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23. Konsten att exportera kunskap 

Skolan kan ses som samhällets apparat för att producera kunskap. Trots 

att min fråga till lågstadieläraren Eva handlade om arbetsro och trots att 

den första utgångsaktiviteten var att placera elevernas bänkar parvis, så 

dyker det redan här upp tankar om olika former av kunskap i Evas teori-i-

användning. Eva tänkte sig att eleverna skulle lära känna var sin kamrat, 

vilket ur ett vuxenperspektiv handlar om att bygga ett socialt nätverk, 

dvs. att lära känna människor och få ömsesidig kunskap om varandra. En 

annan form av värdefull kunskap som Eva trodde kunde bli följden av den 

parvisa placeringen var samarbetsförmåga.  

I inget av de här båda fallen av lärande – lära känna kamrat och samar-

betsträning – var Eva direkt inblandad; lärandet skedde genom självorga-

nisering i de enskilda möjlighetsrummen där Eva i de flesta fallen hade 

den yttre positionen. De här kunskaperna fanns inte när barnen för första 

gången satte sig bredvid varandra, utan var något som växte fram spon-

tant över tid i en växelverkan mellan dem.  

Självorganisering innebär att kaos övergår i ordning, oförutsägbarhet i 

förutsägbarhet som t.ex. när två elever som till en början bara sitter 

bredvid varandra gör alltfler upptäckter av hur de kan utnyttja denna si-

tuation, lär sig förstå den andre och att samarbeta. Kunskapen om hur 

kamraten fungerade var helt ny och unik kunskap och ingenting som man 

kunde läsa sig till eller som läraren kunde förmedla; kunskapen var ett 

emergent mönster. Men i varje par fanns också två mönster givna från 

början: deras namn. Dessa namn fanns som inre element i möjlighets-

rummet och kunde därför importeras. Importen kunde ske när barnet 

hörde Eva tilltala bänkkamraten och då använde hens namn, men man 

kunde också fråga ”Vad heter du?”. Import av kunskapsmönster innebär 

att man tar det till sig och låter det bli en del av sin egen kunskap: sedan 
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man hört kamratens namn några gånger vet man vad kamraten heter; 

man har importerat namnet som kunskap.  

Det framkom i min intervju med Eva att hon trodde att kunskap om kam-

raternas namn hade betydelse för deras trygghet, men för tryggheten 

räckte det inte att känna till bänkkamratens namn, även de andra kamra-

ternas namn var bra att kunna. Eva berättade att hon brukade leka en 

”namnlek” med sina nybörjare. Namnleken visade sig vara en utgångsak-

tivitet för fyra samordnade strategier. Ett av syftena innebar att eleverna 

skulle lära sig kamraternas namn; syftet var att exportera namnen till 

kamraterna. 

Att importera kunskap är ett säkrare sätt att lära sig än genom självorga-

nisering. Självorganisering innebär oförutsägbarhet på mer än ett sätt: 

man vet inte om den blir av, eller när den blir av. Och det är oförutsägbart 

hur produkten, det emergenta mönstret ser ut; resultatet kan bli ett miss-

förstånd likaväl som säker kunskap. Vid import av kunskap slipper man 

vanligen dessa olägenheter: efter att ha hört kamratens namn några 

gånger vet man säkert vilket det är.  

Den här fördelen av import av kunskap framför självorganisering kunde 

Eva använda sig av för att skapa arbetsro. Genom namnleken exportera-

des allas namn så att kamraterna fick möjlighet att importera dem. Efter 

namnleken visste eleverna vad många av kamraterna hette, och det gav 

en ökad känsla av trygghet – trodde Eva.  

Rent konkret gick namnleken till så här: Eva lät eleverna sätta sig i en 

ring och sedan fick de säga sina namn i tur och ordning. När detta var 

gjort frågade Eva ”Kan ni höra om några av namnen låter likadant i bör-

jan?”. Frågan resulterade i ett jämförande och upptäckande som innebar 

att namnen måste upprepas högt gång på gång – och att de på så sätt 

exporterades och kunde importeras av eleverna.  

Konsten att exportera kunskap har med säkerhet och effektivitet att göra. 

Namnleken innebar att alla eleverna under en kort stund fokuserade på 



Gunnar Cardell  2015-11-24 

3 
 

sina kamraters namn och efteråt inte behövde känna sig osäkra på vad de 

hette eller vem som hette vad, eftersom de nu visste detta. 

Export av kunskap har dock sina begränsningar: det handlar om att veta, 

inte om att förstå. Eleverna behövde veta vad kamraterna hette och i det 

fallet fanns det ingenting att förstå; ens namn kräver ingen förklaring för 

att kunna importeras. Andra mönster som låter sig exporteras och impor-

teras är bokstävernas namn och utseende – där finns heller ingenting att 

vare sig förstå eller förklara; det räcker att veta hur saker och ting förhål-

ler sig. Inte heller mönstret ”två gånger två är fyra” behöver förklaras för 

att kunna importeras, men däremot är det bra att också förstå vad mönst-

ret innebär om man i fortsättningen vill ha en praktisk nytta av det. Men 

att förklara det är en annan undervisningskonst … 

 


