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16. Konsten att skapa förutsättningar 

Konsten att tänka baklänges handlar om att reflektera över förutsättning-

ar och behov och ger en uppfattning om vilka förutsättningar som behövs 

för att vissa mål ska förverkligas eller behov tillgodoses. Lärarens strate-

ginät är ett svar på dessa behov av förutsättningar; genom sitt strateginät 

använder läraren givna förutsättningar till att skapa förutsättningar i hopp 

om att det också ska uppstå emergenta förutsättningar. I Evas strateginät 

finner vi att därför tre sorter av förutsättningar: givna, skapade och 

emergenta förutsättningar.  

De givna förutsättningarna var klassrummet, stolarna, borden och räkne-

böckerna etc. Utöver dessa fanns också en annan sorts givna förutsätt-

ningar för elevernas trygghet: tre personer som i olika situationer skulle 

kunna hjälpa och stödja dem: vaktmästaren, skolsköterskan och rektorn. 

Exempel på skapade förutsättningar var de tre mönster som Eva skapade: 

parvis placering, namnlek sittande i ring och rundvandring i skolan.  

Genom dessa mönster förväntade sig Eva att det skulle uppstå emergenta 

förutsättningar för arbetsro som omväxling, gemenskap och trygghet, 

kunskaper om kamrater, om skolans lokaler och personal. 

De givna förutsättningarna handlade i sig inte om undervisningskonst, 

utan om ekonomi, planering, administration, skötsel och hälsovård, om att 

bygga skola, om att köpa in möbler och läromedel och anställa lämpliga 

personer. Inte heller de emergenta förutsättningarna handlade om under-

visningskonst; trygghet och arbetsro är ju möjliga effekter av olika under-

visningskonster. Evas undervisningskonster tog sig uttryck i skapade för-

utsättningar, i form av utgångsaktiviteter och i möjlighetsrum. 

När vi ser att förutsättningarna för arbetsro till stora delar – som gemen-

skap och trygghet – är emergenser, som i bästa fall kan uppstå, inser vi 
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utgångsaktiviteternas betydelse som möjlighetsrum; det var möjligt att 

eleverna skulle uppleva gemenskap och känna sig trygga. Men en emer-

gent förutsättning uppstår genom självorganisering i ett tillstånd av kaos 

och kännetecknas därför av oförutsägbarhet. Eva visste inte med någon 

som helst säkerhet att eleverna skulle uppleva gemenskap och bli trygga, 

men hon gjorde vad hon kunde för att öka chanserna för detta; hon an-

vände givna förutsättningar för att skapa möjlighetsrum.  

Den parvisa placeringen av stolar och bord var ett mycket konkret och 

handfast ledande element i möjlighetsrummets vägg. Men i väggen fanns 

utöver den parvisa placeringen också ett annat ledande element, nämligen 

tillåtelsen att tävla. Även om denna tillåtelse inte fanns i skrift, så var den 

en regel som gällde för den parvisa placeringen och som därför hade be-

tydelse för vilka emergenta förutsättningar som kunde uppstå. Att tillåta 

tävling innebar att ge eleverna en regel, att skapa en konkret, om än 

osynlig, förutsättning.  

Den parvisa placeringen hade med arbetsron i klassrummet att göra, men 

det fanns också en annan lokal, där det var önskvärt med arbetsro: biblio-

teket. På Evas skola fanns ingen vägg mellan biblioteket och den intillig-

gande korridoren. En vägg hade kunna göra skillnad för arbetsron i biblio-

teket: med en sådan vägg hade det inte varit så störande om barn sprang 

förbi i korridoren utanför. Utan en sådan vägg var risken däremot stor för 

störd arbetsro. En vägg hade varit en ledande faktor, frånvaron av denna 

kompenserade Eva med en annan typ av ledande faktor, nämligen en re-

gel som sa att man inte fick springa genom biblioteket. Ett av syftena med 

rundturen i skolan var att på ort och ställe berätta om denna regel; när 

klassen kom till biblioteket talade Eva om att man inte fick springa där.  
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Bild14: Evas strateginät 

Det finns en skillnad mellan de båda reglerna ”tillåtet att tävla” och ”för-

bjudet att springa” – den ena var en skapad förutsättning, den andra en 

given. Regeln om att inte springa genom biblioteket hade bestämts av 

skolans lärare tillsammans; den var en överenskommelse som Eva var 

tvungen att hålla. Regeln som sa att det var tillåtet att tävla var däremot 

Evas idé, den var en del av ett möjlighetsrum, som hon själv hade skapat. 

Hon såg denna tillåtelse som en förutsättning för omväxling och arbetsro; 

det handlade om elevernas behov av frihet för att själva tillgodose sitt be-

hov av omväxling.  

Bilden ovan av Evas strateginät visar en mångfald av strategikedjor. En 

strategikedja är en tänkt orsakskedja: om jag gör så här, så kan det bli så 

här, och sedan inträffar detta, som bidrar till detta. Om Eva hade tänkt 

rätt, skulle hennes utgångsaktiviteter kunna bli orsaker till orsakskedjor 

med samma innehåll, som strategikedjorna. Strateginätet skulle då för-

vandlas till ett nätverk av faktiska orsakskedjor, ett orsaksnät.  

Då Eva första skoldagen visade eleverna var de skulle sitta skedde detta 

inte i ett vakuum; det fanns en förhistoria. Föräldrar hade väckt sina barn, 

gett dem frukost och sänt iväg dem till skolan. Eleverna hade gått eller 

fått skjuts. De hade sett och upplevt saker innan de kom in i klassrum-

met. Då Eva visade dem till deras platser var detta alltså händelser som 
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ägde rum i ett redan befintligt orsaksnät som eleverna delvis hade minnen 

av. Alla dessa minnen var givna förutsättningar och dessa kunde Eva gi-

vetvis inte ha någon mer detaljerad kunskap om. Lika lite som hon kunde 

veta vilka minnen eleverna bar med sig in i klassrummet kunde hon veta 

om dessa givna förutsättningar skulle ge upphov till oväntade självorgani-

seringsprocesser och emergenta förutsättningar.  

Konsten att skapa förutsättningar handlar om att först orientera sig mel-

lan å ena sidan tänkta nu-behov och behov i futurala behovskedjor och å 

andra sidan en faktisk situation med dess givna förutsättningar, och sedan 

utifrån dessa givna förutsättningar skapa möjlighetsrum där emergenta 

förutsättningar kan uppstå. På så sätt påverkar läraren genom sina ut-

gångsaktiviteter ett befintligt men oöverblickbart orsaksnät. Likaväl som 

de givna förutsättningarna i orsaksnätet långa stycken är okända, är de 

emergenta förutsättningar som uppstår till följd av strateginätet oförut-

sägbara. Läraren har därför ingen fullständig kontroll vare sig över ut-

gångsläget, över processerna eller över utfallet av sin undervisning.  

 


