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1. Konsten att organisera ur trenätsperspektivet 

Ordet organ kommer från grekiskan och betyder verktyg, redskap. Under-

visningskonsten att organisera handlar om att skapa redskap för under-

visning och lärande, att sätta ihop lösa bitar till mönster och på så sätt 

skapa helheter som kan göra skillnad. En typ av mönster som kan göra 

skillnad finns i våra huvuden och kroppar; vi kallar sådana mönster kun-

skap. Kunskap kan användas för att åstadkomma saker och ting. Kunskap 

är en form av verktyg, redskap.  

Om bitarna är bokstäverna k,l och o kan man organisera dem till mönst-

ren klo, kol, lko, lok, okl och olk. Mönstren ser olika ut och har olika inne-

börd. Tre av de här mönstren är svenska ord, de har betydelse, de har 

innebörd för svenskar; tre av mönstren saknar svensk innebörd.  

Att mönstren har olika innebörd medför att man kan använda dem som 

redskap för att göra skillnad; det gör skillnad om man säger Teckna ett 

lok! eller Teckna kol! eller Teckna en klo! Mönster kan alltså vara redskap 

för att göra skillnad. Ett skäl för lärare att organisera, dvs. att skapa 

mönster, är att de kan användas som redskap för att åstadkomma skillna-

der och processer. Mer om detta i 7. Konsten att använda mönster.  

Att äga kunskapselementen k, l och o innebär att man har kännedom om 

de tre figuerna, vet hur de ser ur och att de är bokstäver, dvs. att de vi-

suella figurerna hör samman med olika språkljud. Vart och ett av de tre 

kunskapselementen är i sin tur alltså en helhet av kunskapselement, av 

kunnande – av att kunna se och kunna höra dem, kunna känna igen dem, 

kunna skriva och kunna säga dem. Den som äger dessa kunskapselement 

kan organisera orden, dvs. skapa talverktygen klo, kol och lok. Att organi-

sera orden handlar om att placera bokstäverna i en viss ordning, att skapa 

ordning.  
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Syftet med att ordna bokstäverna k, o och l på ett visst sätt är att man vill 

förmedla en innebörd, t.ex. genom uppmaningen Teckna ett lok! En upp-

maning är ett mönster, ett redskap som används för att påverka andra 

människors beteende. Skälet till varför lärare organiserar är att de vill på-

verka beteenden hos eleverna, och då inte alltid bara deras handlingar, 

utan också inre beteenden som känslor och tänkande.  

Och det är här som det svåra i undervisningskonsten att organisera dyker 

upp. En lärare kan säga Sätt er ner! eller Lägg undan böckerna! och kan 

förvänta sig att eleverna följer uppmaningarna och gör som hen säger. 

Men det viktigaste eleverna ska göra, det som hela skolan går ut på – att 

lära sig – är det meningslöst att uppmana eleverna till. Även om läraren 

skulle säga Förstå detta! eller Kunna detta! så är det inte troligt att ele-

verna skulle göra det, de skulle trots uppmaningen inte förstå eller kunna. 

Lärare kan inte genom uppmaningar organisera elevernas kunskapsele-

ment till sammanhängande mönster, till förståelse och kompetens.  

Inte desto mindre lär sig elever saker och ting tack vare lärarens under-

visning, tack vare lärarens undervisningskonster. Förklaringen ligger i or-

det självorganisering; mönster kan självorganisera sig, kan uppstå spon-

tant, av sig själva. Man kan ordna fem tärningar, så att de bildar en rad 

tärningar med ett, två, tre, fyra och fem ögon – men man kan också 

åstadkomma detta med ett enda kast; mönstret ”liten stege” kan självor-

ganisera sig, men det är oförutsägbart om och när detta kommer att hän-

da. Kunskaper kan också självorganisera sig, det kan gå upp ett ljus så att 

man tänker aha! Konsten att cykla kan endast uppstå genom självorgani-

sering; föräldern kan hålla i pakethållaren, men det är bara kroppen på 

sadeln som kan lära sig hålla balansen.  

 

Att organisera möjlighetsrum 

Konsten att organisera handlar inte bara om att organisera, utan om att 

göra det på ett sådant sätt att något man eftersträvar kan självorganisera 
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sig. Även om lärare inte kan bestämma över självorganisering, så kan 

man öka chanserna för att en viss självorganisering ska äga rum, att ele-

verna ska förstå, ska lära sig. Det man kan göra är att ge möjligheter för 

en viss självorganisering genom att skapa en gynnsam lärsituation, ett 

möjlighetsrum. Självorganiseringsprocesserna i skolan är av grundläggan-

de betydelse, de är en stor del av den önskade kunskapsproduktionen: 

utan självorganiseringsprocesser ingen förståelse. Därför blir lärares för-

måga att skapa möjlighetsrum, dvs. konsten att organisera, så viktig.  

Vad ska man då tänka på när man skapar ett möjlighetsrum, en situation 

där eleverna har chansen att förstå någonting nytt? En trädgårdsmästare 

kan bygga ett växthus med tanke på väderstrecken, men vad ska läraren 

tänka på när hen organiserar ett möjlighetsrum? De där självorganise-

ringsprocesserna som leder till förståelse äger ju rum inuti människor och 

är därför osynliga. Efteråt finns förståelse, kunskap, men även den finns 

inuti människorna och är därför osynlig också den. Så hur ska man veta 

vad som kan gynna självorganiseringsprocesserna om både de och deras 

produkter är osynliga?   

För växterna spelar solljuset roll och därför gör också väderstrecket skill-

nad när man ska bygga ett växthus. Väderstrecket spelar förmodligen 

ingen roll för elevernas lärande, men vad finns det som kan öka chanser-

na för självorganiseringsprocesserna i deras huvuden? Vad är det som kan 

göra skillnad för elevers lärande? Vilka är byggstenarna i väggen runt ett 

möjlighetsrum? Trenätsteorins svar på den frågan är: möjlighetsrum 

byggs upp av ledande faktorer. En ledande faktor är någonting som kan 

göra skillnad. Väderstrecket är en ledande faktor när man ska bygga ett 

växthus; väderstrecket gör skillnad för hur mycket sol växterna får. Vilka 

ledande faktorer kan läraren använda sig av för att bygga möjlighetsrum? 

Vad gynnar elevernas lärande, självorganiseringsprocesserna – vilka le-

dande faktorer ökar chanserna för lärande, för att det ska uppstå självor-

ganiseringsprocesser som resulterar i kunskap?  



Gunnar Cardell  2015-11-04 
 

4 
 

Några typer av ledande faktorer har vi redan mött. Bokstäverna o, l och k 

kan stå i olika ordning och ordningen är en ledande faktorer, ordningen 

gör skillnad – det är därför som klo, lok och kol betyder så olika saker 

trots att de är uppbyggda av samma bokstäver. Också ord kan naturligtvis 

göra skillnad; ord är ledande faktorer; det gör skillnad om läraren säger 

Teckna kol! eller Skriv kol! eller Köp kol! Och naturligtvis är också bokstä-

verna ledande faktorer, det är skillnad på kol och kål. Strängt taget är 

språket med alla dess ljud och bokstäver en verktygslåda som ger oändli-

ga möjligheter att göra skillnad, att påverka människor; en verktygslåda 

av ledande faktorer. 

De självorganiseringsprocesser som vi kallar lärande äger rum inuti ele-

vernas kroppar och är därför osynliga. Men det finns också synliga själv-

organiseringsprocesser som äger rum i tydliga möjlighetsrum och som 

därför kan tjäna som studiematerial om vi vill förstå vad ett möjlighets-

rum är och hur det är organiserat. Ett sådant är möjlighetsrum är en fot-

bollsmatch. Det alla önskar ska inträffa under en match är att det blir mål. 

Båda lagen vill göra mål. Men man vill också förhindra att det andra laget 

gör mål. Det är därför det är så svårt att organisera fram ett mål – mot-

ståndarlaget försöker hela tiden riva ner allt man bygger upp. Ändå blir 

det mål ibland – tack vare självorganisering; det uppstår en gynnsam si-

tuation som någon kan utnyttja och skjuta bollen i mål.  

Hur är möjlighetsrummet fotbollsmatch uppbyggt? Vilka ledande faktorer 

är en fotbollsmatch uppbyggd av? Det är internationella fotbollsförbundet, 

FIFA, som har bestämt reglerna för fotbollsmatcher, dvs. som har fast-

ställt vilka ledande faktorer som ska utgöra väggarna för dessa möjlig-

hetsrum. Somliga regler gäller de fysiska förutsättningar, som planens be-

skaffenhet och storlek och målburens längd och höjd. Till detta kommer 

ett antal regler för hur spelet ska gå till, som offsideregeln. Alla dessa reg-

ler är ledande faktorer, de kan alla, var och en på sitt sätt, göra skillnad 

för hur spelet utvecklar sig.  
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En skillnad mellan fotboll och undervisning är att FIFAs regler finns att 

läsa i en regelbok, medan lärarens regler är en del av hens tysta kunskap; 

att organisera handlar delvis om att själv skapa regler och på så sätt 

kommer lärares konst att organisera att innefatta också konsten att an-

vända regler.  

Reglerna ger förutsägbarhet. Men trots att FIFA genom sina regler har or-

ganiserat fotbollsmatchen vet man inte hur den kommer att te sig, dvs. 

vad som kommer att ske inuti möjlighetsrummet, hända på planen. Syftet 

med reglerna är att ge en ram för självorganiseringsprocesser och dessa 

är oförutsägbara, och det är denna oförutsägbarhet i varje ögonblick som 

gör spelet spännande.  

 

 

Att hålla möjlighetsrum i hävd 

Fotbollsreglerna är nödvändiga för spänningen, för utan dem skulle spelet 

bli helt kaotiskt och oförutsägbart. Det finns en skillnad mellan de regler 

som gäller de fysiska förutsättningarna och dem som gäller spelet, dvs. 

spelreglerna. Det finns ingen risk för att fotbollsplanen under en match 

ska ändra form eller storlek, och det samma gäller målburen. Däremot 

finns det hela tiden risk för att spelarna ska bryta mot reglerna och agera 

på ett sätt som inte reglerna tillåter. Om spelarna struntar i spelreglerna 

finns risk för att matchen upplöses i kaos. För att förhindra detta finns en 

fotbollsdomare och linjemän som ser till att spelreglerna följs. Till fotbolls-

reglerna hör därför regler om domare och linjemän, om hur de ska döma 

och vilka straffen ska vara för olika regelbrott. Tack vare dessa regler kan 

domaren hålla möjlighetsrummet i hävd, dvs. se till att det består och inte 

upplöses.  

Det är intressant att jämföra enstaka undervisningspass i lärares under-

visning med en fotbollsmatch. En grundläggande likhet: i båda fallen finns 
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det mål – i fotboll är målet att göra mål, i undervisningen att nå kun-

skapsmål. I undervisningen kan det handla om delmål som läraren har 

satt upp. Innan läraren kan börja utöva konsten att organisera måste hen 

ha fastställt vilka målen och delmålen är, och hen har då använt sig dels 

av Konsten att tänka baklänges, dels av Konsten att skapa progression. 

En skillnad mellan fotboll och undervisning gäller målmedvetenheten; 

målmedvetenhet är en ledande faktor, det gör skillnad om man vet vad 

man ska inrikta sig på, eller ej. Fotbollsspelarna är väl medvetna om att 

matchen går ut på att göra mål och vad detta innebär; läraren är medve-

ten om vad som är målet med undervisningspasset, men det är inte sä-

kert att eleverna är eller kan vara det: undervisningen kan gå ut på att 

eleverna ska upptäcka någonting nytt, något de inte vetat om tidigare, 

och som de därför inte kan ha som mål att upptäcka; det var inte Colum-

bus mål att upptäcka Amerika. 

Att skapa ett möjlighetsrum innebär att man har makt, att man kan göra 

skillnad för hur människor ska bete sig. Den som vill vara med i en fot-

bollsmatch måste underkasta sig både fotbollsreglerna och domarens be-

slut; att vara fotbollsspelare innebär att ge upp en del av sin frihet. Det är 

detta som är syftet med möjlighetsrum: att minska friheten och inrikta 

uppmärksamheten och kraften i en riktning, mot målet eller delmålet. Men 

människan har behov av frihet, så hur kan det någonsin vara populärt att 

spela fotboll och på så sätt avstå från sin frihet? Därför att möjlighets-

rummet inte tar bort all frihet, den bara begränsar friheten i vissa avseen-

den. Uppmaningen Teckna ett lok! är ett möjlighetsrum som begränsar 

valet av motiv: man får bara teckna ett lok. Men det sägs ingenting om 

hur loket ska se ut, eller vilket material man ska använda. Penna eller kri-

tor, stort eller litet, gammalt eller nytt, realistiskt eller fantasifullt – möj-

ligheterna är stora; möjlighetsrummet rymmer frihet.  
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Att göra skillnad med hjälp av sanktioner 

Fotbollsmatchen och undervisningspasset är möjlighetsrum som ger både 

ordning och frihet. Och friheten innebär en risk; i stridens hetta kan en 

spelare glömma bort någon av fotbollsreglerna och råka bryta den, och 

elever kan njuta av friheten att agera men glömma bort någon av instruk-

tionerna eller reglerna för undervisningen.  

För att möjlighetsrummen ska vara meningsfulla måste de hållas i hävd 

och det är domarens respektive lärarens uppgift att göra detta. Denna 

uppgift handlar om att övervaka händelseförloppen och att bedöma vad 

som är rätt respektive fel: domaren avgör om ett mål kan godkännas, el-

ler ej, och på samma sätt måste läraren bedöma elevernas prestationer 

och beteenden; det räcker t.ex. inte att eleven har svarat rätt – det hän-

der att elever gissar eller fuskar. När fotbollsdomaren upptäcker ett fel har 

hen ett antal sanktioner att välja mellan: frispark eller straff, varning eller 

utvisning; fotbollsreglerna anger alternativen, domaren väljer och alterna-

tiven är alltid de samma i alla matcher, oavsett spelarnas ålder och skick-

lighet. Här finns en stor skillnad mellan fotboll och undervisning: läraren 

måste ta hänsyn till elevernas ålder och mognad; en sanktion som är rätt 

i en situation är inte nödvändigtvis rätt i en liknande. Domaren kan luta 

sig mot FIFAs regler, läraren måste oftast förlita sig på sin tysta kunskap, 

på sin skicklighet i konsten att använda sanktioner. Lärarens möjlighets-

rum är verktyg som hen måste vårda för att de ska gå att använda. Hur 

väl läraren klarar att hävda sina möjlighetsrum, dvs. hur skicklig hen är i 

konsten att organisera, hänger alltså samman med en annan skicklighet, 

nämligen konsten att använda sanktioner.  

 

Att välja inre position för att kunna medverka i självorganise-

ringsprocesser 

Så länge spelet rullar på som det ska i fotbollsmatchen är domaren bara 

en uppmärksam åskådare som betraktar självorganiseringsprocesserna; 
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hen har den yttre positionen. Det samma gäller publiken på läktarna: de 

ser vad som händer på planen, men tar inte själva del i spelet. 

Men när domaren upptäcker att någon har brutit mot en av fotbollsregler-

na för hen pipan till munnen och blåser av spelet; hen har då intagit den 

ledande positionen; spelet avbryts, spelarnas intresse är inte längre riktat 

mot bollen och medspelarna, utan mot domaren.  

Även en lärare kan växla mellan dessa båda positioner. I början av ett 

undervisningspass brukar läraren ha den ledande positionen och förväntar 

sig att eleverna ska titta och lyssna på hen. I denna position kan läraren 

organisera undervisningspasset, dvs. skapa ett eller flera möjlighetsrum 

där självorganiseringsprocesser ska resultera i lärande och kunskap. Då 

eleverna har klart för sig vad de ska göra och sätter igång att göra detta 

byter läraren position till den yttre positionen; hen blir en åskådare som 

inte deltar i elevernas aktiviteter utan bara övervakar dem. 

Till skillnad från fotbollsdomaren har läraren också ett tredje alternativ, 

nämligen den inre positionen. I domarens fall skulle denna position inne-

bära att hen medvetet försökte påverka spelet, som att ställa sig i vägen 

för bollen eller för somliga spelare eller att passa bollen till vissa spelare; 

hen skulle på så sätt påverka självorganiseringsprocesserna. Och detta är 

naturligtvis inte tillåtet enligt FIFAs regler. Däremot kan läraren välja den 

inre positionen, och detta av det enkla skälet att det är hen som har be-

stämt målet, skapat möjlighetsrummet och fastställt reglerna. Läraren kan 

först sätta igång en övning och sedan själv bli en ”medspelare” som ställer 

ledande frågor till eleverna, kommer med förslag, uppmuntrar etc. på ett 

sätt som påverkar självorganiseringsprocesserna i riktning mot målet; i 

den inre positionen kan läraren bidra med ledande faktorer i form av frå-

gor, förslag, uppmuntran etc. 

Den här tredje positionen innebär att läraren inser att hen inte kan orga-

nisera fram förståelse, men däremot kan öka chanserna för lärande ge-

nom att målmedvetet införa väl valda ledande faktorer i möjlighetsrum-
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met. Inne i möjlighetsrummet har elever och lärare samma frihet, men 

friheten begränsas också av samma mål – läraren deltar på lika villkor. 

Den inre positionen ger läraren tillfälle att utöva en annan av sina konster, 

nämligen konsten att utnyttja sina personliga resurser och hen kan då 

möta eleverna avspänt och naturligt, som människa till människa, i de si-

tuationer som uppstår i möjlighetsrummet. 

 


