografer lära av platsbaserad undervisning och vice versa? Denna fråga 

resonerar doktoranden i geografi Andrei Israel kring. Enligt honom innebär platsbaserad 

undervisning att elever skall vara utomhus och där uppleva saker som annars inte görs i 

skolan. Platsbaserad undervisning är en del i att försöka förändra samhället som förespråkar 

ekologisk hälsa, gemenskapens välbefinnande och social rättvisa (Israel, 2002, s.77f). Att låta 

elever genomföra fältstudier gör att de lär sig om geografiska fenomen på verkliga platser. 

Kombinationen av fältstudiers syfte att lära sig färdigheter och bygga upp kunskap kan sättas i 

relation till den platsbaserade undervisningens idé om erfarenhet och förståelse (ibid, s.79). 

De kan komplettera varandra på ett bra sätt. Detta eftersom platsbaserad undervisning kan ge 

geografen ett nytt sätt att förstå platser, samt kan geografens färdigheter av fältstudier göra att 

metoden når sin fulla pedagogiska potential (ibid, s.79f). 

Exempel på svensk forskning kring platsbaserad undervisning är Plats, identitet och 

lärande: Närområdesstudier i skolan av Ingrid Sanderoth, Margit Werner och Sten Båth. 

Sanderoth och Båth är och har varit aktiva lektorer vid Institutionen för pedagogik och 

didaktik vid Göteborgs Universitet. Margit Werner är lektor i naturgeografi vid Göteborgs 

Universitet. Enligt dem förstås plats som ett utrymme, rum eller område, vilket tilldelas 

mening genom processer hos individer eller grupper, eller i det kulturella sammanhanget 

(Sanderoth, Werner & Båth, 2015, s. 63). Enligt deras förståelse har och tilldelas identiteter 

platser beroende på vilken känsla de ger uttryck för. I relation till känslor för platser 

diskuteras fenomenet platstillhörighet. Att en människa känner sig tillhöra något kopplas ofta 

samman med en plats. Centralt i platstillhörighet blir de erfarenheter och minnen vi har 

kopplade till sagda plats. Vår sammankoppling med den blir en del av vår identitet. Om det är 

en positiv del kan vi tala om kärlek till en plats eller med Yi-Fu Tuans begrepp topophilia 

(ibid, s.67f). Platstillhörighet är mångfacetterat. Det kan, enligt Sanderoth, Werner och Båths 

översättning av Altman och Lows förståelse av plattstillhörighet bestå av biologiska, 

miljömässiga, psykologiska och sociokulturella aspekter. (ibid, 68ff) Vår känsla av trygghet, 

tillhörighet och skapande av en stabil identitet blir forskarnas förståelse. Sanderoth, Werner 

och Båth pratar också om platskänsla som en del i sin förståelse av plats. Framförallt är det en 

subjektiv känsla av hur en människa förstår eller känner in sin omgivning. Det behöver inte 

vara positiva känslor för en plats som uttrycks. Platskänsla kan ta sig olika uttryck. Dels som 

att du känner dig som del av platsen, att du gillade/ogillade den eller att du tolkat den. 

Avslutningsvis kan platskänsla tala om vad det är som gör en plats speciell. (ibid, s.70f) Vad 

som gör en plats speciell och hur vi känner inför densamma är den förståelse som jag lägger 

in i begreppet platskänsla.  

Sanderoth, Werner och Båth använder inte begreppet platsbaserad undervisning rakt ut 

men enligt min förståelse av deras bok är närområdesstudier generellt något som kan kopplas 

till det begreppet eftersom det är tillräckligt närbesläktat. Däför går det att diskutera de förslag 

som författarna har kring närområdesstudier. En av deras huvudtankar bakom 
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närområdesstudierna är att genom kombinationen av plats och lärande lägger man grund för 

en stabil identitet hos barn och ungdomar. (ibid, s.99) För att förstå en plats kan vi ställa 

frågor till eleverna. Hur ser det ut i ett fågelperspektiv, vilka verksamheter finns på platsen, 

hur många människor bor det här, hur ser infrastrukturen ut, vem bestämmer om hur det skall 

se ut här eller helt enkelt hur uppfattar du platsen? Det kan vara fruktsamt för eleverna om vi 

jämför platser med varandra. (ibid, s.107) Andra frågor som eleverna kan jobba med hur det 

har sett ut innan. Samt hur tror de att platsen kommer att se ut i framtiden. Detta kallar 

författarna för ett nu-då-sedan perspektiv (ibid, 108f). Författarna diskuterar sedan tre olika 

sätt att arbeta med närområdesstudier. Det första är att gå ifrån lilla och allra närmsta. Andra 

sättet att arbeta är att gå från det större och vidga detta. Det tredje och sista arbetssättet är att 

arbeta utifrån någon slags utsiktspunkt. Det lilla och allra närmsta syftar på att låta platsen 

utgöras av något i skolans direkta närområde. T.ex. skolgården eller något naturområde i 

närheten av skolan. Även här dominerar frågor om hur och varför ser det ut som det gör samt 

hur kan det komma att se ut i framtiden. Perspektivet vidgas sedan och kan omfatta det som 

ligger utanför skolans direkta närhet som omliggande kvarter eller annat. Vilken sorts 

byggnader finns, vad finns i dessa, vilka människor möter vi, finns det grönområden, hur har 

dessa planerats osv. (ibid, kapitel 9) 

En övning som verkar intressant är en så kallad sniffövning. Tanken är att försöka se 

helheter och få en annan känsla för upplevelsen (av plats) samt uppmuntra till att svara på 

frågor som vad, när, var och/eller hur. För att göra detta krävs att platsen avgränsas tydligt. 

För att inleda arbetet får eleverna göra en tankekarta över platsen. Den kompletteras sedan 

med en ny tankekarta efter att de har besökt och upplevt platsen ifråga. Syftet med 

sniffövningen är att intresset för närområdet och det som där sker skall öka samt att få 

eleverna att reflektera och lära sig hur vi kan observera (ibid, s.142ff). Frågor som kan 

komma är t.ex. vad jag upplevde eller varför det ser ut såhär. (ibid, s.146)  

Att arbeta med plats i det större perspektivet kan innebära att vi arbetar med 

rundvandringar, exkursioner eller guidning. Avseende rundvandring kan det för eleverna vara 

att beskriva rundturen, vad som var intressant, vad mer dem skulle vilja få reda på om och 

hur. Avseende guidning kan det vara att de skall planera en guidad tur utifrån ett antal platser 

för antingen en jämnårig kompis eller för någon som inte känner till platserna. (ibid, s.150ff) 

Exkursionen är ett bra sätt att antingen påbörja eller avsluta ett moment i undervisningen. 

Eller vara en återkommande del under ett moment. Antingen för att ge en överblick eller för 

att kunna visa något mer specifikt på en plats. Viktigt är att under exkursion tränas elever att 

se och observera (ibid, s.168) Frågor som kan komma upp är vad människorna du möter 

sysslar med, vad naturen spelar för roll för denna plats, varierar landskapet och hur. (ibid, 

s.168) 

 Ett annat sätt som plats kan användas i undervisningen är att låta eleverna arbeta om en 

stadsdel eller den egna orten. En fråga där är var olika samhällsinrättningar såsom apotek, 

skola, brandstation m.m. har lokaliserats. Andra delar blir att låta eleverna undersöka den 

historiska bakgrunden, de geografiska förutsättningarna, befolkningssammansättning, 

bebyggelsemönster och framtidsutsikter. Eleverna kan få svar på delar av detta genom att 

besöka olika platser och leta fakta från olika källor. (ibid, s.163ff) Författarna presenterar 

dessa som öppna frågor. Vilket gör att de kan modifieras efter behov. Det sista sättet, enligt 
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Sanderoth, Werner och Båth som vi kan arbeta med plats är att utgå från en utsiktsplats. Det 

kan hjälpa att se samband eller helheter. Frågor som kan vara tacksamma här är vad ser du, 

vad upplever du och vilka frågor väcks. En annan del som författarna tar upp är om du skulle 

beskriva platsen för någon annan, vad skulle du fokusera på. (ibid, s.175f) Min förståelse av 

arbete med utsiktsplatser är att det kan, precis som exkursionen, vara ett givande sätt att 

påbörja ett arbetsområde. Dessutom att det kan bli något som eleverna får återkomma till 

under arbetets gång. Ovanstående förslag är några sätt som vi kan arbeta med 

närområdesstudier i skolan.  

Detta för att plats och lärande tillsammans stärker elevernas identitet på olika sätt. Det är 

kanske inte platsbaserad undervisning rakt ut men tillräckligt för att det skall ha relevans för 

undersökningen.  

3.3 Exkursion och fältstudie 

Två sätt som platser kan användas på är exkursioner och fältstudier. Det här avsnittet avser 

redogöra hur ett antal artiklar kring dessa diskuterar plats.  Ett begrepp som är återkommande 

är platskänsla.   

Den första artikeln handlar om hur studenter lär sig att guida runt sina medstudenter på 

Kuba inom ramen för en geografikurs på ett engelskt universitet. Platskänsla är något som 

beskrivs vara centralt för studenternas möjlighet att hitta platser som de kan visa sina 

medstudenter (Coe & Smyth, 2010, s.129). Författarna avslutar med att betona hur fördelaktig 

den är som metod och att den lätt går att överföra till andra kontexter (ibid, s.138). 

Exkursionerna blir det som studenterna gör innan de visar upp platserna för medstudenter.  

Geograferna Kent, Hunt & Gilbertson vill i sin artikel kritiskt utvärdera fältstudier som 

metod och presentera dess för – och nackdelar. Detta inom ramen för högre utbildning utifrån 

en brittisk kontext.  Även dessa författare pratar om olika sätt att stärka platskänslan. T.ex. att 

använda en videokamera (Kent, Hunt & Gilbertson, 1997, s.314). Fältstudier kan bedrivas 

antingen utifrån att studenterna är observerande eller deltagande (ibid, s.314ff). Syftet med 

fältstudierna är flera. Avseende plats gäller det att öka kunskapen om dessa och om andra 

kulturer. Att få känsla för en plats. Eller som författarna beskriver det platsens känsla [Min 

översättning] (ibid., s.320). 

Lärarutbildaren Mikael Jonasson vid Högskolan i Halmstad har skrivit en artikel om hur 

lärande optimeras under geografiexkursioner. Genom att låta studenterna förbereda en 

presentation vilken utgår från en guidad tur genom en stad kan studenterna lära sig om olika 

platser (Jonasson, 2011, s.21f).  Jonasson pratar om olika platskontexter och hur studenterna 

genom exkursionerna kan bli platsskapare, eller placemakers (ibid, s.23). Ute i fält kommer 

studenterna att referera till platser. Dessa blir upp till deras medstudenter att tolka och förstå 

på egen hand. I Jonassons förståelse av platsbegreppet blir känslomässig anknytning central. 

Vilket kan vara personligt. Förståelse och avkodning av platser blir del i samma tanke samt 

hur platser skapar mening. Avslutningsvis menar Jonasson att exkursioner ökar studenternas 

förståelse kring koppling mellan platser (ibid, s.24ff)  

Geografen Max Hope diskuterar i en artikel värdet av direkt erfarenhet för 

geografistudenter, i vilken exkursioner och fältstudier utgör en viktig del. Fältstudier kan ge 

studenterna specifika förmågor, öka deras förmåga att koppla mellan teori och praktik samt är 

ett aktivt sätt att lära sig (Hope, 2009, s.170). En av studenterna som varit med på 
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fältstudierna pratar om hur hon genom dem har fått en känsla för platsen, människorna som 

bor där och naturens cykler där. Hope menar att flera av studenterna efter fältstudierna blivit 

bättre på att koppla mellan teori och praktik (ibid, s.175). Direkt erfarenhet har fördelar på 

flera sätt. Fältstudier ger studenterna den direkta erfarenheten. Vilken kan göra att studenterna 

lär känna sig själv bättre eller blir medvetna om något rådande problem. Detta problem kan de 

sedan arbeta med aktivt. Mötet med det annorlunda eller det andra är något som är bra för att 

möta våra fördomar kring saker (ibid, s.180). Det är så jag förstår Hope och för min 

undersöknings del blir det såhär platser kan användas i geografundervisningen.  

Ett kort bidrag till diskussionen är Joann Mossas artikel om hur studenter kan bli aktiva 

deltagare i exkursionerna. . Detta görs genom att studenterna utformar guider till området där 

exkursionen skall genomföras. Dessa presenteras sedan skriftligt och muntligt väl ute i fält 

(Mossa, 1995). Mossa visar i sin undersökning att majoriteten av hennes studenter var 

positiva till den här arbetsmetoden (ibid, s.85). För undersökningens del blir det här ett sätt 

som vi kan arbeta med plats. Nämligen att eleverna förbereder en presentation om den plats vi 

besöker, vilket dem redovisar för mig och sina klasskamrater. En guide kan hjälpa andra 

elever som gör samma uppgift. För det första som kunskapskälla och inspiration när de 

skriver sina egna guider. Eller som hjälp i andra ämnen (ibid, s.88f).  

Den sista artikeln tar upp internationella perspektiv på effektiviteten med geografiskt 

fältarbete.  Författarna till artikeln är geografer och en lärarutbildare. Fältstudier kan 

genomföras på fem olika sätt. Det första sättet är en kort endagsstudie. Andra sättet är ha 

begränsade aktiviteter på en längre resa. Det tredje sättet är att genomföra fältstudier på en 

och samma plats under längre tid. Fjärde sättet är att genomföra en längre resa vilket i sig blir 

fältstudien. Det femte och sista sättet är att arbeta med ett projektarbete. Antingen som 

lärande-praktiker eller deltagande observation (Fuller et al., 2006, s.90). Enligt författarna kan 

fältstudier öka studenters lärande om det är noggrant planerat och en välintegrerad del av 

undervisningen (ibid, s.91f). Samt att studenterna tjänar på om fältstudierna bedrivs på samma 

plats under en längre tid. Det kan ge dem möjlighet att diskutera med varandra på ett mer 

informellt sätt under den lediga tiden på kvällen. Samt ge möjlighet att ute i fält få använda 

sig av geografiska verktyg mer hands on ute i fält (ibid, s.94). Erfarenheter av fältstudier 

behöver inte vara bara geografiska, utan t.ex. kan fältstudier ge ökad samarbetsförmåga eller 

att kunskap i att använda vissa tekniker. Författarnas slutsats är att mer forskning behövs på 

hur fältstudier är en effektiv inlärningsmetod. Samtidigt måste vi fortsätta med att använda 

fältstudien för att fördjupa elevernas lärande (ibid., s.97). Plats blir här något väldigt brett. 

Platsen i sig är inte viktig utan att den används integrerat i den övriga geografiundervisningen. 

För att sätta platser och platsbaserad undervisning i relation till det jag har att förhålla 

mig till som forskare kommer styrdokument från Skolverket att gås igenom.  

3.4 Skolverkets styrdokument  

Avsnittet avser vara en kortare redogörelse för hur platsbegreppet används i två av skolverkets 

styrdokument rörande geografi. Första dokumentet är ämnesplanen för geografi i gymnasiet. 

Det andra är kommentarmaterial till kursplanen i geografi. I ämnesplanens syfte tas inte 

platsbegreppet upp explicit. Ett exempel är det beskrivs hur eleverna skall samla in och 

bearbeta rumsliga data (Ämnesplan, s.2). Där nämns även exkursioner och fältstudier. 

Undervisningen skall utveckla kunskaper om företeelser i närmiljön (ibid, s.4). Vilket, för 
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mig, pratar om plats.  I centralt innehåll för geografi 1 är landskap, dess variation och hur 

människan har förändrat dessa viktigt. Förändring av Kultur- och naturlandskap samt 

fältstudier är del av det centrala innehållet. I kunskapskraven beskrivs det hur elever för olika 

betyg skall kunna diskutera översiktligt, utförligt eller utförligt och nyanserat hur någon 

företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner i världen (ibid, s.5). 

För att uppnå detta kan platsbaserad undervisning vara till hjälp. I geografi 2 skall bland annat 

samhällsplanering, lokalisering av bebyggelse och stadsplanering tas upp. Även här finns det 

möjlighet att använda sig av platser som verktyg i lärandet.  Rakt ut nämns platser som del i 

centralt innehåll om samhällets sårbarhet. Delen skall innefatta Platser och regioners 

sårbarhet inför naturgivna risker och hot (ibid, s.6).  Exkursioner och fältstudier är del av 

centralt innehåller även i geografi 2. På liknande sätt finns samma delar som i geografi 1 

rörande närområde och plats med i kunskapskraven (ibid, s.9).  

I kommentarsmaterial utvecklar skolverket sina tankar kring geografiämnet. Syftets olika 

delar kommenteras utförligt. I ett stycke som berör geografisk referensram och ett rumsligt 

medvetande är plats ett centralt begrepp. Skolverket menar att dagens globaliserade värld 

kräver att elevernas relation till sin omvärld förbättras. Att tolka och förstå kulturer från andra 

delar av världen eller förstå olika levnadsmiljöer. Samtidigt trycker Skolverket på 

geografiämnets allmänbildande aspekter. Samt avslutningsvis att det kan ge eleverna 

förståelse kring att en plats kan upplevas olika beroende på vem det är som upplever den 

(Kommentarsmaterial, s.7). I stycket efter betonas det att hänga med i vad som händer i 

omvärlden och förstå varför saker sker är ett sätt i vilken geografiska kunskaper kan vara 

nyttiga. Platser benämns i detta avsnitt som att det är delvis därifrån eleverna får alla sina 

intryck. Eller från medier eller andra skolämnen (ibid, s.8). I avsnitten som följer diskuteras 

hållbar utveckling och geografiska processer och. I stycket förändringar i det geografiska 

rummet nämns plats i sammanhanget med att ingen plats är statisk (ibid, s.9). Avsnittet som 

berör att växla mellan olika perspektiv avseende tid och rum nämner inte plats Min tanke är 

att platsbaserad undervisning kan träna elever i att växla mellan perspektiven. Det avsnitt som 

nästa gång nämner plats är delen som berör att göra geografiska analyser av omvärlden. Plats 

beskrivs som ett nyckelbegrepp som eleverna redan har en relation till. Geografiämnets mål 

blir att vidga deras förståelse. Avslutningsvis i syftesdelen nämns plats när olika 

levnadsmiljöer diskuteras. Plats blir här för eleverna i det här avseendet bara något som visar 

på skillnader mellan levnadsmiljöerna. 

Geografiska kunskaper behöver definieras. Att samla in och kunna tolka rumsliga data, 

förstå skillnader mellan olika landskap, samt att förstå olika platsers möjligheter, 

förutsättningar och de hot dessa är utsatta för. Att kunna hänga med i vad som händer i 

omvärlden är också en viktig geografisk kunskap. Det är på detta sätt jag förstår geografiska 

kunskaper. I övrigt ansluter jag mig till hur Skolverket väljer att förstå begreppet.    

Ovanstående granskning av styrdokument visar att plats har en roll i geografiämnet. 

Däremot ger styrdokumenten, som alltid, utrymme för tolkning. Det kan innebära att jag 

tolkat in betydelsen av plats mer eller mindre än vad skolverket gör. Med denna reservation 

har jag delvis fått belägg för att platser kan vara ett bra verktyg i geografiundervisningen. Mer 

konkret hur detta fungerar didaktiskt verkar vara upp till den enskilde läraren.  
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4. METOD OCH METODOLOGI 

Undersökningen avser vara en kombination av teoretisk diskussion grundad i tidigare 

forskning och empiribaserade resonemang. Således finns det metodologiska överväganden att 

diskutera närmare. Inledningsvis diskuteras vilken sorts undersökning jag genomför. Detta 

genom att redogöra för möjliga sätt att angripa frågeställningarna. Därefter kommer jag att 

presentera den metod som har valts ut, vilket är observationer. Sedan diskuteras hur dessa kan 

genomföras samt deras styrkor och svagheter. Avslutningsvis redogörs för hur observationer 

tillämpas i undersökningen. 

4.1 Metodologisk diskussion 

Vilken sorts undersökning jag avser göra är av stor betydelse för valet av metod. En kvalitativ 

undersökning kan genomföras genom att studera dokument, och andra skriftliga källor eller 

genomföra intervjuer samt observationer. En kvantitativ hade inriktats på att samla in stora 

mängder data och sammanställa eller analysera dessa (Patel & Davidson, 2011). Att försöka 

finna statistiska samband är del i en kvantitativ metod. I kvalitativa studier blir resultaten 

oftast en eller flera olika tolkningar. Styrkan i en kvalitativ metod ligger i hur väl författaren 

lyckas få fram dessa och om det är tydligt vilken av som är troligast (ibid, s.105ff).  

Traditionellt sett har naturgeografin präglats av kvantitativ metod medan 

samhällsgeografin har dominerats av kvalitativ metod. Under 1960-talet började även 

samhällsgeografer att använda kvantitativ metod i allt större utsträckning. Detta bemöttes 

under 1970-talet med en kritik som riktades mot objektiviteten i de kvantitativa metoderna i 

vilken den positivistiska idétraditonen har dominerat. En del i kritiken var att istället betona 

det subjektiva. Det innebar att nya metoder började användas. T.ex. började framförallt 

samhällsgeografer att använda intervjuer och deltagande observation (Clifford, French & 

Valentine, 2010, s.5). För mig blir frågan hur vi kan använda platser något subjektivt. Således 

kommer undersökningen befinna sig inom ramen för en kvalitativ metod.  

En kvantitativ metod hade varit möjlig om jag hade haft för avsikt att sammanställa större 

mängder data om platserna. Det är svårt att avgöra om min undersökning faller inom ramen 

för samhällsgeografi eller naturgeografi. Min tanke är att den metod jag tillämpar innehåller 

både samhällsgeografiska och naturgeografiska element. Fast med fokus på det 

samhällsgeografiska. För att konkretisera metodval avser nedanstående avsnitt redogöra för 

den jag valt, vilket är observationer. 

4.2 Observation 

För att tillämpa min förståelse av plats och platsbaserad undervisning krävs att jag samlar in 

empiri. Det bästa sättet att göra det är genom observationer. Dessa kan göras på olika sätt. 

Observationer handlar om att samla in information. Exempel på information som kan samlas 

in är fakta om sakförhållanden, skeenden eller beteenden. Viktigt för observationen som 

metod är att den är systematiskt planerad och att information som samlas in registreras 

systematiskt (Patel & Davidson, 2011, s.91). Det finns, enligt Patel och Davidson, två typer 

av observationer. Nämligen strukturerade och ostrukturerade. Oavsett vilken av dessa vi 

använder kan vi ta ställning till tre frågor: Vad ska vi observera? Hur ska vi registrera 

observationerna? Hur ska vi som observatörer förhålla oss? (ibid, s.93). Enligt Patel och 
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Davidson besvaras de första två av vilken typ av observation vi gör medan den tredje kan vi 

ställa oss oavsett vilken vi genomför. 

Viktigt för den strukturerade observationen är att problemet vi avser undersöka är väl 

preciserat och att observationsschemat utgörs av tillräckligt antalet kategorier. För att 

observatören inte skall tveka skall kategorierna vara väl definierade och cirka 10-20 till 

antalet. Innan observationen genomförs skall den testas i en miljö som är så lik platsen för 

observationen som möjligt. Detta för att kunna ändra i observationsschemat om det 

ursprungliga inte uppfyller syftet med observationen (ibid, s.93-97). Den ostrukturerade 

observationen syftar snarare till att samla in så mycket information som möjligt.  

Viktigt är här att fundera kring vem/vad som ska observeras, vilka situationer och hur 

skall registreringen av information ske. Centralt här är att vara väl förberedd innan man 

genomför observationen. Patel och Davidson presenterar ett sätt att arbeta. Vilket är att skriva 

ned nyckelord under observationen och sen efteråt skriva ned en mer utförlig redogörelse 

(ibid., s.97f). En viktig fråga kring observationen som metod är om hur jag skall förhålla mig 

som observatör. Mest relevant här är om jag skall vara deltagande eller bara observerande. 

Som deltagande observatör tar jag aktiv del i situationen som ska observeras. Skulle jag 

studera beteenden eller människor väljer jag att bli en del av gruppen som studeras. En annan 

aspekt av att studera detta är om jag som observatör skall vara känd eller okänd inför de jag 

observerar. Patel och Davidson diskuterar inte bara praktiska detaljer i det utan också etiska 

dilemman. T.ex. om det är rätt att observera människor utan att dem gett sitt tillstånd till det 

(ibid., s.98ff). För min del behöver jag inte ta ställning till den sortens dilemman. 

En central del i observationen är att välja ut plats. Vilken plats som väljs skall avgöras av 

det problem jag avser undersöka och frågeställningarna.  Valet av plats kan underlättas genom 

att besöka några innan observationerna genomförs. Det kan underlätta att klargöra om 

platserna jag tänkt använda är lämpliga för observationer eller inte. (Turkington i Clifford et 

al., 2010, s.224) Det här är fallet, mest inom ramen för naturgeografiska observationer, men är 

tänkvärt även för min undersökning. När observationen utförs är det viktigt att anteckna 

medan den genomförs. Detta kan kompletteras med fotografier eller skisser (ibid, s.225). 

Viktigt är att vara strukturerad och noggrann i planeringen men att alltid kunna anpassa sig till 

det som händer ute i fält (ibid, s.227). För min undersökning kan det vara att 

observationsschemat jag utformar kanske fokuserar på fel saker sett till vad jag faktiskt 

observerar. Det gäller att vara flexibel och kunna ändra i observationsschemat.  

 Avslutningsvis kan det vara intressant att fundera kring min roll som observatör.  Min 

tanke är att försöka vara en så oberoende observatör som möjligt. Detta för att kunna fokusera 

på hur platsen ser ut och på vilka sätt vi kan använda den. Min reflektion är att om jag skulle 

vara deltagande observatör kunde detta göra att fokus förloras.  Tanken är att efter genomförd 

observation göra en reflektion över min roll som observatör. Detta för att se om observationen 

i sig har lett till några nya insikter kring observatörens roll.  

4.3 Observationsguide  

För att mina observationer skall vara utförda på samma sätt och jämförbara med varandra har 

jag utarbetat följande observationsguide. Råd och inspiration har hämtats ifrån Landscape 

Character Assesment av geografen Carys Swanwick. (Swanwick 2002) I denna delas vad ett 

landskap består av upp i två delar. Nämligen estetiska och upplevda aspekter. Med estetsiska 
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aspekter tas det upp hur landskapet ser ut sett utifrån kategorier som enhetlighet eller 

mångfald, inhägnader, former, linjer, färger, balans, rörelse och mönster. Upplevda aspekter 

fokuserar mer på de känslor landskapet i sig ger observatören. Exempel på detta är känsla av 

säkerhet, kvalitén på ljuset eller upplevelsen av hur vackert det är.  (Swanwick, 2002:34f) 

Utifrån detta har observationsguiden utformats i tre delar. Dessa delar innehåller underfrågor 

vilka har besvarats utifrån mina observationer.   

 

Del 1 – Observationen i sig 

Varför valdes den här platsen? 

I den här delen diskuteras närmare om varför platsen valdes ut och hur den avgränsades.  

 

Hur fungerade det att förhålla sig som oberoende observatör?  

En kortare reflektion görs om det gick bra eller dåligt att förhålla sig till platsen som 

oberoende observatör. De för -och nackdelar som fanns och eventuella svårigheter jag mötte 

under observationen. Det finns här också möjlighet att diskutera om min relation till platsen 

har förändrats efter observationerna. Samt om min förståelse av plats eller platsbaserad 

undervisning har förändrats efter att ha genomfört observationen. 

 

Del 2 – Beskrivning och upplevelse av platsen 

 

Vilken typ av plats är det och vad finns på platsen? 

Med typ avser jag om platsen befinner sig i staden eller på landet.  

Vad som finns på platsen handlar om vilken typ av bebyggelse och mänsklig aktivitet som 

finns på platsen. Samt om det är en plats med mycket liv och rörelse eller om den är ödslig. 

Det kan också vara mer naturgeografiska inslag såsom vattendrag, skog eller höjdskillnader 

eller liknande. Det som gör platsen unik med andra ord.   

 

Vilka känslor väcker platsen?  

Med detta avses vilka olika sorters känslor som platsen väcker. Hur jag känner när jag 

befinner mig på platsen ifråga. Det kan vara allt ifrån om platsen ger en känsla av trygghet 

eller otrygghet. Eller om platsen får mig att känna mig lycklig eller avslappnad. Samt om jag 

tycker platsen är vacker eller inte.  

 

Del 3 – Didaktisk användning av platsen 

Hur kan vi använda platsen? 

Det här är subjektivt eftersom det berör på vilka sätt jag uppfattar att vi kan använda platsen.  

 

Vad kan vi göra på platsen? 

Mer konkret kan det vara att en lärare på platsen håller en genomgång eller på olika sätt 

aktiverar eleverna på egenhand. Ett exempel är att eleverna kanske kan få förbereda en 

presentation av någon del av platsen.  

 

Varför är platsen användbar i undervisningen? 
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Det här är en reflektion om platsens användbarhet baserad på svaret på de två första 

småfrågorna i denna del av observationsguiden. Samt om platsen är mest lämpad för 

exkursion eller fältstudier.  

Sett till observationsguide genomförs strukturerade observationer. Konkret har varje 

observation genomförts på följande sätt. Jag har tagit mig till platsen till fots och därefter valt 

ut en central punkt på platsen. Därefter har jag tagit 2-4 fotografier. Sedan har jag satt mig ner 

och börjat observera och ta anteckningar som utgör svaret på mina underfrågor.  

Följande platser har valts för observation: Stora torget i Uppsala, En skogsdunge vid ett fält i 

närheten av Polacksbacken, Gunillaklockan vid Uppsala slott, Engelska parken i Uppsala och 

en bänk längs Fyrisån.  

 

Tabell 1. Koordinater för mina fem observationspunkter i SWEREF99 framtagna i Eniro 

 N Ö                         

1. Stora torget 6638606 647797 

2. Polacksbacken 6636526 648175 

3. Gunillaklockan 6638125 647539 

4. Engelska parken 6638112 647300 

5. Fyrisån 6638731 647505 

 

Observationerna har tillfört att min förståelse av begreppen plats och platsbaserad har kunnat 

tillämpas på empiri. Den teoretiska begreppsförståelsen har sedan kunnat analyseras i 

kombination med vad min empiri har kommit fram till. Observationen på Stora torget 

genomfördes en molnig och småkylig dag. Övriga observationer genomfördes under soliga 

dagar med blå himmel eller få moln. Nedan presenteras en karta där observationspunkterna i 

Uppsala är utmarkerade. 
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Figur 1 Karta som visar observationsplatsernas läge. Kartunderlaget är fastighetskartan. 

 



21 

 

5. UNDERSÖKNING 

Resultatet av undersökningen presenteras i tre delar som utgår från observationsguiden. 

5.1 Stora torget 

Platsen valdes därför att den har flera olika aspekter som kan användas. Samt att den var 

relativt enkel att avgränsa. Det som finns i kvadraten som jag definierar som torget blev en 

naturlig avgränsning. Platsens enhetlighet och mångfald i ett gör den användbar. Inledningsvis 

fungerade det relativt bra att förhålla sig som oberoende observatör. Däremot är det svårt att 

inte bli distraherad av platsens liv och aktivitet. Fördelen med platsen är att den stora 

cirkulationen av människor vilken gör platsen levande. Nackdelen med så många intryck är 

att det kan vara svårt att fokusera och samla mina intryck. Däri ligger svårigheten att 

observera den här platsen. Relationen till platsen har förändrats. Det känns som jag ser den på 

ett nytt sätt. Min syn på platsbaserad undervisning har inte förändrats i lika stor utsträckning. 

Det har inte varit lätt att vara oberoende observatör på denna plats. All aktivitet gjorde att den 

här observationen fick mig att känna mig som del av platsen i sig och inte på ett positivt sätt. 

Att bli del av platsen i sig kan vara distraherande. Med reservation för detta är jag nöjd med 

den observation som genomfördes. 

Platsen är urban och ett torg med en bilväg som korsas av en gågata. På platsen finns 

mycket bebyggelse i form av affärer, snabbmatsrestauranger och bostäder. Platsen har mycket 

mänsklig aktivitet och kännetecknas av att mycket folk rör sig på och runt platsen. Inga direkt 

naturfenomen finns.  Platsen väcker känslor av stress eftersom mycket folk är i rörelse hela 

tiden. En känsla av att tid är pengar och att alla ska någonstans. Jag känner mig inte otrygg på 

platsen men inte heller särskilt lycklig eller rofylld. Jag vill få gjort det jag skall är känslan 

som finns kvar. 

Platsen kan användas i exkursioner och fältstudier. Antingen som en startpunkt eller 

avslutning. Vi kan prata om markanvändning, näringsverksamheter eller transporter. Eller för 

att diskutera olika byggnadsstilar. Dessa varierar på platsen. Mer konkret kan vi antingen ha 

en genomgång under en exkursion eller aktivera eleverna i någon slags fältstudie. Genom att 

t.ex. låta de undersöka vad för slags verksamhet som bedrivs på platsen. Eller låta eleverna 

presentera något dem finner speciellt med platsen. Den här platsen är användbar eftersom med 

hjälp av den går det att ta upp flera delar av geografiämnet. Samt att det går att arbeta med 

den på flera olika sätt. Platsen är mångfacetterad och enhetlig samtidigt.  

5.2 Polacksbacken  

Den här platsen valdes ut för att se om den variation jag antog fanns gick att observera och 

kunna använda i en undervisningssituation. Att det är en bit från staden underlättar och ger 

kontraster till andra observationer. Det fungerade bra att vara observatör på denna plats. Det 

fanns inga större störande moment. En lugn och rofylld observation helt enkelt. Fördelen med 

platsen är variationen som den uppvisar. Nackdelen eller svårigheten kan bli att lugnet och 

rofylldheten kan göra det svårt att hålla fokus. Jag tänker på om elever upplever samma sak? 

Plats blir här något som ger något till observatören. Det är det sätt jag förstår plats under 

denna observation. Platsbaserad undervisning förstår jag något som kan hjälpa att se 

variationen. På den här platsen kände jag mig inte heller helt som en oberoende observatör.  
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Detta eftersom lugnet och rofylldheten gjorde att jag kände mig som del av platsen i sig. 

Däremot här var det på ett mer positivt sätt denna gång. Orsaken är att lugnet och rofylldheten 

skapade en tacksam miljö att observera i. I det stora hela är jag nöjd med observationen som 

genomfördes.  

Det är en allmän plats längs en väg en liten bit utanför staden. Platsen befinner sig i 

gränsen mellan ett fält och en skogsdunge. På platsen finns bil, cykel -och gångväg. I närheten 

ligger en bensinmack och byggnader tillhörandes universitetetet. En större minnessten finns 

ute på fältet. Det är lagom med mänsklig aktivitet i form av fotgängare, cyklar, bilar och 

bussar. Den här platsen väcker en känsla av rofylld vilja att göra saker. Trots att rofylldheten 

finns vill jag göra saker. Kan vara närheten till universitetslokaler som ger mig den känslan. 

Känner mig trygg på platsen. Arbetslust och vilja att utforska är vad jag känner allra mest! 

Vi kan använda platsen som del av fältstudier och/eller exkursion. Platsen kan användas 

för att exemplifiera variation på en plats. Variationen är övergången mellan fält och skog. Det 

är framförallt som övergångspunkt som platsen fungerar som exempel. Vi kan diskutera 

variationen i ett skogslandskap med ett mer öppet fält. Eller så kan vi se efter vilka känslor 

eleverna får av platsen. Alternativt gå ut och titta på stenen och se vad som det är man vill att 

folk skall minnas. En annan möjlighet är att låta eleverna komma fram till vad platsen 

används till nu och vad de tycker att platsen bör användas till. Platsen är användbar på flera 

olika sätt pga variationen den uppvisar avseende samhälls -och naturgeografiska aspekter. 

Variationen kan vara grund för reflektioner eller genomgångar.  

5.3 Gunillaklockan 

Jag valde den här platsen just för att den ger en sådan god utsikt och därmed överblick över 

staden. På samma sätt som i varför den är användbar är den här platsen sig kanske mest en bra 

inkörsport till andra platser. Vilka vi kan se från den här platsen som start. Till en början 

fungerade det bra men andra människor som var på platsen samtidigt störde min observation 

en aning. Fördelen är att det finns mycket att fästa blicken på och det gör det lätt att 

observera. Nackdel och svårighet är mängden saker som finns gör det svårt att avgränsa sig 

till vad som kan observeras. Plats som meningsskapare känner jag tydligt. Platsbaserad 

undervisning förstår jag här som att skapa överblick i variationen som finns. På den här 

platsen kände mig inte del av platsen i sig. Eftersom utsikten gav så pass goda observationer 

kände jag mig här som oberoende observatör. Jag är nöjd med den här observationen.  

Det här är en allmän plats i staden som befinner sig på en höjd. På platsen finns en stor 

klocka och ett slott i bakgrunden samt en slags utsiktsplats över staden. Lagom mycket 

aktivitet och det känns som att dem flesta är här för att få en fin utsikt att titta på. Platsen som 

sådan väcker en känsla av frihet och framförallt biltrafik i närheten gör att jag inte känner 

något lugn. Känner att när jag är här vill jag planera. Vet inte riktigt var den känslan kommer 

ifrån men huvudsakligen en frihetskänsla. Känner mig trygg på platsen. 

Som en del i fältstudier eller exkursioner är platsen ypperlig. Framförallt som en startpunkt 

eller plats att avsluta på. Platsen är användbar för att få överblick över staden. På platsen kan 

vi göra flera saker.  

Vi kan hålla del av en genomgång på platsen eller låta eleverna fundera på 

stadsplanering. Eller varför platsen användes för att anlägga ett slott. Eventuellt låta eleverna 

försöka hitta något i platsens blickfång (dvs. något de kan se) att undersöka närmare.  
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Platsen är användbar för att den kan ge en väldigt god överblick av staden och därför ge 

vidare möjligheter till att undersöka andra platser. Överblicken ger en god variation vilket är 

fördelaktigt. Således är platsen i sig inte lika viktig som vad den kan ge i en vidare kontext.  

5.4 Engelska parken 

Platsen valdes för att en park av det här slaget kan ge upphov till olika känslor och/eller 

reflektioner hos eleverna. Samt för att den trots sin begränsade yta har många olika delar i sig. 

Trots att jag inte fann den känsla av lugn och ro som jag förväntade mig så anser jag att det 

gick bra att vara oberoende observatör. Platsens fördel är att trots mängden intryck som den 

gav var det enkelt att fokusera. Svårighet och nackdel är att fokusera på bara en av delarna 

som parken har men det behöver inte vara negativt. Platsen i sig skall skapa en känsla är min 

förståelse av plats här. Platsbaserad undervisning kan här diskutera konkreta saker som 

grönområden eller att fokusera på känslor. En park som denna kanske borde skapa en känsla 

av del av platsen i sig. Jag får inte riktigt denna känsla utan känner mig del av platsen lika 

mycket som oberoende observatör. Med dessa reservationer är jag nöjd med observationen. 

Platsen är en park mellan en universitetsbyggnad och ett bibliotek. Platsen består av 

relativt mycket träd, en lekplats och cykelvägar. Lagom med mänsklig aktivitet.  

Platsen ligger i staden men är kanske tänkt som en lugn oas sett till alla träd och liknande. Hör 

även fågelkvitter på platsen. Platsen väcker en känsla av ett försök till att skapa lugn och ro. 

Däremot störs denna känsla lite grann av ett pågående bygge och viss biltrafik. Får en känsla 

av att bara vilja sitta ute resten av dagen och känna in våren. Fågelkvitter och solsken 

förstärker den känslan.  

Platsen kan användas som en del i fältstudier och exkursion. Eller som en bra plats för en 

paus i detsamma. Platsens olika komponenter gör att vi kan diskutera grönområden, 

markanvändning och hur en stad planerar i sina byggnader sett i relation till dessa.  På platsen 

kan vi antingen ha en genomgång eller låta eleverna själva diskutera fritt kring just frågor om 

grönområden, markanvändning och/eller stadsplanering. Eller ge eleverna möjlighet att 

reflektera över platskänsla. En plats som denna är användbar på olika sätt. Framförallt för att 

på en plats som denna kan man reflektera och fundera över fler aspekter av stadsplanering. 

Såsom hur en stad kring grönområden och markanvändning. Platsens försök att skapa lugn 

och ro kan också användas. 

5.5 Fyrisån 

Den här platsen valdes för att ån ger en skarp kontrast mot de andra observationspunkterna. 

Samt för att med den som utgångpunkt är det möjligt att ta upp olika delar av geografiämnet. 

Detta var min tanke innan och jag fick belägg för detta genom observationen. På den här 

platsen fungerade det okej att vara oberoende observatör. Fördelen med den här platsen är att 

ån gav upphov till variation dels bebyggelse på båda sidor vilket ger flera saker att observera. 

Svårigheten och nackdelen med en observation så mitt i staden är att det är lätt att distraheras 

av folk, biltrafik och andra ljud. Plats som skapare av mening eller känsla är vad som är 

bestående efter denna observation.  

För platsbaserad undervisning är det här att visa på den variation som finns samt 

möjlighet att diskutera flera saker kring en plats. Den här platsen fick mig att känna samma 

sak som i Engelska parken. Lika mycket del av platsen i sig som oberoende observatör. 
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Staden har väldigt mycket distraktioner vilka det är viktigt att försöka ignorera. Den här 

platsen är relativt lugn vilket skapar en känsla av att vara del av platsen i sig. Med dessa 

reservationer är jag nöjd med observationen. 

Det här är en allmän plats relativt mitt i staden som ligger vid ån. Platsen består av en 

gångväg med bänkar och en bilväg bakom platsen och till höger om den. Ån dominerar den 

här platsen som har lagom med mänsklig aktivitet och lite biltrafik. Det finns byggnader 

bakom oss. Dessa består av restauranger, affärer och en studentnation. På andra sidan ån 

ligger en saluhall, domkyrkan och andra byggnader. Platsen väcker en känsla av harmoni som 

kommer av att följa vattnet. Känslan av harmoni störs en aning av allt liv som staden ger 

vilket skulle kunna vara irriterande. Mina tankar känns klara men ej fokuserade. Alltjämt 

harmoni som dominerande känsla. 

Vi kan använda platsen som del i fältstudie eller exkursion. Platsen kan användas som ett 

exempel på vattnets rörelse och/eller betydelse. Eller som exempel på bebyggelsemönster och 

stadsplanering samt som exempel på hur staden försöker skapa ett grönområde. På platsen kan 

vi antingen ha en genomgång kring det som platsen kan användas som exempel på. Eller så 

kan vi låta eleverna själva observera och peka ut unika delar med platsen. En möjlighet är att 

diskutera med eleverna om varför det inte byggs närmare ån. Platsen är användbar därför att 

det finns flera olika delar som vi kan fästa elevernas uppmärksamhet på. Samt för att 

vattendraget i sig kan ge både samhälls -och naturgeografiska aspekter att diskutera. 

Variationen som finns längs med ån är tacksamt i undervisningen. 

6. ANALYS 

Jag analyserar hur det går att utarbeta metoder för att använda platser i undervisningen.  

Undersökningen kommer att sättas i relation till det litteraturstudierna har kommit fram till. 

Avslutningsvis kommer det att diskuteras vad mitt exempel kan tillföra forskningen om 

platser i allmänhet och kunskapen som det går att nå genom att använda dessa. En inledande 

reflektion genomförs innan analysen av observationerna. Under dessa har jag fäst 

uppmärksamheten på vissa saker. Som t.ex. vilken typ av byggnader som finns på platsen 

eller hur stor den mänskliga aktiviteten är. Eller vilka känslor platsen gav mig och hur det 

fungerade att observera den här platsen oberoende.  Alla dessa delar i observationerna har 

något gemensamt. Det är deras grad av subjektivitet. Vilket gör att en kollega, medstudent 

eller elev hade kunnat genomföra samma observationer och istället fästa blicken på andra 

saker på platsen. Detta är viktigt att komma ihåg och något som jag inför den här analysen är 

medveten om. Det blir lätt att tro att nedanstående analys därför blir ett uttryck för mitt 

subjektiva tyckande. Så är inte fallet. Tanken är att det teoretiska ramverket skall vara ledande 

för den analys som genomförs. Analysen bör läsas med dessa reservationer i beaktande. 

6.1 Stora torget 

Stora torget valdes eftersom den hade flera aspekter vi kan använda i undervisningen. 

Inledningsvis kan klargöras att stora torget uppfyller kriteriet att vara område med välbestämt 

läge och begränsad omfattning (NE 2016) Däremot är det inte helt klart om vilken förståelse 

av platsbegreppet som lämpar sig bäst för att förstå den här platsen.  
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Att vi uppfattar Stora torget olika ger uttryck för meningskapande eller att den är i ständig 

förändring (Gregory et al, 2009, s.540f) tycker jag stämmer bra in på Stora torget.  Den 

ständiga förändringen jag syftar på är platsens stora mänskliga aktivitet.  Vilket kan visa på 

mobilitet och ett ständigt flöde av människor. (Tuck & McKenzie, 2015, s.32) På ett 

liknandes sätt kan Stora torget bli del av hur människor formar sina liv. Det är däremot svårt 

att tro att Stora torget som plats kan hjälpa till att forma en människas identitet (Adams, 

Hoelscher & Till, 2001,xx-xxii) Det är klart och tydligt att en plats som Stora torget 

framförallt handlar om människor och deras aktivitet. Vilket överensstämmer med hur 

Johnston väljer att definiera plats (Johnston, 1991, s.97) Stora torget kan förstås utifrån 

samspelet mellan människorna, den byggda miljön och den fysiska miljön. (ibid, s.50) 

Människorna som ständig rör sig på Stora torget samspelar med de byggnader som finns där. 

Detta samspel sker på en fysisk miljö. Därmed inte sagt att det inte spelar någon roll med 

människors känslomässiga koppling (Hubbard, Kitchin & Valentine, 2004, s.5) till Stora 

torget. Men i min förståelse av Stora torget som plats är det ständig förändring och mänsklig 

aktivet som hamnar i centrum. Dessa är mest relevanta set till min observation. 

På Stora torget menade jag att vi med eleverna kunde göra en mängd olika saker. Såsom 

att platsen kan vara del i exkursion och fältstudie, ha genomgångar eller låta eleverna 

presentera något speciellt med platsen. Ett konkret sätt att använda platsen är att ställa öppna 

frågor om hur ser det ut i ett fågelperspektiv, hur ser infrastrukturen ut, hur har det sett ut 

innan, hur kommer det se ut i framtiden osv. (Sanderoth, Werner & Båth, 2015, s.108) Öppna 

frågor av den här karaktären skulle kunna utveckla elevers kritiska tänkande. (Sun, Chan & 

Chen, 2016, s.2f) Vad som händer på platsen och varför kan också vara ett fördelaktigt sätt att 

arbeta med Stora torget. (Gruenewald, 2003, s.620) Vi kan låta eleverna försöka förstå platsen 

i samspelet mellan t.ex. ekonomiska och politiska aspekter. Vilket kan beröra vilka 

verksamheter finns på platsen och vem är det som bestämmer vad som skall få finnas på 

platsen. (ibid, s.630) Ett annat sätt som vi skulle kunna arbeta med Stora torget är att låta 

eleverna problematisera platsen. (Smith, 2002, s.587-592) Därefter kan de få söka fakta och 

slutligen presentera en lösning. En möjlighet vore att ha en mässa i skolan där de kan få 

presentera. Exkursionen som sätt att arbeta kan vara att låta eleverna få fundera på 

människorna som rör sig på Stora torget. Dels om vad sysslar människorna du möter med 

(Sanderoth, Werner & Båth, 2015 s.168), om alla har lika stor tillgång till platsen eller har 

möjlighet att bestämma vad som skall hända på den (Tuck & McKenzie, 2015, s.40). Det 

finns flera sätt som vi kan använda Stora torget som plats. Huvudsakligen gäller det att ställa 

frågor till eleverna för att aktivera dem. Därefter gäller det att ge uppgifter som kan kopplas 

till besök och utvecklar kritiskt tänkande. Avseende plats kan analysen av Stora torget visa på 

det komplexa samspelet mellan människor, byggd miljö och fysisk miljö. (Johnston, 1991) 

6.2 Polacksbacken 

Polacksbacken valdes ut eftersom platsen uppvisade stor variation. Den här platsen blir något 

vi uppfattar olika och något som skapar mening. (Gregory et al, 2009, s.540f) För min del är 

den ett exempel på att en plats inte tydligt måste avgränsas. (Hubbard, Kitchin & Valentine, 

2005 s.5) Meningsskapande kan förknippas med makt och struktur kring en specifik plats. 

(Cresswell, 2008, s.135ff) Däremot menar jag att Polacksbacken som plats kan bli ett stöd för 

att reflektera kring människans relation med jorden som helhet (ibid, s.139)  
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En plats som denna kan förstås utifrån vanor, individuella erfarenheter eller platskänsla 

(Cresswell i Hubbard, Kitchin & Valentine, 2004, s.56) Vilket är mycket subjektiva aspekter. 

En annan förståelse av plats är att förstå det utifrån som mötet mellan människor i rummet. 

(Agnew i Cloke & Johnston, 2005, s.82ff) Människor kommer garanterat att mötas på väg till 

Polacksbacken eller Ångströmslaboratoriet. Eftersom det här är en plats närmare naturen är 

det relevant att notera att det kanske inte bara är människor som har en relation till den här 

platsen. (Tuck & McKenzie, 2015, s.43) Andra arter har också någon slags relation till den 

här platsen. Det är givetvis svårt att förstå hur denna relation ser ut. Mötet i sig är det 

intressant och något som vi tillsammans med elever kan diskutera. Polacksbacken blir därför 

en plats där meningsskapande står i centrum. Denna förståelse av platsbegreppet är ett resultat 

utav den lugn och ro denna plats gav mig vid observationen.  

Inledningsvis anser jag att även på den här platsen är en exkursion lämplig eftersom där 

tränas elever att se och observera (Sanderoth, Werner & Båth, 2015, s.168) Öppna frågor 

som rör sig kring hur landskapet ser ut kan vara tacksam här. En följdfråga på samma tema är 

att låta eleverna beskriva variationen som platsen uppvisar. Ett naturområde som den här 

platsen utgör kan vara ett bra exempel på det som ovanstående författare beskriver som ett 

naturområde i skolans närhet (ibid, kapitel 9). Kunskapen om Polacksbacken kan ökas genom 

att låta eleverna lära sig saker om naturfenomen där. (Smith, 2002, s.587-592).  Elevernas 

resultat kan bli bättre om de får lära sig saker ute på plats istället för att läsa om det i 

textböcker. (Powers, 2004, s.16f) Genom att arbeta med naturlandskapet på den här platsen 

kan det kopplas till att undervisningen skall utveckla kunskaper om företeelser i närmiljön 

(Ämnesplan, s.4) Ett annat sätt är att tillsammans med eleverna göra den s.k. sniffövningen 

(Sanderoth, Werner & Båth, s.142ff). Vilket på Polacksbacken skulle kunna få eleverna att få 

en speciell upplevelse av platsen. Tanken är att genom sniffövningen se om eleverna själva 

kan komma på frågor kring platsen som dem vill undersöka vidare tillbaka i skolan. Frågor 

som vad finns på platsen, när byggnaderna anlades, var finns variationen i landskapet på 

platsen eller hur kommer det se ut i framtiden. Platsen kan också vara del i en fältstudie för 

eleverna. Det förmånliga med detta är att dem då får lära sig om geografiska fenomen i 

verkligheten. Något som inte heller bör underskattas är att de ute i fält upplever saker som inte 

görs i skolan vanligtvis. (Israel, 2002, s77ff) Avslutningsvis kan även den här platsen bli ett 

exempel på hur eleverna lär sig kritiskt tänkande. (Sun, Chan & Chen, 2016, s.2) Det beror på 

vilken typ av öppna frågor som läraren väljer att ställa till eleverna. Den här platsen har för 

mig framförallt visat hur plats är något som skapar mening. Men analysen av Polacksbacken 

har visat att den som plats framförallt kan ge eleverna kunskaper om naturfenomen.  

6.3 Gunillaklockan 

Gunillaklockan valdes ut eftersom den ger en bra utsikt över staden. Denna plats passar för 

mig in på det som Cresswell beskriver är centralt med platser. Nämligen att dessa kan 

lokaliseras och att de skapar mening (Cresswell, 2008, s.134f) Lokalitet är också en del i 

Johnstons förståelse av plats. (Johnston, 1991, s.75) En intressant del i förståelsen av denna 

plats är att, likt Yi-Fu Tuan, försöka förstå människors känslomässiga koppling till den 

(Hubbard, Kitchin & Valentine, 2004, s.5). Människors erfarenheter gör att de upplever 

platser olika. Gunillaklockan som plats kan bli del av en identitet hos en människa  
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(Adams, Hoelscher & Till, 2001, s.xx-xxii). För en person ifrån Uppsala skulle därför kanske 

överblick av staden bli en del av identiteten. Gunillaklockan som plats blir därför framförallt 

något som skapar mening och blir del av identiteten hos betraktaren. 

Att platsen ger en bra utsikt över staden är det främsta sätt som den kan användas i 

undervisningen. För Gunillaklockans del kan den användas för att visa eleverna samband eller 

för att dem skall förstå helheter. (Sanderoth, Werner & Båth, 2015, s.175) Sambanden kan 

vara hur staden har planerats eller helheten om varför vissa byggnader har placerats där dem 

har. Ett annat sätt att arbeta med denna plats hade kunnat vara att låta eleverna beskriva vad 

dem ser, vad dem upplever och vilka frågor som väcks. Ett tredje sätt är att eventuellt låta 

eleverna redogöra för hur de som skulle beskriva platsen för någon som inte har besökt den 

(ibid, s.175). En möjlighet som finns är att eleverna kan få använda Gunillaklockan som 

utgångspunkt för att i sin tur välja någon plats de ser där ifrån. Att öka förståelsen kring 

kopplingen mellan platser (Jonasson, 2011, s.24ff) är en möjlig väg att gå för att använda 

Gunillaklockan. Sett till att utsikten är så pass dominerande del av den här platsen känner jag 

inte användning för en sniffövning. Gunillaklockan kan vara en bra inledning på en exkursion 

som start på ett moment där eleverna skall arbeta med staden som helhet. Viktig del i det här 

är att eleverna under arbetets gång med staden kan återkomma till Gunillaklockan. Dels för att 

få referenser till om var saker och ting ligger i förhållande till varandra. Men också för att få 

inspiration till hur eventuell stadsplanering kan se ut. Allt beroende på vilket sätt som vi 

arbetar med staden på. Platsen kan användas som exempel på olika geografiska fenomen. Det 

är möjligt att prata om t.ex. rullstensåsar eller markanvändning eller något annat. Oavsett vad 

jag väljer att ta upp kan det beläggas att genom att använda platsen så här ökar elevernas 

förmåga att koppla ihop teori och praktik. (Hope, 2009, s.170) Avslutningsvis kan sägas att 

Gunillaklockan som plats har gett insikter kring utsiktsplatsens användbarhet.  

6.4 Engelska parken 

Engelska parken valdes för att se hur ett grönområde kan användas i undervisningen. 

Förståelsen av plats blir här en kombination av flera olika aspekter. Inledningsvis kan sägas 

att Engleska parken kan förstås som ett rum eller område, vilket tilldelas mening genom 

processer hos individer eller grupper (Sanderoth, Werner & Båth, 2015, s.63). Mening skapas 

av de personer eller grupper som besöker parken helt enkelt. Engelska parken kan förstås i 

relation till makt avseende vem som får bestämma vad som skall hända på den eller vem som 

har tillträde till den. Eller vilka sociala praktiker som gäller. (Tuck & McKenzie, 2015, s.40)  

I en park som denna kanske det förväntas att man beter sig på ett visst sätt. Engelska parken 

kan vara ett exempel på att det krävs ett visst beteende för att passa in (Cresswell, 1996, s.4). 

Ett ställe där du kan koppla av i det gröna en stund skapar en viss mening. (Gregory et al, 

2009, s.540f). Meningsskapandet som jag menar att en park skall ge upphov till är lugn och 

ro. Som människor kan använda för att vila sig en stund eller reflektera.  En park som denna 

kan vara ett exempel på en fysisk miljö med byggnader i närheten där människor har tacklat 

problem på olika sätt (Johnston, 1991, s.75). Innan vi går in på hur platsen kan användas kan 

platskänsla lyftas in. En park som denna ger en viss känsla. Antingen känner du dig som en 

del av den eller inte. Del i detta är om att du gillade eller ogillade platsen. (Sanderoth, Werner 

& Båth, 2015, s.70)  
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Sammanfattningsvis kan Engelska parken förstås som en meningsskapare och/eller en 

förmedlare av positiv/negativ platskänsla. Det är på detta sätt jag förstår platsen utifrån min 

observation och litteraturstudien. 

Engelska parken kan användas på flera sätt i undervisningen. För det första kan den 

användas för att låta eleverna lära sig mer om naturfenomen i sin närhet (Smith 2002). Detta 

för att eleverna skall lära sig om mångfalden med en plats. (ibid, s.638) Även aspekten om 

kritiskt tänkande (Sun, Chan & Chen, 2016, s.2) kan lyftas in här genom att fråga sig varför 

ser det ut som det gör, hur har det sett ut innan och hur kan det komma att se ut i framtiden. 

Dessa frågor påminner om arbetssättet nu-då-sedan som Sanderoth, Werner och Båth 

diskuterar. (Sanderoth, Werner & Båth, 2015, s.108f) Öppna frågor hjälper att aktivera 

eleverna när vi besöker platsen. En annan del i användandet av denna plats är att den kan få 

utgöra en paus under pågående exkursion eller fältstudie. Ett sätt att arbeta kunde vara att 

efter paus börja med en diskussion kring Engelska parken. Detta för att låta elevernas intryck 

och känslor kring platsen sjunka in. En möjlighet med platsen är att låta dem utforma en 

guidning för en klasskamrat eller någon som inte känner platsen (ibid, s. 150ff). En möjlighet 

är att låta eleverna skriva en guide över platsen innan de besöker den (Mossa 1995) Detta är 

något som kan kombineras med guidningen ute i fält. Att få en bättre platskänsla och/eller 

kunna koppla ihop teori med praktik (Hope, 2009, s.175) är ett annat sätt som vi kan arbeta. 

Ett givande sätt vore att arbeta med problemlösning (Smith, 2002, s.587-592). Exempel på 

problemlösning kan vara att diskutera parkens framtid. Vilket kan presenteras för mig och 

klasskamraterna antingen ute i fält eller i klassrummet. Det finns med andra ord flera olika 

sätt att arbeta med ett grönområde i undervisningen.  

6.5 Fyrisån 

Fyrisån valdes ut eftersom den, enligt mig, är en kontrast till de andra observationerna. Ån i 

sig är kontrasten. Inledningsvis kan den här platsen förstås enligt Johnston som en fysisk 

miljö med byggnader på och människor som har tacklat de möjligheter som finns där. 

(Johnston, 1991, s.75) Den kan också förstås utifrån människors individuella erfarenheter, 

vanor och/eller platskänsla. (Hubbard, Kitchin & Valentine, 2004, s.56) Eller att den är ett 

exempel på plats som mötet mellan människor i rummet (Agnew i Cloke & Johnston, 2005, 

s.82ff) Plats blir därför ett uttryck för platskänsla eller stället där något finns. I Fyrisåns fall 

kan det som finns där vara en lugn plats att få en stunds vila. Platskänsla förstås utifrån om du 

känner dig som del av platsen, om du gillar/ogillar den samt vad det är som gör den speciell 

(Sanderoth, Werner & Båth, 2015, s.70). Eftersom vi upplever platsen olika (Gregory et al, 

2009, s.540f) varierar relationen vi kan ha till Fyrisån. Därför skapas mening av en plats som 

Fyrisån på olika sätt. 

Det första sättet som vi kan använda den här platsen på är att göra sniffövningen. Detta 

för att eleverna skall diskutera sina känslor och upplevelser av Fyrisån. Tanken är att de sedan 

skall besvara frågor som vad finns här, hur kan vi förstå platsen, var ligger byggnaderna i 

relation till ån, när kommer platsen att ändras m.m. Syftet är att öka intresset för närområdet 

samt lära eleverna att reflektera och observera (Sanderoth, Werner & Båth, 2015, s.142ff). En 

exkursion kan vara en del i detta och då kan Fyrisån utgöra en av platserna som besöks. Att 

försöka få eleverna att förstå vad som händer på platsen och varför (Gruenewald, 2003, s.620) 

kan inkludera kritiskt tänkande (Sun, Chan & Chen, 2016, s.2) genom att ställa öppna frågor 
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eller låta eleverna själva hitta något på platsen de vill jobba mer med. Ett annat sätt är att låta 

eleverna undersöka platsens historiska bakgrund, geografiska förutsättningar, 

bebyggelsemönster samt framtidsutsikter. Platsen kan få vara del i en rundvandring längs ån i 

största allmänhet. Eleverna kan efteråt få beskriva vandringen, vad dem tyckte var intressant 

samt frågor som kom upp eller olika känslor som väcktes (Sanderoth, Werner & Båth, 2015, 

s.150ff). Att arbeta såhär gör att eleverna tränas i att observera och att de aktiveras under 

rundvandringen. Ett annat sätt är att låta eleverna få förbereda en presentation av platsen 

(Jonasson, 2011, s.21f). Det finns med andra ord flera olika sätt på vilken Fyrisån kan 

användas. Gemensamt är att de syftar till att utveckla elevernas förmåga att reflektera och 

observera samt göra dem bättre på att koppla ihop teori och praktik. (Hope, 2009, s.175) 

6.6 Flödesschema  

Hur vi kan arbeta med platser kan presenteras på olika sätt. Jag väljer att illustrera mitt 

resultat med ett flödesschema. Tanken är att det skall användas, när vi har valt en plats och 

när vi sedan planerar vad vi avser att göra med och på platsen. Samt en utvärdering efteråt. 

När platsen har valts kan vi fundera kring om den befinner sig i staden eller på landsbygden. 

Därefter kan ett resonemang föras kring om det huvudsakligen är samhällsgeografiska eller 

naturgeografiska aspekter vi avser använda platsen för. Eller om det är en kombination. 

Därefter kan vi klargöra vilken förståelse av plats vi arbetar utifrån. Antingen plats som 

mening, känsla, exempel, samspel eller som makt. Därefter ställer vi oss frågan. Vad kan vi 

göra här och hur kan vi göra det. Sniffövningar, rundvandring, exkursion, fältstudie, 

presentation, öppna frågor eller ett stadarbete är möjliga sätt att arbeta. Avslutningsvis kan vi, 

förhoppningsvis, se att eleverna har tillgodogjort sig någon eller några geografiska kunskaper. 

Vi utvärderar vad vi lärt oss och hur vi går vidare med undervisningen.  

 

 
 

Figur 2 Flödesschema över hur vi kan arbeta med plats i undervisningen 
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7. SLUTDISKUSSION 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur platser på olika sätt kan användas för lärande av 

geografiska kunskaper i skolan. För att arbeta med syftet ställdes två frågeställningar. 

1. Hur kan vi förstå plats ur ett didaktiskt perspektiv? 

2. Hur kan vi utveckla metoder för att använda platser i undervisningen?  

Svaret på den första frågan lyder: Plats består av tre viktiga aspekter. Det första är att det är 

något som skapar mening. Mening, skapar människor genom sina individuella erfarenheter. 

Andra sättet är att plats är stället där något konkret finns och karaktäriseras av samspelet 

mellan den fysiska miljön, det byggda som finns där och människorna som verkar i och på 

denna plats. Den tredje aspekten är att plats är något med en specifik platskänsla. Med andra 

ord de känslor som platsen väcker och det som gör den unik. Ur ett didaktiskt perspektiv blir 

därför plats något som skapar mening i ett samspel med vad som finns där utifrån känslorna 

som väcks och vad som gör den unik. Detta är utifrån min tolkning av Skolverkets 

dokumentation samt min förståelse av vad litteraturstudien har kommit fram till.  

Svaret på den andra frågan lyder: Vi kan utveckla metoder på flera olika sätt. Vägledande 

för detta arbete är vad vi vill att eleverna skall lära sig. Med detta sagt finns det ett flertal sätt. 

Ovanstående flödesschema är en illustration av detta. Vi kan arbeta med en sniffövning, i 

vilken elevernas sinnen blir grund för kunskap. Ett annat sätt är att genomföra rundvandring 

eller guidning, i vilken elevernas redogörelser efteråt blir centralt. Vi kan genomföra 

exkursioner och fältstudier för att lära eleverna observera och reflektera eller öka deras 

förståelse för samspel mellan teori och praktik. Vi kan låta eleverna genomföra en 

presentation av något de finner intressant. Eller så kan öppna frågor av karaktären varför ser 

det ut såhär, hur har det sett ut och hur kommer det se ut? Detta för att aktivera eleverna på 

plats och utveckla deras kritiska tänkande. Sist men inte minst kan vi låta eleverna arbeta med 

olika platser i ett större stadsarbete för att se variationer på olika platser. Det är utifrån min 

förståelse av begreppen satt i relation till mina observationer som det är jag har kommit fram 

till att det är dessa metoder som är lämpligast.  

Geografiska kunskaper kan vara att förstå teori i praktiken, samla in rumsliga data, öka 

förståelser om företeelser i närområdet. Genom att använda platsen i undervisningen kan vi ge 

dessa och andra kunskaper till eleverna. Samt ge eleverna möjlighet till lärande på en annan 

plats än skolan. En avslutande reflektion från min sida är att alla tillfällen till att undervisning 

sker utanför skolans väggar är tacksamt. Verkligheten där ute är vad skolan skall förbereda 

eleverna på. Därför är det naturligt att undervisning också bedrivs där.   
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