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4. Konsten att vara effektiv 

Jag intervjuade lågstadieläraren Eva om vad hon gjorde för att skapa ar-

betsro. Hon berättade då bl.a. om hur hon lekte en namnlek med sina nya 

elever; ett syfte var att lägga en grund för den fortsatta läs- och skrivun-

dervisningen. De fick säga sina namn, lyssna på varandras namn och jäm-

föra dem för att höra om några av dem lät likadant i början; på så sätt 

upptäckte de språkljuden. Men när eleverna gång på gång hörde kamra-

ternas namn lärde de sig dessa och kunde själva börja använda dem. 

Denna namnkunskap var ett annat syfte med namnleken; Eva trodde att 

det kunde bidra till elevernas trygghet om de visste vad kamraterna hette 

– och tryggheten var i sin tur en viktig förutsättning för arbetsron. 

Att lära sig kamraternas namn krävde ingen förståelse, namnen var något 

eleverna snappade upp under leken samtidigt som de var fokuserade på 

ljuden. Men att de lärde sig namnen var ingen slump utan följden av ett 

medvetet val. Eva hade ju kunnat välja andra ord att lyssna på, som t.ex. 

maträtter – eleverna hade kunnat få upptäcka att korv, kaffe och kaka 

låter likadant i början, att de börjar med samma ljud, men då hade de 

inte lärt sig varandras namn. Valet att låta leken handla om namnen var 

en medveten handling i syfte att eleverna skulle lära sig dessa. Det Eva 

här gjorde var att indirekt undervisa eleverna om kamraternas namn; hon 

ordnade så att kunskap om namnen överfördes till dem. Detta överföran-

de kallar jag export: genom namnleken exporterade Eva namnen till ele-

verna som då importerade dem. Att avgöra vilken kunskap eleverna kan 

importera och att skapa sätt att exportera är en konst – det är konsten att 

exportera kunskap. 

Namnleken är också exempel på en annan konst, på konsten att vara ef-

fektiv, att ta vara på tid och ork på bästa sätt. Under namnleken lär sig 

eleverna två saker, dels språkljud, dels kamraternas namn; namnleken 
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rymmer två samordnade strategier för lärande. Men dessutom ingick en 

tredje samordnad strategi: under leken iakttog Eva eleverna för att bilda 

sig en uppfattning om deras mognad och förutsättningar; namnleken fun-

gerade som ett enkelt diagnostiskt prov – det var inte bara eleverna som 

lärde sig något genom namnleken, utan också Eva.  

På 1980-talet hade Eva fått tips av ett par lärarstudenter om en strategi 

för att eleverna skulle bli trygga: låt dem sitta i en ring när ni leker namn-

leken! På så sätt kom namnleken att rymma inte bara tre, utan fyra sam-

ordnade strategier – ett gott exempel på konsten att vara effektiv, men 

också på hur tips om beprövad erfarenhet kan förbättra undervisningen.  

Tipset att sitta i ring handlade om ett mönster, ett placeringsmönster. 

Elever kan sitta i rader eller parvis, i grupper eller i ring – eller hur som 

helst. Valet av placering gör skillnad; om de sitter i ring kan de se var-

andra, känna närhet och gemenskap och den placeringen kan då bidra till 

gemenskap, lugn och trygghet. Att olika placeringsmönster ger olika ef-

fekter gör dem till möjliga redskap som läraren kan använda sig av utifrån 

sina syften. Inte bara läraren använder sig av mönster för sina syften; 

även elever vet att ljudmönstret Anna! ger andra följder än Arvid! Kun-

skap om olika mönsters möjligheter och nackdelar är grunden för konsten 

att använda mönster.  

 

 


