
General rights 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) 
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open 
content license (like Creative Commons). 

Disclaimer/Complaints regulations 
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, 
please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the 
material inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library: 
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the 
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. 

Taylor, L. (2009). Children constructing Japan
material practices and relational learning

Author(s)
Eshuis, Marcus; Taylor, Liz

Publication date
2012
Document Version
Final published version
Published in
Children’s geographies

Link to publication

Citation for published version (APA):
Eshuis, M., & Taylor, L. (Ed.) (2012). Taylor, L. (2009). Children
constructing Japan: material practices and relational learning.
Children’s geographies, 7(2), 173-189.

Download date:23 May 2023

https://research.hva.nl/en/publications/c160ebbe-71f0-4f0f-9180-01c87a883eed


Liz Taylor (2009): Children constructing Japan: material practices and relational learning, 

Children’s Geographies, 7:2, 173-189 

Door Marcus Eshuis (02.11.2012) 

 

Hoe geven kinderen betekenis aan plaatsen en ruimtelijke eenheden (buurt, regio, land, continent etc)?   

Drie wetenschappelijke benaderingen: 

1. Perception and cognition research 

2. New social studies of childhood 

3. Geography education research 

Ad 1. Algemene conclusies: kennis groter over gebieden dichtbij dan ver weg, kennis en nuancering 

neemt toe met leeftijd, bekend maakt bemind.  

Ad 2. Kennis en begrip van ‘verre’ gebieden en mensen is complex en bevat zowel stereotypen als meer 

genuanceerde beelden. Kinderen zien overeenkomsten in ‘everyday life’, en zien verschillen vooral in 

uiterlijk, klimaat, eten etc. Representaties uit populaire cultuur hebben sterke invloed.  

Ad 3. Welke invloed heeft onderwijs op beeldvorming? Taylor noemt onderzoek dat aantoont dat 

bepaalde werkvormen bijdragen aan diverser en vollediger beeld van ‘verre’ plaatsen.  

Probleem van dit type onderzoek is (volgens Taylor) dat het niets laat zien van de manier waarop 

dergelijke beelden / opvattingen tot stand komen. Met andere woorden: het toont een momentopname 

en niet de productie van representaties.  

Daarom Taylors onderzoek naar beeldvorming van Japan (Taylor spreekt van ‘representation’, omdat dit 

verwijst naar het proces van externaliseren van ‘perceptions’ en ‘images’). Aan de hand van semi-

gestructureerde interviews, foto-opdracht en tekenopdracht inventariseert Taylor de representation. 

Wat blijkt: 

- Voorkennis is beperkt per leerling, maar als groep complexer beeld dan verwacht. 

- Voorkennis verschilt aanzienlijk tussen leerlingen. 

- Verwijzingen naar omgeving, sport, eten, technologie, geschiedenis, populaire cultuur, socio-

economische status.  

- Stedelijke oriëntatie. 

- Associaties met China en Burma 

- Zowel overeenkomsten (bv. activiteiten) als verschillen (bv. eten) tussen GB en Japan. 

Kennis of informatie afkomstig van: 

- Media 

- School 



- Familie – vrienden 

De casus van leerling Lawrence is exemplarisch: 

“Strong exemplification of the culturally situated and relational nature of his learning about Japan”. 

Onder andere familiegeschiedenis, beroep en belangstelling van moeder zorgen er voor dat 

Lawrences kennis en houding t.o.v. Japan anders en complexer zijn dan die van (meeste) andere 

leerlingen. Hierdoor verwerkt hij nieuwe informatie anders (o.a. meer details), suggereert Taylor.  

De betekenis die kinderen toekennen aan plaatsen en ruimtelijke eenheden is tegelijkertijd lokaal en 

mondiaal, gevormd door ‘lokale’ cultuur die deels is gevormd ‘by their interconnections with the 

wider world’.   


