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Undervisningskonster
Lärares beprövade erfarenheter och
en vetenskaplig grund för att tala om dem.

Tsu-Lu sade: Fursten av Wei har sökt dig
för att med din hjälp ordna landets styrelse. Vad är det första som du anser
bör göras?
Mästaren sade: Av nöden är att fastställa rätta benämningar. … Om rätta benämningar icke fastslås motsvarar språket icke fakta. Om språket icke motsvarar fakta kan ärendena icke föras till
framgång.
(Konfucius i Kinesiska tänkare, Forum)
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Inledning
Trots att ordet ”konst” har sina rötter i kunnande och används i sammansättningar som kokkonst och läkekonst talar man idag inte på motsvarande sätt om
undervisningskonst när man talar om lärares yrkeskunskap; man talar om pedagogik eller didaktik – ämnesdidaktik och allmändidaktik – ord och begrepp som
används i och sprids från högskolevärlden. Tidigare fanns i lärarutbildningen erfarna lärare som kallades ”metodiklektorer”. De undervisade om och handledde i
vad man skulle kunna kalla olika undervisningskonster; det handlade om att synliggöra skolans verksamhet på mikronivå, om lärares hantverk. Även om metodiklektorerna är borta finns behovet av deras kunskap om undervisningskonst
kvar.
Det finns en idé om att skolans verksamhet ska vila på ”vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet” och man kan framför sig se en massiv och stabil kropp av
kunskap. Men en sådan bild är inte oproblematisk med tanke på hur vårt samhälle ser ut och utvecklas – vetenskapliga upptäckter och tekniska landvinningar ger
ständigt nya förutsättningar, liksom nya sociala trender och förändrade livsstilar.
För att i en ständigt föränderlig situation matcha de enskilda elevernas förutsättningar och behov räcker det inte med en stabil grund av vedertagen kunskap, det
vill till att läraren är lyhörd och flexibel. Det goda lärarskapet är därför ett konstnärskap där kreativitet och skapande kan ge nya idéer och nya erfarenheter som
genom ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt kan bidra till nya beprövade
erfarenheter.

”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”
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På 1970-talet kom forskningsresultat som visade att lärare talade långt mer än
sina elever under lektionerna. Resultaten passade som hand i handske för den
vänstervåg och dess protester mot det auktoritära samhället som spred sig efter
1968; man gick till storms mot den förhatliga ”katederundervisningen” och satte
läraren på plats – i många fall genom att flytta lärarens arbetsbord; den skulle
inte längre utgöra klassrummets självklara maktcentrum. Elevernas talutrymme
ökades genom grupparbeten och deras makt och självbestämmande genom
”eget arbete”. Trettio år senare börjar man ana att de här genomgripande förändringarna kanske inte bara var av godo – sjunkande skolresultat skulle kunna
tolkas som att man hade kastat ut barnet med barnvattnet; det hade kanske
funnits goda skäl för lärare att tala mer än sina elever. Även om det huvudsakligen var lärarnas röster som hördes i klassrummen finns det tecken på att detta i
stort sett inte kan ses som ett missförhållande – den förkättrade katederundervisningens tid sammanföll med den period i historien, då Sverige blev ett av de
rikaste länderna i världen och på olika sätt ett föredöme för andra länder.
Utvecklingen under 1900-talets senare del visar alltså att forskningsresultat kan
råka bidra till en försämring av skolans verksamhet. Det har en längre tid rått
enighet om att skolan ska vila på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”,
på en samverkan mellan två olika slag av kunskapskällor. Men kampen mot katederundervisningen innebar att man i sin strävan att störta den auktoritäre läraren också slog undan benen på den auktoritative läraren, på läraren som auktoritet; man visade inte respekt för lärares beprövade erfarenhet utan fick en skola
som snarare vilade på politikernas och allmänhetens beprövade erfarenhet; skolan kom att bitvis att vila på politisk övertygelse. Medan fokus tidigare hade legat
på lärarens undervisning försköts den nu till elevernas lärande. I demokratins
namn förminskades läraren till en leverantör av tjänster som beställdes via läroplanen.
På senare tid har det dock kommit alltmer forskningsresultat som visar på lärarens betydelse för skolresultaten, och att det därför finns skäl att lyssna till lärarna och att ta del av deras erfarenheter – att helt enkelt återupprätta den erfarna
läraren som auktoritet och som forskarens jämbördiga samtalspartner. Men för
6
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att det ska bli ett samtal räcker det inte med forskarnas rapporter, lärarna måste
också komma till tals, de måste kunna tala om sina beprövade erfarenheter. Till
följd av den traditionella lärarrollen som ensamarbetare har lärarna inte utvecklat ett gemensamt, vetenskapligt grundat yrkesspråk – som t.ex. läkarna har –
med ord och begrepp som skulle kunna matcha forskarnas teoretiskt genomsyrade texter. Även om idén om ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” är
bra i sig, behöver den stå på två ben; med tysta lärare kan det inte bli någon
skolutveckling.
Att vi lärare har kunskap men inte kan prata om den, har jag många gånger upplevt som ett problem – för mig själv i relationen till arbetskamrater och föräldrar,
men också för lärarkåren i stort och för skolpolitiker. Då jag 1996 skulle skriva
min D-uppsats i pedagogik dök det upp ett tillfälle att gå från tanke till handling:
jag ville försöka få fatt i lärares tysta kunskap, synliggöra den och sedan söka efter mönster i den. Tanken var att i nästa moment sätta namn på mönstren och
på så sätt få redskap för att tänka om och tala om vår yrkeskunskap.
Det här arbetet har lett fram till en begreppsapparat som jag kallar Trenätsteorin,
men då jag började undersöka lärares yrkeskunskap hade jag inte en tanke på
undervisningskonster, dem har jag upptäckt undan för undan i intervjuer och
samtal med erfarna lärare – hos dem och hos mig själv.
Det finns alltid en risk för att bli hemmablind – att inte se mönster därför att de
är så självklara; fisken har ingen anledning att grubbla över vattnet (och ingen
möjlighet heller, förstås). Ett sätt att hantera risken för hemmablindhet är att
försöka ”tänka utanför boxen”; om jag ville få grepp om vad vi lärare gör i skolan
gällde det för mig att ställa mig utanför skolans tankevärld för att kunna betrakta
den utifrån. Jag fann tre fruktbara vetenskapliga utsiktspunkter: den generella
systemteorin, informations-/kommunikationsteori och kaosteori: skolan handlar
om system och delsystem, undervisning handlar om att skapa vågor av skillnader,
och elevers brist på kunskap handlar om kaos och oförutsägbarhet.
Trenätsteorin växte fram etappvis. Med nya trenätsbegrepp kunde jag se nya
mönster och upptäcka nya undervisningskonster. Denna stegvisa utvecklingspro7
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cess motiverar en kronologisk presentation och jag börjar därför med den första
intervjun i min D-uppsats om lärares strategier. Den intervjuade läraren kallar jag
här Eva och det är hennes undervisningskonst som till en början är den röda tråden.

Att tala om tyst kunskap
Min idé var att få syn på det som kallas lärares tysta kunskap, och det naturliga
sättet att göra detta tycktes vara att helt enkelt intervjua lärare. Men även om
denna kunskap kallas just tyst kunskap, så är den inte bara tyst utan långa stycken också osynlig – även för läraren själv; man är inte medveten om att den finns.
Det här var alltså en knepig situation: jag ville se något osynligt och prata med lärare om sådant de själva inte vad medvetna om. Desto bättre fann jag ett sätt,
och innan jag berättar om vilka undervisningskonster jag då fann, måste jag nog
berätta om hur jag bar mig åt.
Människans medvetandespann – det man klarar av att överblicka och tänka på i
stunden – är högst begränsat. Detta begränsade innehåll har kallats fokalt vetande (Bertil Rolfs översättning av Michael Polanyis begrepp focal awareness,) och
minnesforskarna kallar det arbetsminne. Psykologen Miller beräknade 1956 att
medvetandets omfång är 7+/-2 enheter. Medvetandet är därför ungefär som en
dataskärm – oavsett hur mycket information man har tillgång till via databaser,
Internet, Google etc. är det bara en mycket begränsad mängd information som
man kan se i sänder; med 12 punkters storlek på bokstäverna syns bara 24 rader
på min skärm; kanske skulle man kunna tala om datorns fokala vetande.
Motsatsen till det fokala vetandet är all den kunskap man har, men som man i
nuet inte är medveten om, som man inte tänker på. Polanyi kallar den subsidiary
awareness, Rolf kallar den bakgrundskunskap. Det är mycket man kan och gör
som man inte är medveten om. Människor har alltid andats; kroppen vet hur
man gör. Idag vet vi att vi därigenom får i oss syre, men detta är teoretisk kunskap; vi kan inte se syret och vi känner inte av det när det far iväg in i lungorna
och runt i blodomloppet. Och ännu mindre är vi medvetna om hur kroppen sedan använder det i olika kemiska processer. På liknande sätt talar vi vårt mo8
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dersmål utan att behöva tänka på hur vi frambringar de olika ljuden eller sätter
samman dem till ord. Andningen och talet är två former av tyst kunskap, av bakgrundskunskap; jag kallar dem biologisk respektive kulturell tyst kunskap.
Somlig biologisk och kulturell tyst kunskap kan vi bli medvetna om, den kan bli
fokalt vetande. Jag kan fokusera min andning, men även om jag märker att
bröstkorgen rör sig när jag andas så vet jag inte i detalj hur jag bär mig åt för att
åstadkomma detta. Jag kan in i detalj tänka på hur jag uttalar ett ord, men även
om jag märker att tungan och struphuvudet rör sig, så vet jag inte hur jag bär mig
åt; jag vet att, men inte hur – och ändå är det ju jag själv som gör det.
Orden andas och uttala visar att vi vet om att vi andas och uttalar. Så även om
orden handlar om sådan kunskap som oftast är tyst kunskap visar de att vi vet
om dessa processer. Om jag säger ”jag kan knappt andas” är det jag säger en del
av mitt fokala vetande – eventuellt tillsammans med den obehagliga upplevelsen
av att inte kunna andas. Ordet andas kan i stunden samtidigt stå för både en biologisk tyst kunskap och en fokuserbar kunskap. Det fokala vetandet kan samtidigt
rymma både upplevelsen och beskrivningen av den. Jag märker att jag knappt
kan andas och kan samtidigt berätta detta.
Begreppen fokalt vetande och fokuserbar kunskap har med tidpunkt att göra;
begreppen handlar om nuet och vad jag väljer att fokusera i medvetandet i ett
visst ögonblick. Det fokala vetandet finns bara i nuet och upphör när jag sover eller är medvetslös. Bakgrundskunskap/tyst kunskap har betydelse för hur jag kan
bete mig i nuet utan att jag tänker på den. Det som är fokalt vetande ena stunden kan vara bakgrundskunskap/tyst kunskap i nästa ögonblick; en tanke kan
nästa ögonblick synas vara helt försvunnen, men kan åter manas fram som fokalt
vetande. All bakgrundskunskap/tyst kunskap kan inte dyka upp i medvetandet
som fokalt vetande – det kan bara den fokuserbara kunskapen. Begreppet fokuserbar kunskap handlar om växlingen i nuet mellan tyst kunskap– t.ex. personliga
erfarenheter och minnen – och fokalt vetande. Somlig biologisk tyst kunskap –
som andningen – kan till en del bli fokalt vetande och är alltså fokuserbar kunskap, och detta gäller också somliga kulturell tyst kunskap: jag kan tänka på vad
9
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som händer i munnen när jag uttalar ett visst ord, men däremot är jag aldrig
medveten om vad som händer i munnens muskler när jag talar; somlig tyst kunskap kan växlas till fokalt vetande, nämligen den fokuserbara kunskapen, medan
annan tyst kunskap aldrig kan övergå i fokalt vetande.
När jag skulle intervjua lärare kunde jag hoppas på att få ta del av deras fokuserbara kunskap, av sådant som de visste om sig själva och dessutom hade ord för. I
dessa berättelser hoppades jag finna mönster, som jag skulle kunna sätta ord på.
Tanken med hela projektet var att dessa nya ord sedan skulle göra det möjligt för
oss lärare att få syn på vår kunskap, att vi skulle få alltmer fokuserbar kunskap
om vår tysta kunskap, bli alltmer medvetna om den. Orden skulle göra det möjligt för oss att fokusera kunskapen i vårt eget tänkande, men också i samtalet
med varandra och med forskare. Orden skulle kunna bli byggstenar i broar mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Att upptäcka undervisningskonster
I mitt sökande efter mönster i lärares undervisningskonst skulle jag kunna ta sikte på deras fokuserbara kunskap, den de var medvetna om och därför kunde berätta om. I mina funderingar kring hur intervjuerna skulle gå till fick jag oväntad
hjälp av en organisationsteoretiker och en filosof, inte genom personliga kontakter, utan genom deras böcker: Donald A. Schön och Bengt Molander.
Lärare är – eller förväntas åtminstone vara – reflekterande praktiker, som inte
bara automatiskt kör på i gamla hjulspår utan tänker igenom saker och ting både
före och efter sin undervisning. Begreppet reflekterande praktiker myntades av
Donald A. Schön och gäller yrkesfolk i största allmänhet. Han säger att en reflekterande praktiker har en teori-i-användning. En teori-i-användning handlar rimligen om fokuserbar kunskap, sådan kunskap man kan vara medveten om och reflektera över. Men fortfarande hade jag svårt att se en konkret koppling till intervjuer med lärare, för lika lite som man kan be en lärare berätta om sin tysta kunskap, kan man be hen redogöra för sin teori-i-användning.
10
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Det som hjälpte mig vidare var Bengt Molanders beskrivning av vad en teori-ianvändning är: det är en helhet av ”värden, strategier och underliggande antaganden”. Nu hade jag hamnat på mammas gata! Här fanns t.ex. skolans värdegrund och mina kollegors uppfattningar om barn och lärande. Men det som lät
mest spännande var ”strategier”. Jag hade aldrig tänkt på att vi lärare har strategier, men nu insåg jag att så var fallet och blev nyfiken: hur ser lärares strategier
ut?
Men lika lite som tyst kunskap och teori-i-användning verkade strategi var ett bra
ord i en intervju med lärare; jag befarade att det bara skulle skapa förvirring om
jag frågade en lärare ”Vad har du för strategier?” – ty även om sådana fanns som
tyst kunskap, var det förmodligen inte i form av färdigformulerad fokuserbar
kunskap.
Sista biten fick jag därför tänka ut själv. En strategi handlar ju om att man gör någonting för att åstadkomma någonting annat, nämligen ett värde i ens teori-ianvändning. Det gällde alltså att fråga om vad lärarna gjorde för att förverkliga
ett visst värde. Vilket värde kunde olika lärare tänkas ha gemensamt? Av både
egen livserfarenhet och genom media visste jag att ”arbetsro” var ett sådant
värde. Min intervju skulle alltså kretsa kring frågan ”Vad gör du för att skapa arbetsro?”.
Min första intervjuperson var alltså Eva. Hon var nu pensionär efter fyrtio års arbete som lärare. Jag räknade med att hon hade strategier för att skapa arbetsro
– i annat fall hade hon knappast stått ut så länge. Det finns alltså skäl att kalla
dessa strategier ”beprövad erfarenhet” – de var hennes personliga beprövade erfarenhet, utprövade under ett långt arbetsliv. Enligt Schön hade hon en teori-ianvändning. Det enda jag trodde mig veta om denna var att den förmodligen innehöll ett värde kallat ”arbetsro”. Min nyfikenhet inför intervjun var stor, förundran över resultatet blev än större.

Undervisningskonster
11
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När jag nu skriver om Evas undervisningskonster har jag tagit ett tjugo år långt
steg fram i tiden. Idén att se lärares yrkeskunskap som en konstform vid sidan av
talekonst och kokkonst fick jag i januari 2015. När jag funderade över mitt intervjumaterial och de mönster jag där hade funnit kände jag att det fortfarande
fanns regelbundenheter, mönster som ännu väntade på att bli upptäckta – jag
började kalla dessa hypotetiska mönster undervisningskonster.
Liksom byggnadskonsten och matlagningskonsten består undervisningskonsten
av en mängd enskilda konstgrepp. Vilka uttryck konstgreppen tar sig, hur undervisningskonsterna ser ut rent konkret hos en enskild lärare beror på olika faktorer som elevernas ålder och lärarens personliga förutsättningar. Liksom i andra
konstarter handlar de enskilda konsterna i stor utsträckning om tyst kunskap.
För att presentera denna tysta kunskap använder jag trenätsbegreppen, dvs. de
tankeredskap som jag genom min D-uppsats och senare doktorsavhandling har
skapat för just detta ändamål. Eftersom dessa begrepp inte kan förväntas vara
kända av läsaren kommer den här texten att handla om två sorters nyheter, dels
undervisningskonster, dels trenätsbegreppen, mina tankeverktyg till att beskriva
konsterna. De följande avsnitten är ett växelspel mellan sådana nyheter: undervisningskonsterna beskrivs med hjälp av trenätstermer och trenätstermerna exemplifieras med undervisningskonster. Detta innebär att vare sig undervisningskonsterna eller trenätsbegreppen till en början får någon systematisk presentation. För att i viss mån kompensera denna brist följs somliga avsnitt av sammanfattningar i tabellform.

Lågstadieläraren Evas undervisningskonster
Konsten att använda ordning och kaos
Det finns en cirkuskonst som kallas jonglering. Svårigheten i den består i att samtidigt ha många bollar i luften, att veta hur hårt och i vilken riktning man ska kasta upp dem, och sedan fånga dem när de är på nerväg. Tiden som ett sådant cirkusnummer pågår räknas snarare i minuter och sekunder, än i timmar. Det gäller
12
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att hela tiden – varje bråkdel av en sekund – göra rätt sak på rätt sätt. Att kasta
en boll, göra sig beredd att ta emot den, fånga den, byta hand och kasta den
igen. Ju fler bollar, desto svårare.
Efter en fyrtio minuter lång intervju – vid Evas köksbord med bandspelaren mellan kaffekoppar och ett fat färska kanelbullar – hade jag en sorts berättelse om
vad Eva visste var ett bra sätt att skapa arbetsro; hur hon brukade ”jonglera”.
Men berättelsen var ett kaos av olika sorters bollar – av elever och skolbänkar; av
klassrum, korridorer och bibliotek; av rektor, vaktmästare och skolsköterska; av
namn och språkljud; av risker för oväsen, mobbning och långtråkighet; av ensamhet, otrygghet och rädsla. Liksom cirkusjonglören måste vara skärpt under
hela sitt nummer, krävdes ständig uppmärksamhet och beredskap även av Eva,
men inte bara under ett antal sekunder, utan under dagar, veckor och läsår.
På hennes tid innebar skolstarten att ett tjugotal sjuåringar blev kallade till upprop i hennes klassrum. Många av dem hade aldrig träffat vare sig sin fröken eller
kamraterna förut; de flesta var i stor utsträckning främlingar för varandra. Intervjun handlade ju inte specifikt om skolstarten, men en av Evas strategier handlade om hur hon tog emot sina nybörjare. Redan innan de kom in i klassrummet
hade hon ställt deras bänkar två och två. Detta var den första undervisningshandlingen som dök upp i samtalet, det första konstgreppet; jag kallar den utgångsaktivitet eftersom det visade sig att denna placering var tänkt att sätta
igång processer; den var en konkret utgångspunkt.
Här dyker också ett av Eva ”underliggande antaganden” upp – hon trodde att det
var viktigt för arbetsron att eleverna fick omväxling; elever som har långtråkigt
kan tänkas hitta på egna aktiviteter som stör arbetsron. Hennes erfarenhet var
att somliga elever tyckte om att tävla och att den parvisa placeringen gav dem
möjlighet att t.ex. tävla i räkneboken – ”Ska vi se vem som blir klar först med den
här sidan?” Enligt Eva medförde sådant tävlande att eleverna fick omväxling och
en lustupplevelse, och dessutom innebar tävlandet att de arbetade intensivare.
Den parvisa placeringen var en strategi för att skapa arbetsro, men det var inte
själva placeringen i sig som gav arbetsron utan tanken var att eleverna skulle
13
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komma på att tävla och då fick omväxling och lustupplevelser; det var det som
bidrog till arbetsro. Från utgångsaktiviteten går en kedja av syften, en strategikedja: parvis placering för att eleverna ska kunna tävla så att de ska få omväxling
så att det ska bli arbetsro.

Bild 1: Strategikedja bestående av utgångsaktivitet (parvis placering) och syften (kunna tävla, få
omväxling och arbetsro)

Den här strategikedjan beskriver en tänkt process, den är en tänkt orsakskedja.
Här hade jag funnit det första mönstret i Evas teori-i-användning: en kedja av
värden, som hon trodde hon kunde åstadkomma genom utgångsaktiviteten parvis placering. Eva visste att elever kunde fungera på det här viset – hon hade ju
själv sett det många gånger, det var beprövad erfarenhet.
Den här innebar att det inte bara var Eva som var aktiv utan att också eleverna
förväntades vara kreativa och hitta på någonting för att syftena omväxling och
arbetsro skulle nås. I konststycket ”omväxling genom parvis placering” är eleverna medaktörer, själva medansvariga för att motverka långtråkighet. Det finns cirkusnummer där hundar uppvisar sina konster, men dessa brukar då vara intränade under lång tid – hundarna förväntas inte uppfinna egna konster under själva
föreställningen. Eva hade alltså helt andra underliggande antaganden om elever,
än vad cirkusdressören har om sina hundar.
När jag funderade över Evas strategi ”parvis placering för att åstadkomma omväxling” kändes den bekant på något vis; jag kände att jag som lärare hade egen
erfarenhet av den här typen av utgångsaktivitet. Det handlade om att inte in i de14
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talj tänka ut och bestämma vad som skulle hända, utan om att ge eleverna frihet
att agera utifrån sina egna behov, idéer och förutsättningar för att förverkliga ett
visst värde; att ge dem fria händer i strävan mot ett visst mål. När jag funderade
över detta insåg jag att det handlade om att ge eleverna en kombination av ordning och frihet.
Nu handlade ju mitt projekt inte bara om att stilla min nyfikenhet på lärares tysta
kunskap, utan om att synliggöra mönster genom att sätta namn på dem. Min
upplevelse av strategin ”parvis placering för att åstadkomma omväxling” tolkade
jag som att jag här hade stött på ett välkänt mönster också i min egen tysta kunskap. Nu gällde det bara att hitta på ett lämpligt namn på mönstret. Att placera
eleverna två och två innebar att skapa en speciell situation för dem: varje elev
var instängd i situationen, som i en bubbla tillsammans med en annan kamrat.
Samtidigt innebar den här instängdheten en viss frihet, vissa möjligheter; man
hade ju t.ex. möjlighet att tävla. Men situationen begränsade ens möjligheter att
tävla – man kunde inte tävla med vem som helst i klassen, utan bara med sin
bänkkamrat. Den parvisa placeringen innebar alltså en situation som gav frihet
och möjligheter men också begränsade friheten och möjligheterna. Jag kom fram
till att möjlighetsrum skulle kunna vara ett lämpligt namn på en sådan här situation. Genom att skapa utgångsaktiviteten ”parvis placering” skapade Eva möjlighetsrum för sina elever, där de parvis hade möjlighet att hitta på sätt att få omväxling. Den parvisa placeringen utgjorde möjlighetsrummets vägg, ramen för
elevernas möjligheter.

parvis placering
två elever
ev. tävling

regeln att det är tillåtet att tävla
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Bild 2: Möjlighetsrum med väggar av ”parvis placering” och ”regeln att det är tillåtet att tävla”,
samt inuti möjlighetsrummet två elever – och eventuellt också tävling.

Jag intervjuade en gång en major som förklarade för mig att ”arméns uppgift är
att strukturera kaos” och när han berättade detta kände jag intuitivt att även
skolans uppgift är att ”strukturera kaos”. Jag blev nyfiken på kaosbegreppet och
började studera kaosforskning. Det visade sig att kaosforskarna såg oförutsägbarhet som en egenskap hos kaos. Motsatsen till kaos är ordning. Möjlighetsrum
handlar om både ordning och kaos: när Eva ställde bänkarna två och två ordnade
hon möblerna i klassrummet, hon skapade struktur, och efteråt kunde man se att
det var ordning, en struktur: rader av bänkar som stod två och två. Men samtidigt räknade hon med att eleverna kanske skulle komma att tävla; hon visste inte
säkert – när det gällde vad eleverna skulle komma att göra innebar den parvisa
placeringen oförutsägbarhet, kaos; ingen kan veta vilka infall och idéer, som kan
dyka upp i huvudena på två barn. Ibland har jag hört uttrycket ”organiserat kaos”
och det är väl just det möjlighetsrummet handlar om: en situation som delvis är
ordning, delvis kaos.

möjlighetsrummets vägg av ordning …

möjlighetsrummet med dess
kaos och oförutsägbarhet

… och förutsägbarhet

Bild 3: Möjlighetsrum med kaos och oförutsägbarhet innanför en vägg av ordning och förutsägbarhet

Nu hade jag funnit ett mönster och gett det ett namn: möjlighetsrum. Men nu visade sig ett nytt problem: att beskriva mönstret. Vad är egentligen ett möjlighetsrum? Ett vanligt rum har väggar av trä eller betong – vad består möjlighets-
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rummets väggar av? Visserligen byggde strategin ”parvis placering” på att eleverna satt på stolar och bord, men möblerna spelade väl inte någon större roll –
det skulle knappast göra någon avgörande skillnad om eleverna satt på stolar eller kuddar, eller direkt på golvet; strategierna hade nog kunnat fungera lika bra
oavsett vad eleverna hade suttit på; det var inte möblerna som var möjlighetsrummets vägg – det viktiga var att eleverna satt två och två, det var det som
gjorde skillnad.
Eva hade kunnat låta eleverna sitta en och en, men valde att placera dem två och
två. Jag diskuterade inte saken med henne, men tydligen hade hon ett underliggande antagande om att placeringen gjorde skillnad – den parvisa placeringen
skulle kunna bidra till omväxling och arbetsro. Även om hon inte tänkte i termer
av att göra skillnad, så visar hennes strategier att hon hade tyst kunskap om detta; det var viktigt för henne att förverkliga vissa värden, och hon visste vad som
då kunde göra skillnad.
Vilken betydelse det hade att Eva försökte göra skillnad insåg jag när jag läste
Gregory Batesons definition av information: en (bit) information är en skillnad
som gör skillnad. Det är skillnaden mellan 0 och 1 som gör skillnad i en dator,
mellan ström och icke-ström. Bokstäver ser olika ut – och det är skillnaden mellan dem som gör skillnad, inte exakt hur de ser ut; man måste skriva så att folk
kan skilja mellan bokstäverna, kan se skillnaderna mellan dem, för annars gör
bokstäverna inte någon skillnad – det blir helt enkelt ingen information. Processer är flöden av skillnader – om det inte är några skillnader, så är det ingen process utan ett stillastående. När Eva placerade eleverna två och två istället för en
och en trodde hon att det skulle göra en skillnad (tävling istället för enformig
räkning) som skulle göra skillnad (omväxling istället för ensidighet) som skulle
göra skillnad (arbetsro istället för oro); med sin utgångsaktivitet ”parvis placering” försökte hon starta en våg av information, en process.
En sak vi lärare försöker gör med våra utgångsaktiviteter är att sätta igång processer; med dem skapar vid skillnader, som vi tror kan göra skillnad. Skillnader
som skapar processer är ett fundamentalt mönster i lärares arbete och verktygen
17
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för att åstadkomma detta är verkligen värt ett eget namn; jag kallade mönstret
ledande faktor och definierade: en ledande faktor är något som kan göra skillnad. Att jag valde att kalla mönstret just ledande faktor berodde på att det handlade om ledarskap: en ledare leder genom att använda ledande faktorer – de är
ledarens verktyg för att göra skillnad. Ordet kan i definitionen innebär oförutsägbarhet; termen ledande faktor säger att tillvaron inte helt igenom är förutsägbar utan också oförutsägbar, kaotisk. Eva hade några underliggande antaganden om ledande faktorer: hon trodde att det kunde göra skillnad om eleverna
satt ensamma, eller två och två; att det kunde göra skillnad för arbetsron om de
fick omväxling, eller ej; att det kunde göra skillnad för arbetsron om de var trygga, eller ej. Här finns alltså tre ledande faktorer: parvis placering, omväxling och
trygghet – alla tre kan göra skillnad.
När jag nu återvände till mina funderingar om vad ett möjlighetsrum är hade jag
ett konkret exempel att utgå från: den parvisa placeringen var en ledande faktor.
När man talar om faktorer i matematiken finns ingen oförutsägbarhet: de två
faktorerna 2 och 3 resulterar alltid och självklart i produkten 6. En ledande faktor
däremot kan göra skillnad – men gör det inte nödvändigtvis; det är inte självklart
att två elever som sitter bredvid varandra börjar tävla – men de kan göra det.
Åtminstone om läraren tillåter det; lärarens tillåtelse är tydligen också en ledande faktor: om det är tillåtet att tävla kan detta resultera i att elever tävlar – men
det är långt ifrån självklart att tillåtelsen leder till att de tar vara på möjligheten.
Eva var positiv till tävlande, så tydligen befann sig eleverna i ett möjlighetsrum
kringgärdat av inte bara en utan två ledande faktorer: den parvisa placeringen
och tillåtelsen att tävla.
Min slutsats om ett möjlighetsrums väggar var att de består av en eller flera ledande faktorer; jag kallar dessa möjlighetsrummets ledande element. Lärarens
val av ledande element skapar struktur men lämnar kvar utrymmen för kaos,
oförutsägbarhet och frihet. I de olika möjlighetsrummen ”parvis placering+ tillåtelse att tävla” – dvs. hos alla eleverna som satt två och två – skulle det kunna
uppstå nya ledande faktorer, som omväxling. Eva använde sig av den parvisa pla-
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ceringen både för att skapa lagom mycket ordning och för att ge eleverna lagom
mycket frihet.
Detta är två viktiga typer av verktyg för läraren: ledande faktor som kan användas för att försöka göra skillnad och möjlighetsrum för att samtidigt skapa ordning och ge elever frihet. Frihet är nära släkt med kaos – båda handlar om oförutsägbarhet. Den ledande faktorn ”parvis placering” kan användas för att skapa
en viss struktur, en viss ordning (eleverna sitter två och två bredvid varandra) och
för att ge eleverna viss frihet (de kan tävla, om de vill). Möjlighetsrummets vägg
är ordning (stolar och bord står på ett visst bestämt sätt; regeln som säger att
eleverna har tillstånd att tävla) men inne i möjlighetsrummet råder frihet och
därför oförutsägbarhet (man vet inte vad eleverna i paret kommer att företa sig).

struktur och förutsägbarhet

frihet och oförutsägbarhet

Bild 4. Möjlighetsrum med dess struktur som ger förutsägbarhet och dess frihet som ger oförutsägbarhet

Den parvisa placeringen var Evas första åtgärd för att skapa ordning i sitt klassrum – hon flyttade samman borden och stolarna inför skolstarten redan i slutet
av sommarlovet. Nu hade hon lagt en grund för sitt arbete: nu hade hon inte
bara t.ex. tjugo elever att arbeta med, utan också tio par av elever. Vi kan ana att
ordet arbetsro för Eva hade en dubbel innebörd – det var inte bara eleverna som
fick arbetsro, utan också hon själv. Hon behövde inte känna sig riktigt lika stressad av elever som hade långtråkigt och började bli oroliga, utan kunde i lugn och
ro ägna sig åt enskilda elever, i förvissningen om att elever som började få
långtråkigt kunde sysselsätta sig själva under ordnade former, t.ex. med att tävla.
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Då Eva kom in i sitt klassrum i slutet av sommarlovet hade det varit storstädning,
så möblerna stod lite hur som helst, vilket gav ett kaotiskt intryck; klassrummet
var i ett kaotiskt tillstånd. När eleverna kom rådde det däremot ordning, eftersom Eva hade ställt stolarna och borden två och två, i rader. Det finns alltså också
en annan skillnad mellan kaos och ordning, utöver den mellan oförutsägbarhet
och förutsägbarhet, och det är skillnaden mellan oordning och mönster. Mönstret i Eva klassrum kan beskrivas så här: vid varje bord stod en stol (förr satt stolen och bordet ihop och kallades skolbänk; för enkelhetens skull kallas kombinationen stol+bänk även här skolbänk). Bänkarna stod parvis intill varandra. Den
första bänkraden stod utefter fönsterväggen, bredvid den stod den andra raden
av bänkar och därefter den tredje. Den fjärde raden av bänkar stod längs väggen
ut mot korridoren. Att det rådde ordning i klassrummet kan man se i den språkliga beskrivningen här: prepositionerna vid, intill, bredvid och längs berättar om
relationerna mellan stolarna och borden, och mellan raderna. När det råder kaos
är det andra, mer vaga uttryck som används: somliga stolar stod borta vid fönstret, några stod utspridda mitt på golvet. Här ser vi en tredje skillnad mellan ordning och kaos: när det råder ordning/mönster finns det bestämda och förutsägbara relationer mellan de olika delarna som går att beskriva med ord; när det råder kaos/frihet förhåller sig de olika delarna oförutsägbart och slumpvis till varandra.
Sammanfattningsvis: ordning är ett tillstånd som kännetecknas av förutsägbarhet, relationer och mönster. Kaos är ett tillstånd som kännetecknas av oförutsägbarhet och frånvaron av bestämda relationer och mönster. Ur kaos kan man
skapa ordning, man kan skapa relationer och på så sätt ordna ett mönster; det
var det Eva gjorde i slutet av sommarlovet. Ordning kan övergå i kaos: relationerna upphör och mönstret faller sönder; det var det som hände när städerskorna skulle bona golvet i klassrummet.
Lärare och andra människor kan alltså skapa ordning, men den mesta ordningen i
tillvaron har uppstått och uppstår spontant, genom självorganisering; blommor
uppstår genom självorganisering, blomrabatter genom organisering. Det Eva
kunde göra var att se till att hennes elever satt bredvid varandra två och två. Hon
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organiserade däremot inte de där tävlingarna, som hon talade om – de självorganiserade sig, de uppstod spontant. Eva skapade en viss ordning (den parvisa
placeringen) för att en annan typ av ordning (tävling) skulle kunna självorganisera sig. Men en förutsättning för att den där tävlingen skulle kunna självorganisera
sig var frihet, att eleverna var fria att agera utifrån sina egna förutsättningar; en
förutsättning för självorganisering är kaos/frihet.
För att på ett bekvämt sätt kunna tänka och tala om konsten att använda ordning
och kaos behövde jag ytterligare ett par ord och begrepp än de tre tankeredskapen ledande faktor, möjlighetsrum och självorganisering. Eva räknade med att
det skulle uppstå tävlande genom självorganisering i ”parvis placering”möjlighetsrummen. Varje tävling följer ett visst mönster och är därför en form av
ordning. Självorganisering resulterar i emergent – uppdykande – ordning, i emergenta mönster, i emergenser; Eva räknade med att i sitt klassrum få emergenser i
form av tävlingar som hon inte hade hittat på, inte hade bestämt eller organiserat utan som hade självorganiserat sig. En olycka är en emergens, på engelska säger man emergency.
Eva behövde inte själv ta hela ansvaret för ordningen i skolan. Ett viktigt möjlighetsrum fanns redan: klassrummet. Då Eva kom till klassrummet i slutet av sommarlovet fanns både kaos och frihet där: stolarna och bänkarna bestod av delar
som var hopskruvade, men de stod lite hur som helst. Eva hade frihet att organisera dem; hon ställde dem parvis. I möjlighetsrummet ”klassrum” fanns det nu
ett antal mindre möjlighetsrum: de parvist placerade bänkarna. Det var inte Eva
som hade skapat möjlighetsrummet ”klassrum”, utan de som hade planerat ritat
och byggt skolan; jag minns att Evas rektor då hade haft mycket bestämda åsikter om hur klassrummen skulle se ut och vilka möjligheter de skulle erbjuda lärare och elever. När man byggde skolan innebar det att man skapade ett stort möjlighetsrum, som i sig rymde mindre möjlighetsrum – klassrum – som i sig kunde
rymma ännu mindre möjlighetsrum, som t.ex. parvis placering. Och i dessa olika
möjlighetsrum fanns både kaos och frihet och där kunde därför uppstå självorganisering med olika emergenser som följd – som tävlingar, omväxling, arbetsro, lärande och kunskaper.
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Konsten att använda ordning och kaos handlar om att skapa möjlighetsrum och
frihet, som dels förhindrar somlig självorganisering – som att eleverna sätter sig
var de vill – dels tillåter annan självorganisering – som t.ex. parvist tävlande.

Konsten att organisera
När Eva kommer till sitt klassrum första skoldagen är det tomt – inga elever sitter
på stolarna; alla möjlighetsrummen är tomma. Utan elever – inga tävlingar, ingen
självorganisering, inga emergenser eftersom möjlighetsrummen saknar inre element. I och med att två elever sätter sig på sina platser finns inre element i möjlighetsrummet, men inte bara i form av två barn – även deras kunskaper, minnen, behov, önskningar, förhoppningar, rädslor och andra känslor och tankar är
inre element i detta möjlighetsrum. De inre elementen är ledande faktorer: det
ena barnets önskemål eller känslor kan göra skillnad både för det självt och för
det andra barnet, och vice versa. Och när sådana inre element i möjlighetsrummet börjar göra skillnad uppstår det processer, som t.ex. självorganiseringsprocesser som kan resultera i emergenta mönster.
Inre element är alltså det som finns inuti ett möjlighetsrum. De andra eleverna i
klassen är yttre element och så är också deras önskemål, behov etc. Det spelar
ingen roll om någon av eleverna utanför möjlighetsrummet vill tävla med en av
eleverna inuti möjlighetsrummet – är man ett yttre element får man finna sig i
att stå utanför och möjligen kan man titta på; Evas tillstånd att tävla gällde bara
parvis sittande elever – man fick inte tävla med vem man ville i klassen. Denna
regel var tillsammans med de parvist placerade bänkarna de två ledande faktorerna som utgjorde möjlighetsrummets vägg. Den parvisa placeringen var den
ledande faktor som skilde de yttre elementen från de inre. Tillåtelsen att tävla
med sin kamrat var den ledande faktor som bestämde vad inre element kunde
göra tillsammans. Den parvisa placeringen och tillåtelsen att tävla var ledande
element och kan ses som Evas ombud: eleverna behövde inte fråga Eva om vad
de fick göra i sitt möjlighetsrum, eller med vem de fick göra detta – det bestämde
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de båda ledande elementen, det var de som gav eleverna både frihet och begränsningar.
yttre element
ledande element

inre element

Bild 5: Ett möjlighetsrum delar upp tillvarons element i tre kategorier: ledande element i dess
vägg, inre element inne i möjlighetsrummet och yttre element utanför.

Men för att det skulle kunna uppstå tävling i ett sådant här möjlighetsrum krävdes också andra inre element, som räkneböcker; utan räkneböcker kunde man
inte tävla i räkning. Vad som kan hända i ett möjlighetsrum är alltså inte bara beroende av de ledande elementen i dess vägg, utan också av vilka de inre elementen är. Konsten att använda sig av ordning och kaos genom att skapa möjlighetsrum handlar alltså inte bara om ledande element, utan också om inre element.

parvis placering







två elever
behov av omväxling
(ev. leda)
räkneböcker
idén att tävla i räkning

regeln att det är tillåtet att tävla
Bild 6: Möjlighetsrum kringgärdat av de ledande elementen ”parvis placering” och ”regeln att det
är tillåtet att tävla” och dess inre element – elever, behov av omväxling, räkneböcker m.m.
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I möjlighetsrummet ”Evas klassrum” fanns inre element av olika slag: stolar och
bord, elever, böcker, pennor och radergummin. En av Evas arbetsuppgifter bestod i att skapa struktur, ordning, en annan i att upprätthålla ordningen. Att skapa möjlighetsrum i form av parvis placerade bänkar var ett exempel på hur hon
löste den första uppgiften. När sedan eleverna var på plats gällde det att se till
att ordningen bestod genom att hävda möjlighetsrummen, hålla dem i hävd. Jag
har lånat uttrycket ”hålla i hävd” från lantbruket. En äng hålls i hävd av betande
djur; utan djur som äter av växterna kommer ängen att växa igen. En äng är någonting fysiskt. Det som krävs för att en äng ska hållas i hävd är att någon släpper
ut djur på bete på den. I klassrummet hölls placeringen i hävd genom att eleverna satt på de platser, som Eva hade bestämt – i annat fall ingrep Eva och hävdade
placeringen. Min erfarenhet är att elever gärna hjälper till med detta: åtminstone
somliga elever vill ha ordning och hävdar därför möjlighetsrummen; de håller
ordning både på sig själva och på sina kamrater och hjälper på så sätt läraren att
upprätthålla ordningen.
Ett speciellt element är läraren själv, möjlighetsrummets skapare. Möjlighetsrummen är lärarens redskap och någonting läraren därför förfogar över på det
sätt som hen anser lämpligt; läraren kan välja mellan att vara yttre, inre eller ledande element; hen kan förhålla sig på tre olika sätt, kan välja mellan tre positioner – yttre, inre eller ledande position.
yttre position
ledande position

inre position

Bild 7: Läraren kan välja mellan tre förhållningssätt till sina möjlighetsrum, välja mellan tre positioner.
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Så länge allt fungerade som planerat i ett möjlighetsrum kunde Eva inta den yttre
positionen, som handlade om att stå vid sidan av och kunna se och höra vad som
hände i möjlighetsrummet, om att vara en passiv åskådare.
Om ett par elever satt overksamma och verkade ha långtråkigt kunde hon däremot gå in i möjlighetsrummet och bli ett inre element – inta den inre positionen. Som inre element kunde hon försöka göra skillnad för att få till stånd en
självorganiseringsprocess, hon skulle t.ex. kunna fråga ”Skulle det inte vara roligt
att tävla i räkning?”. Det går inte att säga vilken reaktionen skulle bli – i möjlighetsrummet råder ju frihet och oförutsägbarhet – men frågan skulle vara en ledande faktor, den skulle kunna göra skillnad. Med den inre positionen kunde hon
också småprata med de båda eleverna i hopp om att det skulle självorganisera
sig en lösning på deras problem; hon kunde hoppas att problemet skulle lösa sig,
även om hon inte visste hur.
Den tredje positionen, den ledande positionen innebär helt enkelt att möjlighetsrummets frihet tillfälligtvis upphör: Eva skulle kunna instruera/beordra två elever: ”Ta nu upp era räkneböcker och börja arbeta!” Hon kan behålla den ledande
positionen till dess hon är nöjd med situationen så att hon kan inta en yttre eller
inre position – antingen lämnar hon dem när de har börjat arbeta, eller också kan
hon börja småprata med dem utan annat syfte än att bidra till en eller annan
konstruktiv självorganiseringsprocess.
De tre positionerna handlar om olika grader av makt. Makt handlar om att kunna
göra skillnad. Störst makt har läraren i den ledande positionen: eleverna förväntas lyssna på läraren och göra som läraren säger. Minst makt har läraren i den
yttre positionen, där hen har överlåtit makten i möjlighetsrummet till eleverna –
då bestämmer eleverna, medan läraren är maktlös. I den inre positionen delar läraren makten med eleverna – både eleverna och läraren har rätt att (försöka)
göra skillnad, att använda ledande faktorer för att påverka situationen.
Konsten att organisera handlar om att veta vad man vill uppnå och använda sig
av ledande faktorer för att skapa möjlighetsrum för detta, för att sedan fortsätt-
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ningsvis hålla möjlighetsrummen i i hävd och att, allt efter behov, välja mellan att
inta yttre, inre eller ledande position.
Sammanfattning av ord och begrepp, och exempel
Teoretiska perspektiv

Evas beprövade erfarenhet

Michael

Eva var medveten om hur hon flyttade en

fokalt vetande

Polanyi

stol när hon gjorde det.
bakgrundskunskap
= tyst kunskap

Trenäts-

fokuserbar kunskap

teorin

teori-ianvändning

Eva kunde flytta en stol samtidigt som hon
tänkte på någonting helt annat.

Eva skulle kunna tänka på hur hon brukar
göra för att flytta en stol

värde

omväxling

strategi

Parvis placering för att eleverna ska kunna
tävla två och två, och på så sätt få omväxling

Trenätsteorin

underliggande anta-

Eva tror att somliga elever tycker att det är

gande

roligt att tävla.

utgångsaktivitet

Placera eleverna parvis

strategikedja

Placera eleverna parvis, för att de ska kunna
tävla, så att de ska få omväxling, så att det
blir arbetsro.

Trenäts-

ledande faktor: nå-

teorin

gonting som KAN göra ingen KAN göra skillnad om två elever t.ex.

kaos-teori

Parvis placering är en ledande faktor: placer-

skillnad

har lust att tävla i räkning.

oförutsägbarhet

Elever som sitter parvis kanske kommer att
tävla.

26

Gunnar Cardell 2015

Undervisningskonster

självorganisering

- Ska vi tävla?
- Njaa …
- Det kan vi väl …
- Okej, då!

Trenäts-

ordning: ett tillstånd

När klassrummet var tomt såg man rader av

teorin

som kännetecknas av bänkar som stod två och två. Man kunde då
relationer, mönster

förutsäga att eleverna skulle komma att sitta

och förutsägbarhet

bredvid varandra två och två.

kaos: ett tillstånd som Eleverna i ett par är fria att tänka, känna och
kännetecknas av brist röra sig oberoende av varandra – det finns
på relationer och
mönster, och av oförutsägbarhet.

möjlighetsrum: ett

inget givet mönster.
Det går inte att förutsäga om eleverna kommer att tävla.
Placeringen gjorde skillnad för vad som var

antal ledande faktorer möjligt; regeln att det var tillåtet att tävla gav
som gör somligt möj- möjligheten att tävla. Eleverna hade möjligligt och annat omöjligt het att tävla – men bara med bänkkamraten;
alla andra elever var utestängda från en sådan tävling.
ledande ele-

Den parvisa placeringen och tillåtelsen att

ment

tävla

hålla möjlig-

Eva inte bara placerade stolar och bord som

hetsrum i

hon ville ha dem, hon såg också till att de

hävd, hävda

stod kvar där hon hade ställt dem och dess-

dem

utom att eleverna satt på sina platser och
inte flyttade omkring.

inre element

De båda eleverna i ett par, deras kunskaper,
intressen, minnen, drömmar, önskemål,
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rädslor etc.; pennor, radergummin, böcker,
pärmar etc. – och kanske också Eva, om hon
så valde.
yttre element

Alla de andra eleverna och deras kunskaper,
ägodelar etc. – och Eva, om hon så valde.

Inre position

Eva småpratar med eleverna i ett par på ett
oplanerat sätt (självorganisering)

yttre position

Eva låter eleverna i ett par vara i fred, eventuellt betraktar hon dem och lyssnar på dem.

ledande posi-

Eva ger ett par elever instruktioner (organi-

tion

sering)

Tabell 1: Sammanställning av de teoretiska begrepp som använts i ovanstående
avsnitt
Konsten att vara effektiv
Uttrycket ”slå två flugor i en smäll” handlar om effektivitet. Det visade sig i intervjun att Eva tänkte sig slå fler än två flugor genom den parvisa placeringen och
genom självorganiseringsprocesser i de olika möjlighetsrummen; hon syftade
inte bara till omväxling, utan också till att eleverna skulle få en lustupplevelse.
Dessutom innebar tävlandet att eleverna arbetade intensivare och att de därför
lärde sig fortare. Trodde Eva; detta var ett av hennes underliggande antaganden.
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Bild 8: Utgångsaktivitet som ger möjlighet till tävlande som i sin tur kan ha tre värdefulla resultat:
omväxling, lustupplevelse och högre arbetstakt

Men den parvisa placeringen syftade också till självorganiseringsprocesser som
resulterade i två sorters kunskap: eleverna skulle dels kunna lära känna en kamrat, dels kunna träna samarbete. Syftet med att lära känna en kamrat var trygghet; Eva trodde att eleverna skulle känna sig tryggare om de fick var sin kompis.
Tryggheten var i sin tur tänkt att bidra till arbetsro. Här fanns alltså ytterligare en
strategikedja: sitta parvis för att lära känna en kamrat, så att man kände sig trygg
och fick arbetsro.
Konsten att vara effektiv handlar i detta fall om att Eva hade samordnat tre strategier i en enda utgångsaktivitet; hon har tre samordnade strategier som i ett
första steg syftade till omväxling, bekantskap och samarbetsförmåga, i ett andra
till trygghet och i ett tredje till arbetsro.
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Bild 9: Utgångsaktivitet med tre samordnade strategier; från ”parvis placering” går pilar till tre
syften.

Jonglörens effektivitet visar sig i stunden när hen lyckas hålla alla bollarna i luften. Evas effektivitet visar sig i detta exempel först i form av förberedelsearbete:
hon väntade inte med att ställa stolar och bord parvis tills barnen är i klassrummet, utan hade klarat av detta redan före skolstarten. När eleverna väl var på
plats arbetade denna utgångsaktivitet åt henne av sig själv och gav henne tid för
annat: strategierna som är samordnade i den parvisa placeringen kunde förväntas resultera i elevaktiviteter – som att de bekantade sig med varandra och tävlade utan hennes medverkan. Hon hade då en yttre position i förhållande till de
olika möjlighetsrummen och medan de flesta elevparen sysselsatte sig själva
kunde Eva få tid över för att vid behov inta en inre position i ett möjlighetsrum
där eleverna just då behövde hjälp eller stöd.

Konsten att exportera kunskap
Skolan kan ses som samhällets apparat för att producera kunskap. Trots att min
fråga 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 var-
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andra. 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 samarbetsträning – var Eva direkt inblandad; lärandet skedde genom självorganisering 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 spontant 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 situation, 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
möjlighetsrummet 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 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 kamraternas
namn hade betydelse för deras trygghet, men för tryggheten räckte det inte att
känna till bänkkamratens namn, även de andra kamraternas namn var bra att
kunna. Eva berättade att hon brukade leka en ”namnlek” med sina nybörjare.
Namnleken visade sig vara en utgångsaktivitet 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 självorganisering.
Självorganisering innebär oförutsägbarhet på mer än ett sätt: man vet inte om
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den blir av, eller när den blir av. Och det är oförutsägbart hur produkten, det
emergenta mönstret ser ut; resultatet kan bli ett missförstånd 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 exporterades 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.

Bild 10: Utgångsaktivitet (namnleken) i syfte att exportera kunskap (namn) i syfte att bidra till
trygghet

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 början?”. 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 sina kamraters
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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 importeras är bokstävernas namn
och utseende – där finns heller ingenting att vare sig förstå eller förklara; det
räcker att veta hur saker och ting förhåller sig. Inte heller mönstret ”två gånger
två är fyra” behöver förklaras för att kunna importeras, men däremot är det bra
att också förstå vad mönstret innebär om man i fortsättningen vill ha en praktisk
nytta av det. Men att förklara det är en annan undervisningskonst …

Konsten att använda mönster
Den parvisa placeringen var ett mönster som Eva använde bl.a. i syfte att skapa
trygghet. I namnleken dyker det upp ett annat mönster – alla eleverna sitter i en
ring – och även det mönstret var tänkt att bidra till trygghet. Placeringen sida vid
sida innebar närhet till kamraterna och denna närhet menade Eva bidrog till en
känsla av gemenskap som i sin tur tänktes bidra till trygghet.
Själva placeringen i ring innebar inte bara närhet utan också att alla var vända in
mot mitten av ringen, med ansiktet mot de andra. Man kunde se alla sina kamrater och följa leken med blicken, man kunde se och höra kamraterna upprepa
namnen; man ingick i sammanhanget och var en del av helheten. Eva menade att
den här namnleken på så sätt också motverkade mobbning.
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Bild 11: Utgångsaktiviteter (parvis placering, namnleken) och deras syften

Själva placeringen i en stor ring var alltså ett mönster som Eva medvetet använde
sig av för att motverka mobbning och skapa trygghet. Liksom den parvisa placeringen var denna placering ett mönster vars egenskaper gjorde det lämpligt att
användas som redskap i olika undervisningskonster. Eva hade kunskap om hur de
här båda mönstren kunde användas; kunskap om mönstren var ”underliggande
antaganden” i hennes teori-i-användning och låg till grund för några av hennes
strategier. Kunskap om mönster är kunskap om ledande faktorer, om hur man
kan göra skillnad.
Även i den tredje och sista utgångsaktiviteten, som Eva berättade om, fanns ett
avsiktligt valt mönster. Hon ställde upp eleverna två och två efter varandra i ett
led och gjorde sedan en rundvandring i skolan. Ett syfte var att de skulle lära sig
hitta och på så sätt slippa vara rädda för att gå vilse; även rundvandringen var en
strategi som syftade till trygghet.
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Bild 12: Utgångsaktiviteter (parvis placering, namnleken, rundvandring) och deras syften

Genom att eleverna gick två och två efter varandra kunde klassen röra sig som en
helhet i korridorerna utan att hindra mötande elever och lärare från att komma
fram. Även detta mönster innebar närhet, gemenskap och trygghet.
Eva kunde konsten att använda de här mönstren. Men även eleverna använder
sig av mönster. Namnleken handlade om en viss typ av mönster: förnamn är
mönster av språkljud. Även om ett av syftena var att eleverna skulle lära sig kamraternas namn, låg Evas tyngdpunkt inte på att exportera dessa kunskaper till
eleverna. Namnleken syftade till att synliggöra kulturell tyst kunskap som de alla
hade: förmågan att uttala sitt eget och andras namn; genom namnleken fokuserade Eva språkljuden, gjorde dem till fokalt vetande. Eva uppmanade barnen att
lyssna på hur namnen lät i början; de skulle försöka upptäcka vilka ljud som
namnen började med.
När eleverna uttalade sina namn uppstod det ljudmönster. Men till varje sådant
ljudmönster hörde också ett bildmönster uppbyggt av bokstäver. Namnleken var
starten på en mycket viktig del av skolans uppdrag: läs- och skrivundervisningen.
Att lära sig lyssna efter och känna igen språkljuden var den ena halvan i det som
brukar kallas att ”knäcka läskoden”; den andra halvan handlar om att lära sig de
skrivna namnen och deras bokstäver. Läskoden handlar om hur ljudmönster och
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bildmönster är kopplade till varandra, hur ljuden motsvaras av bokstäver och uttalade ord av skrivna. Att säga ett namn handlar om både biologisk och kulturell
tyst kunskap, att stava det är någonting man kan lära sig i skolan.
Ett namn är ett system av ljud och bokstäver som bildar två sorters mönster:
ljudmönster och bokstavsmönster. Dessa båda mönster är delsystem i systemet
”namn”; mitt namn består av två delar, ett ljudmönster och ett bokstavsmönster.
Ord av olika slag kan sättas samman till större system, till meningar av olika slag
och då är orden i sin tur delsystem. I ett namn gör ordningen på ljuden eller bokstäverna skillnad; placeringen är en ledande faktor. Det samma gäller i en mening: i en fråga är ordföljden annorlunda än i ett påstående; ordens placering i
meningen gör skillnad. Frågor är mönster som ser annorlunda ut än de mönster
där någonting beskrivs: det är skillnad mellan ”Är Anna här”, ”Här är Anna” och ”
Anna är här”, och det är ordföljden som är den ledande faktorn, det är den som
gör skillnaden. Systemen består av samma delsystem, men ordföljden ger olika
mönster som i sin tur gör skillnad. Vid frågan ”Är Anna här” kan svaret bli Ja eller
Nej; påståendet ”Här är Anna” kan följas av ett Jaså och påståendet ”Anna är
här” kanske följs av ett Vad bra! Samma delsystem, men olika mönster och olika
effekter.
Tre meningar med var sin innebörd; tre mönster där ordföljden, ordens placering, gör skillnad. Skillnad mellan ordföljder gör skillnad mellan innebörder – det
handlar om information. Förmågan att på det här sättet använda sig av ordens
placering för att göra skillnad är en kulturell tyst kunskap hos en svensktalande,
och ingen konst för hen. Att veta hur en ska använda mönstret ”parvis placering”
för att nå vissa effekter i ett klassrum är däremot en undervisningskonst.

Konsten att ställa kunskapsdiagnoser
Skolan är samhällets verktyg för att barn och unga ska lära sig saker och ting; det
handlar om att skapa kunskap av olika slag. Eva är som lärare den som har ansvaret för lärandet, för kunskapsproduktionen och måste därför kunna övervaka lär-
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processerna och se om kunskap faktiskt produceras; hon måste kunna observera
kunskaper av olika slag.
Kunskap handlar om mönster, om ordning. Mönster är helheter av delar, av element. Kunskap är uppbyggd av kunskapselement. Kunskapselement är ledande
faktorer; det kan göra skillnad om en elev har en viss kunskap, eller ej. Då eleverna kom till skolstarten kunde Eva se om alla eleverna kunde gå, eller ej. Detta
kunskapselement – den tysta kunskapen ”gå” – var en förutsättning då Eva skulle
leka namnleken med eleverna. Det första momentet var då att eleverna skulle
förflytta sig från den parvisa placeringen till en ring; det gjorde skillnad för Eva
om alla elever kunde gå, eller ej. Kunskapselementet ”gå” var en ledande faktor
som Eva lätt kunde upptäcka, så när det var dags för namnleken hade Eva redan
klart för sig om alla elever kunde gå, eller om någon måste åka rullstol.
Kunskapselementet ”gå” är en helhet av många delar, den är ett system av rörelser: sträcka fram ena foten, sätta ner den, flytta fram tyngdpunkten, lyfta den
bakre foten från golvet, föra fram det bakre benet förbi det första, sätta ner foten, flytta fram tyngdpunkten. Varje sådan rörelse är i sin tur ett system av muskelarbete som förutsätter biologisk tyst kunskap. Att gå är ett system av rörelser
som i sin tur är system av muskelarbete; att gå är ett system av delsystem. Somliga delsystem, som att sträcka fram foten, kan vara både tyst och fokuserbar
kunskap – man kan göra det utan att tänka på det, eller tänka intensivt på varje
rörelse man gör. Den där rörelsen med foten är dessutom lätt att se, både för
eleven och för läraren. Även förmågan att se om en elev kan gå är en tyst kunskap, det är ingenting läraren behöver fundera över; man noterar att eleverna
kan gå första gången de kommer in i klassrummet, och funderar sedan aldrig mer
över den saken; att ställa kunskapsdiagnos när det gäller förmågan att gå är enkelt.
Själva gåendet är ett system av delsystem, av element som måste komma i en
viss ordning, i ett visst mönster. När en elev utan besvär går in i klassrummet är
detta ett tecken inte bara på att eleven kan gå, utan att också på att alla de
andra kunskapselementen i gåendet är på plats i mönstret; att eleven kan gå vi37
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sar att benmusklerna kan göra det som behövs, att alla delsystemen har den
nödvändiga tysta kunskapen. Kunskap är mönster och därför ordning och förutsägbarhet. När Eva visste att alla eleverna kunde gå, visste hon också att de kunde flytta sig från sina platser och sätta sig i en ring, deras kunskap gjorde dem i
detta avseende förutsägbara.
Konsten att använda mönster kommer till användning i konsten att ställa kunskapsdiagnoser. Ett tillfälle då Eva passade på att utföra denna konst var själva
namnleken; ett av Evas syften med namnleken var att få en uppfattning om elevernas mognad och kunskaper vad gällde språkutvecklingen. Frågan ”Kan ni höra
om några av namnen låter likadant i början?” innebar någonting helt nytt för eleverna; språkljuden hade bara funnits där som kulturell tyst kunskap för dem, aldrig tidigare som fokalt vetande. Frågan följdes därför av undran, förvirring och
oförutsägbarhet. Men när Eva visade dem en metod att undersöka saken var
somliga elever snabbt med på noterna:
-

Låter Anna och Stina likadant i början?

-

Neeej …

-

Låter Anna och Anders likadant i början?

-

Ja!

Allt eftersom leken fortskred märkte Eva att somliga elever inte bara var ivriga
att svara, utan också kunde svara rätt; deras beteende hade blivit förutsägbart:
när Eva frågade om ett par namn lät lika kunde de ge ett korrekt svar. Den här
förutsägbarheten innebar att det nu fanns ordning i deras huvuden, att det hade
uppstått ett mönster där ordet ”namn” hängde samman med ljudupplevelser.
Eva såg ett ”hen-har-förstått”-mönster – ett mönster av säkerhet, ivrighet att
svara, förutsägbarhet och korrekta svar.
Denna förutsägbarhet kan relateras till namnleken. Namnleken var ett möjlighetsrum med ett – för nybörjarna – nytt och spännande innehåll: plötsligt skulle
de använda öronen för att höra saker och ting, höra hur kamraternas namn lät i
början. Allt eftersom leken framskred blev det allt fler som insåg vad det hela
gick ut på: de lärde sig känna igen ljuden, och så småningom lärde de sig också
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bokstäverna och att stava till kamraternas namn. När det hade kommit så långt
var namnleken inte rolig längre; om Eva hade frågat ”Kan ni höra om några av era
namn låter likadant i början?” hade eleverna förmodligen reagerat med förvåning och kanske irritation: ”det är klart att vi kan!” Namnleken som från början
hade handlat om oförutsägbarhet hade nu mist sin lockelse för somliga elever
och blivit någonting trivialt – nu hade de tyst kunskap om de här sakerna och då
verkade frågan fånig, ja, kanske t.o.m. kränkande. Namnleken som från början
var ett möjlighetsrum fullt av kaos och oförutsägbarhet hade nu övergått i ordning; möjlighetsrummet hade fyllts ut med relationer, mönster och förutsägbarhet.
Skolan kan sägas handla om att lärarna skapar möjlighetsrum med kaos och
oförutsägbarhet, där kunskap självorganiserar sig så att möjlighetsrummen fylls
ut med ordning och förutsägbarhet. Detta är själva kärnan i skolan: att kaos
övergår i ordning, okunnighet i kunskap, oförutsägbarhet i förutsägbarhet – i
möjlighetsrum som fylls ut och blir triviala, fyllda med tyst kunskap som de blir.
Det var detta som Eva ville skulle hända – och som brukade hända. Men det hände inte hos alla elever samtidigt; somliga visade tecken på att de förstod, medan
andra elevers svar eller ansiktsuttryck av osäkerhet och undran visade Eva att de
ännu inte hade förstått vad leken gick ut på, och att de ännu inte hade upptäckt
mönstret, kopplingen mellan namn och ljud. Eva såg ett ”hen-har-inte-förstått”mönster – ett mönster av undran, osäkerhet och gissningar.
Under leken höll Eva ögon och öron öppna för att upptäcka tecken på förståelse,
på kunskap – hon inregistrerade kunskapstecken. Positiva kunskapstecken som
visade att det fanns ett ”hen-har-förstått”-mönster eller negativa kunskapstecken på ett ”hen-har-inte-förstått”-mönster. Ett korrekt svar var ett positivt kunskapstecken, ett felaktigt svar ett negativt. Men även en gissning kan resultera i
ett korrekt svar och är därför inget säkert tecken på att eleven verkligen har förstått vad det hela går ut på, att eleven har upptäckt mönstret. Eva kunde därför
inte nöja sig med enskilda korrekta svar, utan behövde en helhet av positiva kunskapstecken, ett mönster som övertygade henne: det här barnet har förstått vad
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det handlar om, det märks på hela hens uppträdande. Kunskapen gav de elever
som hade förstått en viss förutsägbarhet, och eftersom Eva visste hur ”hen-harförstått”-mönstret brukade se ut kunde hon också avgöra om det fanns hos en
elev, eller ej.
Det här diagnosarbetet under namnleken gav Eva utgångspunkten för hennes
fortsatta undervisning. Nu visste hon vilka elever som hade upptäckt språkljuden,
och vilka som fortfarande uppvisade negativa kunskapstecken. Kunskapstecknen
visade henne var hon måste försöka möta de enskilda eleverna; kunskapstecknen var ledande faktorer för Eva; de kunde göra skillnad i hennes fortsatta undervisning.

Bild 13: Utgångsaktiviteten ”namnleken” hade bl.a. till syfte att Eva skulle upptäcka ”kunskapstecken”

Vid sidan av att ge eleverna kunskap – om vad kamraterna hette och om språkljuden – gav alltså namnleken Eva möjlighet att skaffa sig viktig kunskap om eleverna; i namnleken kombinerades konsten att exportera namnkunskap med
konsten att ställa kunskapsdiagnoser, samtidigt som leken var ett möjlighetsrum
där det genom självorganisering kunde uppstå både trygghet och kunskap om
språkljuden
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Sammanfattning av ord, begrepp och exempel
system- System
teori

delsystem

namn
språkljud

Trenäts- kunskapselement

Växelvis och upprepade gånger sätta ena

teorin

foten framför den andra och flytta över
tyngdpunkten.
positivt kunskaps-

Hen går.

tecken
negativt kunskapstecken

Hen ramlar.

fylla ut möjlighetsrum

Att ersätta oförutsägbarheten i möjlighetsrummet ”namnlek” med förutsägbarhet
och ordning i form av kunskaper om språkljud, bokstäver och namn.

Tabell 2: Sammanfattning av teoretiska begrepp
Konsten att skapa synergier
Ett av Evas syften med den parvisa placeringen var att eleverna skulle få omväxling genom att tävla. När en sådan där tävling kom till stånd berodde det på en
form av samarbete mellan Eva och eleverna: eleverna bidrog med lusten att tävla
och Eva med den parvisa placeringen, som gjorde tävlandet möjligt. Om eleverna
hade suttit en och en hade de inte kunnat tävla, utan hade fått nöja sig med att
känna sig uttråkade. Och tvärtom, om eleverna inte hade lust att tävla, så hjälpte
det inte att de satt två och två. Ordet synergi kommer från grekiskans synergos,
och betyder samarbete. Genom den parvisa placeringen och elevernas lust att
tävla uppstod en synergi som gav en synergieffekt: en tävling som gav omväxling.
Det är tänkbart att de tre utgångsaktiviteterna parvis placering, namnlek och
rundvandring faktiskt resulterade i arbetsro, som Eva trodde att de skulle göra. I
så fall var även arbetsro en synergieffekt, ett resultat av tre samverkande strate41
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gier. I Bild 13 framgår denna samverkan av pilarna: två pilar pekar mot arbetsro,
nämligen pilarna från ”få omväxling” och ”trygghet”; det var alltså här som synergieffekten uppstod. Det räckte tydligen inte med trygghet för att det skulle bli
arbetsro, det krävdes också omväxling– och tvärtom, det räckte inte med omväxling för att det skulle bli arbetsro, det krävdes också trygghet. Men om eleverna
både var trygga och fick omväxling kunde man förvänta sig synergieffekten arbetsro.
Vi ser i bilden att det är fyra pilar som pekar mot trygghet – pilarna som går från
”bekantskap”, ”gemenskap”, ”namnkunskap” och ”lokalkännedom”; Eva tänkte
sig att fyra strategikedjor samverkade för att det skulle uppstå trygghet. Om Eva
hade rätt, blev hennes elever trygga och tryggheten var då en synergieffekt av
att man lärt känna en kamrat, visste vad kamraterna hette, upplevde gemenskap
i klassen och kunde hitta i skolan.
Som framgår av Bild 13 bildar de samordnade och samverkande strategikedjorna
ett nätverk; jag kallar det strateginät. Evas strateginät syftade till att skapa värden som gemenskap, trygghet, kunskap, omväxling, samarbete och arbetsro;
dessa var hennes syften. Men i Evas tänkande fyllde de också en annan funktion:
tanken på trygghet som något viktigt och värdefullt hade uppenbarligen gett
upphov till ett tänkande om vad som kunde göras för att detta värde skulle förverkligas, ett tänkande om strategier. I analogi med allergener som ger upphov
till allergier, myntade jag begreppet strategener, som ger upphov till strategier;
att trygghet är en strategen framgår av att Eva hade strategier för att förverkliga
detta värde; hon hade tänkt ut strategier utifrån tanken på trygghet. Men hur
strateginätet kom att se ut berodde inte på enstaka strategener, utan på helheten av strategener som gemenskap, trygghet, kunskap, omväxling, samarbete
och arbetsro. I analogi med begreppsparet gen – genom myntade jag strategenom; ett strategenom är en uppsättning av strategener. Evas strateginät speglar
hennes tänkande utifrån sitt strategenom, hennes uppsättning av strategener.
Strategenomet utgörs av värdena i hennes teori-i-användning.
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Konsten att förankra kunskap
Konsten att förankra kunskap handlar om en grundläggande pedagogisk princip:
att i sin undervisning utgå från det eleverna redan kan. När Eva ställde frågan
”Kan ni höra om några av namnen låter likadant i början?” så gjorde hon det utifrån den tron att eleverna kunde höra detta, att de hade förmågan att urskilja
språkljud. Det fanns ett gott skäl för att tro detta: hon märkte ju att eleverna talade med varandra och detta visade att de kunde höra sig själva och varandra,
kunde höra de språkljud, som man skapade genom sitt tal.
Förmågan att höra språkljud är en tyst kunskap, förmodligen en kombination av
biologisk och kulturell tyst kunskap. Men då Eva skulle undervisa i läsning och
skrivning räckte det inte att eleverna hade denna tysta kunskap; i läs- och skrivundervisningen måste eleverna ljuda bokstäver och ord och detta kräver att man
har fokalt vetande om de olika ljuden. Frågan ”Kan ni höra om några av namnen
låter likadant i början?” fungerade som en uppmaning: lyssna efter det första
ljudet i namnen! Syftet med denna uppmaning var att eleverna skulle upptäcka
sin egen kunskap om språkljuden, att de skulle fokusera tyst kunskap och på så
sätt bli medveten om den och därigenom bli medveten också om existensen av
språkljud.
Den nyvunna medveten om att ens eget namn började med ett visst ljud, som
man själv och kamraterna kunde framkalla, blev en grundsten för den fortsatta
läs- och skrivundervisningen. Konsten att förankra kunskap handlar om att finna
och använda en ankarplats för lärandet. I detta fall var ankarplatsen elevernas
förmåga att uttala språkljuden, men förankringen krävde också att eleverna var
medvetna om sin egen tysta kunskap så att denna medvetenhet kunde bli utgångspunkt för fortsatt lärande. De skulle inte bara helt omedvetet kunna använda språkljuden i talet, utan skulle i fortsättningen medvetet kunna använda
dem vid valet av lämpliga bokstäver i skrivandet.
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Konsten att tänka baklänges
Eva trodde att eleverna hade behov av arbetsro för att kunna lära sig; det var
därför hon hade tänkt ut strategier som skulle bidra till arbetsron. Hon trodde
också att de behövde känna trygghet för att få arbetsro. Det fanns alltså behov
av både arbetsro och trygghet, liksom av omväxling. Vidare trodde hon att gemenskap var en förutsättning för trygghet och att närhet i sin tur var en förutsättning för gemenskap; det var därför hon lät eleverna sitta intill varandra i en
ring: de kom närmare varandra, och närheten skulle bidra till gemenskap och
trygghet.
Det finns en grundläggande skillnad mellan några av de här behoven. Barn och
ungdomar har alltid behov av gemenskap, trygghet och omväxling – dessa är nubehov som de har hela tiden. Däremot har de strängt taget inte behov av arbetsro; de flesta kan må bra och trivas med tillvaron även om det är nog så stökigt
och högljutt. Men skolan handlar inte bara om nu-behov, utan också om framtida behov. Senare i livet kommer de att ha behov av kunskaper, av sådant de ska
lära sig i skolan.
Behovet av arbetsro skiljer sig både från nu-behoven och de framtida behoven. Å
ena sidan har barn och unga inget behov av arbetsro i nuet för att må bra, å
andra sidan hör behovet av arbetsro som Eva talade om hemma i nuet, inte i
framtiden; elevernas framtida behov av arbetsro var inget som Eva behövde bekymra sig om. Däremot går det en behovskedja från framtida behov till nuet: det
framtida samhällets behov av människors arbete leder till behovet av kompetens, som leder till behovet av kunskaper och till behovet av lärande och därför
också av arbetsro; det är genom sin plats i denna behovskedja, som arbetsro får
sitt värde; arbetsro är värdefullt eftersom det är en grund för tillfredställelsen av
framtida behov som kompetens och arbete. Jag kallar en sådan här behovskedja,
som börjar i ett tänkt framtida samhälles behov och slutar i nuet, en futural behovskedja; en futural behovskedja binder samman framtida behov med behov i
nuet; för att samhället ska fungera på bästa sätt i framtiden behöver eleverna
arbetsro i skolan.
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Konsten att tänka baklänges består i att börja tänka på framtida behov och sedan steg för steg nysta upp futurala behovskedjor: Vad behövs för att samhället
ska fungera i framtiden, vilka krav kommer att ställas på människor? Det kommer
att krävas kompetens; människor kommer att ha behov av kompetens. Vad krävs
för kompetens; vad behöver de för att kunna vara kompetenta? De behöver kunskaper. Vad krävs för att de ska få kunskaper? En skola där de lär sig saker och
ting. Vad krävs för att de ska lära sig? De behöver arbetsro. Vad krävs för att det
ska bli arbetsro? Det behövs omväxling och trygghet. Vad behövs för att de ska
vara trygga? Gemenskap och olika kunskaper. Vad krävs för att det ska uppstå
gemenskap? Närhet, ledarskap och att man talar med varandra. På det här sätter
finner man ett nätverk, ett behovsnät av behov och behovskedjor. Och om man
tänker ut strategier för att tillgodose behoven uppstår ett strateginät.

Sammanfattning av ord och begrepp
Trenäts-

strategen

teorin

Eva hade åsikten att ”trygghet” var någonting
betydelsefullt och denna åsikt gav upphov till
strategier.

strategenom

Evas uppsättning av strategener: gemenskap,
trygghet, kunskap, omväxling, samarbete och
arbetsro – m.m.

samordnade

Namnleken har de fyra syftena närhet, namn-

strategier

kunskap, upptäcka språkljuden (eleverna) och
kunskapstecken (Eva) och syftena ingår i var
sin strategikedja.

samverkande

Strategierna för bekantskap, gemenskap,

strategier

namnkunskap och lokalkännedom samverkar
för trygghet.

strateginät

Nätverket av Evas samordnade och samver-
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kande strategier.
nu-behov

Trygghet

behovskedja

behovet av trygghet medför ett behov av gemenskap som medför ett behov av närhet

futural behovskedja

Samhället kommer att behöva kompetenta
människor, som då behöver kunskaper. Detta
medför ett behov av lärande, som i sin tur kräver arbetsro.

behov i futural be-

arbetsro

hovskedja
behovsnät

helhet av behov och behovskedjor

Tabell 3: Sammanfattning av teoretiska begrepp

Evas hennes teori-i-användning handlar inte bara om en mångfald av behov, utan
också om en komplex helhet av strategikedjor. Ordet komplexitet kommer från
latinets ord för väva, plexus. Trådarna i Evas väv är strategikedjor. Hennes strateginät, hennes strategiska väv, uppstår genom att hon dels samordnar strategier,
dels låter strategierna samverka. Ett strateginät är uppbyggt av samordnade och
samverkande strategikedjor. De samordnade strategierna gör strateginätet effektivt, de samverkande ger synergieffekter, dvs. sådana effekter som Eva inte
själv kunde åstadkomma genom något enkelt handgrepp.
Evas strateginät gestaltar två av de tre aspekterna av hennes teori-i-användning,
av hennes ”värden, strategier och underliggande antaganden” – dels värden som
trygghet och arbetsro, dels strategier för att förverkliga dessa värden. I intervjun
med henne anade jag den tredje aspekten av hennes teori-i-användning – underliggande antaganden. Antagandena gällde både nu-behov, framtida behov och
behov i futurala behovskedjor; det var tydligt att Eva trodde att det skulle finnas
ett samhälle i framtiden och att eleverna skulle växa upp till vuxna som kunde
bidra till att det samhället fungerade. Då antog hon att hon behövde skapa ar46
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betsro för sina nybörjare, och därför också motverka otrygghet och långtråkighet.
Eva var som lärare en viktig del av samhället; med hjälp av sitt strateginät skapade hon värden av grundläggande betydelse för både enskilda människor och
samhället i stort. Värden i skolan hänger ihop med hela samhället – med dess
förmåga att fungera och ge människor det de behöver – inklusive omväxling och
trygghet. Skolan har det dagliga ansvaret för barn och ungdomar under tiofemton år av deras liv. Värden i skolan handlar om både VARA-I-SKOLAN och
LÄRA-I-SKOLAN och om i vilken grad eleverna får både nu-behov och behov i futurala behovskedjor tillgodosedda. Evas strateginät speglar både läroplanen och
hennes underliggande antaganden om framtiden, om kunskapsmål, framtida behov och futurala behovskedjor; eftersom behoven hänger samman i behovskedjor kommer strateginätet att spegla ett behovsnät.
Skolans kvalitet handlar om i vilken utsträckning strateginätet har tillgodosett
behoven i behovsnätet. Men eftersom behovsnätet är en tankestruktur – det
handlade om Evas underliggande antaganden om nu-behov, framtida behov och
futurala behovskedjor – berodde kvaliteten i hennes undervisning också på hur
väl dessa antaganden stämde med verkligheten, med faktiska förhållanden. Ett
problem är att framtiden inte är något säkert faktiskt förhållande – den existerar
ju inte ens. Ett annat problem är att veta vilka möjligheter och svårigheter – och
därmed också behov – som döljer sig i den enskilda eleven. Även om kvalitet i
skolan kan tyckas vara någonting eftersträvansvärt är det lite som en hägring i
öknen – någonting man kan vandra mot, men som hela tiden glider undan och
upplöses; kvalitet i skolan handlar därför i viss mån om oförutsägbarhet. Det man
som lärare kan göra är att försöka skapa förutsättningar för att somliga värden
ska kunna förverkligas.
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Konsten att skapa förutsättningar
Konsten att tänka baklänges handlar om att reflektera över förutsättningar och
behov. Om vi betraktar Evas strateginät ser vi att det finns tre sorter av förutsättningar: givna, skapade och emergenta förutsättningar. De givna förutsättningarna var klassrummet, stolarna, borden och räkneböckerna etc. Utöver dessa
fanns också en annan sorts givna förutsättningar för elevernas trygghet: tre personer som i olika situationer skulle kunna hjälpa och stödja dem: vaktmästaren,
skolsköterskan och rektorn.
De skapade förutsättningarna var de tre mönstren 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 handlar 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 handlar om undervisningskonst; trygghet och
arbetsro är ju i bästa fall effekter av olika undervisningskonster. Evas undervisningskonster tar sig uttryck i skapade förutsättningar, i form av utgångsaktiviteter och i möjlighetsrum.
När vi ser att förutsättningarna för arbetsro till stora delar – som gemenskap och
trygghet – är emergenser, som i bästa fall kan uppstå, inser vi utgångsaktiviteternas betydelse som möjlighetsrum; det var möjligt att eleverna skulle uppleva
gemenskap och känna sig trygga. Men en emergent 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 använde givna förutsättningar för att skapa möjlighetsrum.
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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 betydelse 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: biblioteket. På
Evas skola fanns ingen vägg mellan biblioteket och den intilliggande korridoren.
En vägg hade kunna göra skillnad för arbetsron i biblioteket: 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 regel 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.

Bild14: Evas strateginät
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Det finns en skillnad mellan de båda reglerna ”tillåtet att tävla” och ”förbjudet
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 behov 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 orsak till orsakskedjor med samma innehåll, som strategikedjorna. Strateginätet skulle då förvandlas till ett nätverka av faktiska orsakskedjor, ett orsaksnät.
Då Eva första skoldagen visade eleverna var de skulle sitta skedde inte detta 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 klassrummet. Då Eva visade dem till deras platser var detta alltså händelser som ägde rum i ett redan befintligt orsaksnät som eleverna delvis hade minnen av. Alla dessa minnen var givna förutsättningar och dessa kunde Eva givetvis 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
självorganiseringsprocesser och emergenta förutsättningar.
Konsten att skapa förutsättningar handlar om att först orientera sig mellan 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 utgångsaktiviteter ett befintligt men oöverblickbart orsaksnät. Likaväl som de givna förutsättningarna i orsaksnätet långa
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stycken är okända, är de emergenta förutsättningar som uppstår till följd av strateginätet oförutsägbara. Läraren har därför ingen fullständig kontroll vare sig
över utgångsläget, över processerna eller över utfallet av sin undervisning.

Konsten att använda regler
Eva hade vissa idéer inför skolstarten om hur skolarbetet skulle organiseras. Hon
tänkte sig t.ex. att eleverna skulle sitta två och två. Ett skäl för detta var att de då
skulle kunna tävla. De här båda idéerna handlade om två mönster, två tankemönster; det ena handlade om parvis placering, det andra om två barn som tävlar mot varandra. Idéerna var inga dagdrömmar utan framåtsyftande, de ingick i
Evas förberedelse inför skolstarten.
Om någon kom in i Evas klassrum en bit in på höstterminen kunde en se att idéerna hade manifesterat sig i elever som satt två och två, och i att somliga av dem
tävlade. Dessa observerbara mönster var då uttryck för de underliggande idéerna: eleverna ska sitta två och två och de får tävla. Att dessa båda idéer fanns och
respekterades syntes alltså i Evas klassrum. Elevernas faktiska handlingsmönster
visade att idéerna fanns. Långa stycken hade mönstren nu blivit tyst kunskap,
självklarheter som man vare sig tänkte på eller talade om.
Men det kan finnas skäl att tala om ett önskvärt mönster, att lyfta fram det som
fokuserbar kunskap, och det gör man genom att beskriva det i ord och i form av
en regel: det är så här det ska eller får vara. Ni ska sitta två och två. Ni får tävla.
Ibland kan det finnas skäl att skriva ner formuleringen. Ett skäl för att göra detta
är att regeln är viktig som del i väggen på ett möjlighetsrum, som man vill hålla i
hävd. En skriven regel på anslagstavlan gör regeln synlig och kan då fungera som
en påminnelse om att man ska hjälpas åt att hävda möjlighetsrummet.
Det finns ett ord som kommer från latinet ord regere som betyder ’leda’’, styra’:
regim. Jag kallar kombinationer av regler för regimer, eftersom de tillsammans
styr vad som händer, de bildar möjlighetsrum. Kombinationen av de båda reglerna om parvis placering och tävlande var en regim som Eva hade skapat. Men i
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Evas strateginät fanns det också en regel om att inte springa i biblioteket, och
den hörde inte hemma i den regim som hon hade skapat, utan i skolans gemensamma regelsystem, det som lärare och rektor hade beslutat om tillsammans.
Rektor och lärare hade inte fria händer att hitta på vilka regler som helst – de
styrdes av andra regimer, de som kom till uttryck i skollagen, läroplanerna och
kommunens skolplan. Skolan och skolans vardag får alltså struktur genom ett system av regimer – allt från den som är given av staten, till sådana som är skapade
av läraren. Statens regim är ett möjlighetsrum för skolhuvudmännens regimer,
som i sin tur är ett möjlighetsrum för skolornas regimer, som sätter gränser för
den enskilda skolans regimer; ett lands regimer är ett system av möjlighetsrum.
”Land skall med lag styras” – men vad som händer i landet styrs alltså inte bara
av lagar utan också av regler på lägre nivåer, av läroplaner och skolplaner, av lärares regler och elevernas överenskommelser. Lagstiftarna skapar möjlighetsrum, men det är sedan inte bara de som ansvarar för att hålla dem i hävd. Och
lagarna gäller inte bara andra, utan också för lagstiftarna själva. De båda reglerna
om parvis placering och tävling var en regim som styrde inte bara eleverna utan
också Eva; hade hon sagt en sak kunde hon inte utan vidare ändra det – det
handlade ju om att hävda möjlighetsrummet och bevara ordningen. Det samma
gällde regeln om att inte springa genom biblioteket som lärarna hade kommit
överens om tillsammans; alla måste följa regeln. Dessa regler – de som lärarna
hade kommit överens om och de som Eva hade bestämt skulle gälla i hennes
klassrum – utgjorde två av de regimer, som tillsammans bestämde vad som var
tillåtet och inte tillåtet för både lärare och elever; alla måste underkasta sig de
gemensamma regimerna.
Möjlighetsrum handlar inte bara om ordning, utan också om frihet. De svenska
lagarna tillät Eva att placera elever parvis och att låta dem hitta på egna regler
för sitt tävlande. När eleverna tävlade i räkning hittade de själva på reglerna,
men dessa regler var inte en del av klassens gemensamma regim; det var bara de
som bestämde tävlingsreglerna som behövde följa dem. Naturligtvis skulle eleverna på motsvarande sätt kunna vara med och bestämma vilka regler som skulle
gälla i klassrummet och på skolan, dvs. vara med och utforma den egna klassens
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eller t.o.m. skolans regim, och som vuxna kan de vart fjärde år vara med och via
de politiska partierna bestämma över landets regim, dess lagstiftning, dess regler
för ordning och frihet. Konsten att använda regler handlar om att skapa och
hävda möjlighetsrum som ger både nödvändig ordning och lämplig frihet.
Konsten att ställa krav och ge rättigheter
Man hör ibland åsikten att man måste ställa krav på eleverna. Denna åsikt kan
förstås utifrån begreppen möjlighetsrum och regel. Eva skapade ett möjlighetsrum av de båda reglerna ”ni ska sitta två och två” och ”ni får tävla”. Den ena av
dessa båda regler innebar förutsägbarhet, den andra oförutsägbarhet. När Eva
hävdade detta möjlighetsrum – och det fick hon säkert anledning att göra nog så
uttryckligen ibland – innebar detta att hon ställde krav, t.ex. krav på att eleven
skulle gå tillbaka till sin plats; att hon skulle ställa detta krav var förutsägbart.
Den andra regeln, den som sa att eleverna fick tävla, handlade om deras frihet;
Eva krävde aldrig att två elever skulle börja tävla, där de satt två och två. Medan
den första regeln ställde ett krav, gav den andra regeln en rättighet. De två reglerna reglerade dels ordningen, möjlighetsrummets förutsägbara vägg, dels friheten, möjlighetsrummets oförutsägbara innehåll. Reglerna sa vad man fick och
inte fick göra, vad man skulle göra och vad man hade rätt att göra. Även om det
inte framgår av min intervju med Eva hände det förmodligen att elever frågade
henne ”Fröken, kan vi få … ?” och denna fråga handlade då om att utforska vilka
möjligheter det aktuella möjlighetsrummet erbjöd, om dess regler för elevernas
rättigheter. Ett sådant svar – oavsett det innebar tillåtelse eller förbund – var i
fortsättningen regel, och detta oavsett den var nedskriven, eller ej.
krav

rättigheter

Bild 15: Möjlighetsrums rättigheter avgränsas av krav
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Att ställa krav i skolan handlar om kaos/frihet och ordning, om möjlighetsrum
och deras väggar. Krav i skolan uppstår då lärare skapar möjlighetsrum som de
sedan hävdar. Namnleken var ett möjlighetsrum och när Eva hävdade detta möjlighetsrum gjorde hon det genom att förvänta sig och begära av att eleverna att
de skulle lyssna på henne och följa hennes instruktioner, men hon krävde inte att
de skulle uppleva gemenskap, skulle lära sig namn och vara trygga. Eva krävde att
eleverna skulle sitta på sina platser, men hon krävde inte att de skulle tävla i räkning. Regeln att man skulle gå genom biblioteket ställde ett krav på eleven, men
uteslöt naturligtvis inte rätten att stanna vid en hylla och bläddra i böckerna.
Skolan är ett möjlighetsrum där en grundläggande regel är att eleverna ska följa
lärarens instruktioner om möjlighetsrum, däremot finns ingen regel som ställer
krav på eleverna att de ska lära sig. Lärandet är en rättighet som kan resultera i
självorganisering, någonting oförutsägbart som kan uppstå ur kaos och frihet –
inte till följd av ordning och krav. Konsten att ställa krav och ge rättigheter handlar därför om skolans krav på läraren och lärarens förmåga att skapa möjlighetsrum som tillgodoser elevernas rättighet att lära sig. Det är lärarens rätt och skyldighet att skapa möjlighetsrum och att hävda dessa, att ställa krav på att eleverna accepterar och följer möjlighetsrummens regler. Det är detta man kan förvänta sig av eleverna; att lyda lärarens instruktioner är ett krav som på ställs på dem.
På samma sätt som skolans regler ofta inte finns nedtecknade eller kanske inte
ens formulerade som regler, uttrycks inte heller kraven i termer av krav; kraven
uppträder oftast bara som förväntningar och tyst kunskap om rätt och fel.

Konsten att använda sanktioner
Regler är ledande faktorer som kan användas för att skapa möjlighetsrum. Ett
möjlighetsrum som Evas elever – i likhet med de flesta andra barn och ungdomar
– fick bekanta sig med var brännboll; brännbollsreglerna talade om vad som var
möjligt att göra, vad som var rätt och fel; brännbollmatchen förutsatte en regim.
När Eva lärde sina elever spela brännboll var det i första hand brännbollsreglerna
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de fick lära sig; det handlade om var man skulle stå när man väntade på att få slå,
hur många slag man fick slå innan det var nästa elevs tur och hur man skulle
springa när man hade slagit.
Att som lärare använda sig av regler och regimer handlar om att först bygga möjlighetsrummen och att sedan hålla dem i hävd. En lärares arbete kommer därför i
stor utsträckning att handla om rätt och fel. Att först införa en regel och sedan
inte bry sig om ifall eleverna följer den, eller ej, är meningslöst. Reglerna och regimerna ska ju styra deras beteende – det gäller både i räkning, stavning och
brännboll; för att lärandet och brännbollsmatchen ska kunna komma till stånd
måste möjlighetsrummet hållas i hävd; alla måste underkasta sig regler och regimer.
Det finns ett ord som handlar om att hålla i hävd: sanktionera. Ordet kommer av
latinets sancire, som betyder att helga och att hålla i helgd. Om vi lyfter in begreppet helga i skolsammanhang får det i stort sett samma innebörd som hävda:
det handlar om att visa respekt. Eleverna måste respektera och följa Evas idé om
parvis placering för att utgångsaktiviteten skulle fungera som hon hade tänkt; de
måste helga den genom att i handling visa att de kände till regeln, att de accepterade och respekterade den.
Ett ord som hör ihop med sanktionera är sanktion, men medan sanktionera bara
har en enda innebörd (= godkänna), kan sanktion betyda märkligt nog två motsatta saker; sanktion har två motsatta betydelser. Jag skiljer mellan de båda betydelserna genom att kalla den ena positiv, den andra negativ. Enligt ordboken
kan sanktion betyda ”bekräftelse, godkännande, bifall”; jag kallar detta en positiv
sanktion. Evas positiva sanktion kunde bestå i att hon genom en vänlig nick bekräftade att en elev satt på rätt plats eller godkände att hen satt på en viss plats.
Kanske berömde hon en elev för att hen hade kommit ihåg var hens plats var och
visade på så sätt att eleven hade gjort rätt. Uttrycket ”den som tiger han samtycker” säger att även tystnad kan vara en positiv sanktion; genom sin tystnad visar man sin tysta kunskap om att det som skett var rätt.
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Motsatsen till positiv sanktion är en negativ sanktion som är en ”påföljd eller reaktion på rättsstridigt handlingssätt”. I Evas klassrum kunde en negativ sanktionen vara aktuell när en elev inte satt på sin plats, dvs. när hen hade satt sig på fel
plats. Det kunde då kanske räcka med en vänlig påminnelse – ”nu sitter du allt på
fel plats” – eller en mer eller mindre sträng tillsägelse ”gå och sätt dig på din
plats”. Uppmaningen kunde förstärkas genom irritation i rösten eller rynkade
ögonbryn, dvs. ledande faktorer som visade att eleven höll på med något som
var fel, hade ett ”rättsstridigt handlingssätt”; Eva visade då genom sin negativa
attityd att hon inte sanktionerade – inte godkände – elevens val av beteende. För
det mesta räckte det för Eva att använda röst och kroppsspråk som sanktionsmedel.
Lärare har en viss repertoar av negativa sanktioner att tillgripa vid behov. Det
kanske börjar med en vänlig tillsägelse, som vid behov kan följas av ytterligare,
alltmer stränga tillsägelser. Hjälper inte dessa kan eleven visas ut ur klassrummet, rektor kan tillkallas och/eller föräldrar kan informeras etc. Det svåra med
både positiva och negativa sanktioner är att de lätt kan få oförutsedda effekter,
oönskade biverkningar; de kan bli missförstådda. Kopplad till konsten att använda regler hör därför också konsten att använda sanktioner, dvs. konsten att på
lämpligt sätt låta rätt respektive fel göra skillnad, att reagera.
Konsten att sanktionera handlar om att hålla möjlighetsrum i hävd och på så sätt
begränsa kaos och skapa ordning och förutsägbarhet. Jag vet att ibland när ett
par elever kom springande genom biblioteket så hände det att de mötte lärare A,
som då stoppade dem i deras framfart; hen sanktionerade inte att de sprang
utan visade att regeln om att inte springa skulle respekteras. En annan gång mötte de lärare B som inte ingrep, utan lät dem springa vidare; detta uppfattade de
som att hen sanktionerade – godkände – att de sprang. Eleverna tolkade Bs passivitet som en tillåtelse att springa – hen hade ju sanktionerat detta genom att
inte vidta en negativ sanktion. Logiska som de var tog de sig i fortsättningen rätten att springa genom biblioteket. Och om de då mötte lärare A som tillrättavisade dem brukade de försvara sig ”men B lät oss springa, hon sa ingenting!” Slutsats: om lärarna vill ha en gemensam regim med gemensamma regler på en skola
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måste de alla vara beredda att vid behov använda sig av lämpliga sanktioner för
att på ett tydligt sätt göra skillnad och på så sätt hävda möjlighetsrummet.

Konsten att skapa sammanhang
Kunskap är ordning; kunskap består av kunskapselement som har relationer till
varandra, som hänger ihop i större sammanhang. Evas strateginät visar hur hon
tänkte, hur olika kunskapselement om barn, skola och lärande var sammanlänkade till en helhet, hennes teori-i-användning. Men strateginätet visar också hur
hon presenterade olika kunskapselement, relationer och sammanhang för sina
elever.
Genom sin namnlek gjorde Eva eleverna uppmärksamma på språkljuden som
därefter inte bara var kunskapselement i tyst kunskap, utan också kunde fokuseras; språkljuden blev fokalt vetande. Eleverna upptäckte att deras egna namn
började med språkljud. Ljuden hängde ihop med namnen, var delar i dem. Namnen hängde i sin tur ihop med olika kamrater. En kamrat var ens bänkkamrat,
som man satt tillsammans med och kunde tävla mot. Snart visste man också vilket språkljud som hördes i början av bänkkamratens namn.
När man gick runt i skolan med Eva träffade man andra vuxna som också hörde
till skolan. Man träffade en som kallades skolsköterska, en annan rektor och en
tredje vaktmästare. De här personerna fanns inte på samma ställe utan hade varit sin plats, var sitt rum i skolan, och rummen hade namn. Namnen stod på skyltar utanför deras rum. En del av ens kamrater kunde läsa det som stod på skyltarna. På skolsköterskans dörr stod det ”skolsköterska”, på rektorns rum ”rektorsexpedition” och på vaktmästarens ”vaktmästare”.
Ett speciellt rum i skolan kallades ”biblioteket”. Där fanns en massa böcker. Och
det fanns bord och stolar och soffor där man kunde sitta och läsa. Man fick inte
springa i biblioteket, för då störde man dem som satt och läste. Alla elever i skolan fick låna böcker i biblioteket.
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Till skolstarten hörde att lära sig kunskapselement som namn på personer och
lokaler, men också att veta hur man skulle gå till dessa, hur de såg ut och vad
man kunde få för hjälp med av dem. Det visade sig att skolan var ett stort sammanhang, där korridorer och rum hängde samman, och där språkljuden fanns i
form av bokstäver på skyltar. Man lärde sig snart hur man skulle gå för att komma till vaktmästarens rum och man kunde vara säker på att man hade kommit
rätt, eftersom man kunde ljuda ihop bokstäverna v-a-k-t-m-ä-s-t-a-r-e på skylten
på hans dörr.
Konsten att skapa sammanhang får sin värde genom att sammanhang är ledande
faktorer; sammanhang kan göra skillnad, kan ha betydelse. Sammanhanget gör
skillnad för hur bokstaven o uttalas; ko och korv låter olika. Man kan ha en far
och en mor, men också en mor som ibland far bort; sammanhanget avgör innebörden av ”far”. Sammanhanget avgör vilka regler som gäller, vad man ska tänka
på; det gör skillnad om man är i biblioteket eller på skolgården. Efter en tid i skolan hade eleverna fått en mängd nya kunskaper; man visste att man kunde klara
av saker eftersom man visste hur saker och ting hängde ihop. Och därför kunde
man känna sig trygg i skolan; kunskaper om sammanhanget gjorde skillnad för
tryggheten.

Konsten att minska risker
Risker hänger ihop med förutsättningar, och liksom när det gäller förutsättningar
finns det tre typer: given risk, skapad risk och emergent risk. De olika riskerna ger
olika förutsättningar för att minska dem. Innan man kan minska en risk måste
man ha identifierat den, ha insett att den finns. Detta är enklast med de givna
riskerna, eftersom man kan ha erfarenhet av dem sedan tidigare. Svårare är det
med de skapade riskerna eftersom det kan vara svårt att inse vad man råkar ställa till med genom en ny utgångsaktivitet. Och störst svårigheter innebär naturligtvis de emergenta riskerna eftersom de uppstår genom självorganisering och
därför är helt oförutsägbara.
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Om vi tittar på Evas strateginät utifrån de två perspektiven VARA-I-SKOLAN och
LÄRA-I-SKOLAN kan vi ana vilka givna risker Eva räknade med. När det gällde
VARA-I-SKOLAN speglar hennes strategier riskerna för att


elever skulle ha långtråkigt och vantrivas
(strategi: ge eleverna möjlighet att tävla så att de får omväxling)



elever skulle känna sig ensamma och utanför
(strategier: parvis placering, namnleken)



elever skulle kunna gå vilse i skolan
(strategi: rundvandring)



elever skulle inte veta vem de kunde be om hjälp med olika svårigheter
(strategi: presentation av vaktmästare, skolsköterska och rektor)



elever skulle bli mobbade
(strategi: skapa gemenskap genom parvis placering)

När det gällde LÄRA-I-SKOLAN hade hon strategier som skulle minska givna risker, nämligen att


elever skulle ha svårt att koncentrera sig på skolarbetet till följd av att det
var stökigt i klassrummet
(strategi: skapa arbetsro genom parvis placering, namnlek och rundvandring)



elever skulle störa dem som arbetade i biblioteket
(strategi: lära dem regeln om att inte springa genom biblioteket)



hon inte skulle möta varje elev på hens nivå till följd av bristande kunskap
om eleven
(strategi: observera kunskapstecken under namnleken)

När Eva samlar eleverna i en ring för att leka namnleken, skapar hon ett möjlighetsrum i hopp om att de ska känna gemenskap. Men i detta möjlighetsrum finns
också en skapad risk: att sitta i en stor ring där alla kan se alla kan visserligen ge
en känsla av gemenskap, men innebär också en risk för mobbning. Det kan räcka
att en elev svarar på ett sätt som någon av de andra tycker är lustigt eller konstigt och därför börjar skratta. Detta skratt kan i sin tur leda till att eleven i fråga
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blir förvirrad, arg eller ledsen. Och plötsligt har det uppstått en spännande situation där fler vill delta och även om de inte kan göra det just då, blir det andra tillfällen – på rasten eller efter skolan, i matsalen eller omklädningsrummet; lusten
till omväxling kan leda till att man retas och att detta övergår i mobbning – en situation som i sin tur medför emergenta risker på både kort och lång sikt. En sådan här självorganiseringsprocess som börjar med en liten avvikelse från det
normala men som får stora och kanske allt större följder kallas fjärilseffekt. Genom sin namnlek har Eva inte bara skapat en risk för pinsamma situationer utan
också öppnat för fjärilseffekter och emergenta risker med dem.
Konsten att minska risker består av två steg; först gäller det att upptäcka riskerna
i så god tid att man hinner förebygga dem, därefter att utforma möjlighetsrum
på ett sådant sätt att riskerna minskar eller helt uteblir. När Eva tidigare under
sina år som lärare hade lekt namnleken hade eleverna suttit på det gamla sättet:
en och en och i rader bakom varandra. Eleverna kunde då inte se varandras ansikten vilket riskerade medföra känslor av ensamhet, osäkerhet och rädsla. Detta
var en risk som Eva kunde förutse och också motverka: hon lät dem sitta i en ring
intill varandra, så att alla kunde se varandras ansikten, känna närhet och uppleva
gemensamhet. Hon trodde att denna placering skulle minska den givna risken för
mobbning och därför också emergenta risker till följd av mobbningen.
given risk

möjlighetsrum

skapad risk

ensamhet,

parvis placering

trakasserier

osäkerhet,

namnlek

mobbning

rundvandring

möten med hotfulla elever

oro

Tabell 4: Möjlighetsrum som skapats för att minska given risk kan medföra skapade risker
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möjlighetsrum

emergens

emergent risk

parvis placering

tävling

fusk som leder till bråk
förlust som ger minskat självförtroende och vantrivsel

Tabell 5: Möjlighetsrum kan resultera i emergenser som medför emergenta risker

Konsten att minska givna risker handlar om insiktsfull planering. Konsten att
minska skapade och emergenta risker handlar om uppmärksamhet och fantasi,
om att ”stämma i bäcken”.
Några sätt att minska risker behandlas nedan i avsnitten Konsten att skapa lustkänslor, Konsten att skapa utmaningar och Konsten att skapa didaktiska transformationer.

Konsten att prioritera syften
I Evas strateginät ser vi syften av olika slag – syften som har att göra med VARA-ISKOLAN eller LÄRA-I-SKOLAN, med nu-behov eller behov i futurala behovskedjor.
Namnleken syftade både till VARA-I-SKOLAN (syftar till gemenskap, namnkunskap och trygghet) och LÄRA-I-SKOLAN (syftar till kunskap om språkljuden).
Namnleken var ett möjlighetsrum inramat dels av placeringen i ring, dels av Evas
idé om hur namnleken gick till.
Namnleken var ett möjlighetsrum där Eva kunde växla mellan ledande och inre
position; ibland ställder hon en fråga och lät en elev svara, ibland lät hon det
uppstå ett spontant samtal mellan sig själv och eleverna om namn och ljud. Den
inre positionen innebar en risk att eleverna börjar prata om helt andra saker, så
att samtalen spårade ur och möjlighetsrummet föll sönder. Även om Eva hade en
inre position och därmed gav eleverna frihet, så måste hon hela tiden vara beredd att växla över till en ledande position för att hävda möjlighetsrummet; hon
måste sätta gränser för vad samtalet kunde få innehålla om namnleken ska vara
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meningsfull och fylla sin funktion: att ge eleverna kunskaper om kamraternas
namn och om språkljuden. Namnleken gav två alternativ att välja mellan vad
gällde position, inre och ledande och Eva väljer i stunden den position som hon
ansåg bäst kunde gagna hennes syften: gemenskap och trygghet, kunskap om
namn och ljud, observation av kunskapstecken; hon måste prioritera ordningen i
undervisningssituationen framför elevernas frihet att prata om det som faller
dem in.
Erfarenheter av fjärilseffekter har resulterat i ordspråk som ”liten tuva stjälper
ofta stort lass” och ”bättre stämma i bäcken än i ån”. Ett svar som lockar till
skratt och löje är en sådan tuva och innebär risk både för att namnleken stjälper
och på sikt för mobbning. ”Bättre stämma i bäcken än i ån” handlar om att agera
snarast istället för att vänta; bättre att omedelbart hantera situationen och skapa
trygghet än att fortsätta tala om namn och ljud. Konsten att prioritera syfte kan
handla om att prioritera VARA-I-SKOLAN framför LÄRA-I-SKOLAN, nu-behov
framför behov i futurala behovskedjor; att inte bara köra på med sin planerade
undervisning oavsett vad som händer i klassrummet och oavsett hur eleverna
mår.

Konsten att arbeta med olika nivåer
En konst som hänger nära samman med konsten att prioritera syften är konsten
att arbeta med olika nivåer. Inte minst kan fenomenet fjärilseffekt förstås ur nivåperspektivet.
Evas namnlek var en del av hennes strateginät; namnleken var en utgångsaktivitet bland andra – man kan tala om aktivitetsnivån. På aktivitetsnivån var det Eva
som hade kontroll och bestämde. Syftet med Evas utgångsaktiviteter fanns däremot inte på den nivån, utan på en annan nivå: det handlar om att det skulle
uppstå trygghet och omväxling, arbetsro och lärande – om tillstånd och processer hon inte kunde ha någon kontroll över.
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Namnleken bestod lite förenklat av fyra uppmaningar:
1. Sätt er i en ring!
2. Säg ditt namn!
3. Lyssna på varandras namn!
4. Försök att höra om namnen låter lika eller olika i början!
De här uppmaningarna består av tal; de är handlingar, system av aktiviteter som
är tänkta att göra skillnad; de är händelser på tre olika aktivitetsnivåer. På den
lägsta aktivitetsnivån, basnivån, uttalas språkljud som på de följande aktivitetsnivåerna, på mönsternivåerna sammanförs först till mönster av ljud som vi kallar
ord, och dessa förs i sin tur samman till mönster av ord, till uppmaningarna.
Men poängen med namnleken är inte vad som händer på dessa aktivitetsnivåer,
utan vad som händer på processnivån – det är där vi kan finna självorganiseringsprocesser som resulterar i emergenser, som t.ex. namnkunskap. Att åstadkomma namnkunskap är en av poängerna, ett av syftena med namnleken.
Under-

Exempel

Nivå

Element

Exempel

visning
syfte

namnkunskap

processnivå

utgångs-

”Säg ditt namn!”

aktivitets- mönster- mönster av uppmaning av

aktivitet

nivåer

emergent mönster

nivåer

Hen heter …
säg ditt namn

mönster

ord

mönster av

ord av språkljud säg,

baselement

ditt,
namn

basnivå

baselement språkljud

s, ä, j,
d, i, t,
n, a, m

Tabell 6: Aktivitets- och processnivåerna i utgångsaktiviteten ”Säg ditt namn!”
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Baselements- och mönsternivåerna i exemplet namnlek kan skrivas ut i Evas strateginät:

Bild 16: Elementen i utgångsaktiviteten ”namnlek” spridda i Complador.

Elementen på de översta nivåerna är möjlighetsrum. Namnleken är ett möjlighetsrum där det är möjligt att lära sig kamraternas namn. ”Säg ditt namn!” är ett
möjlighetsrum där man kan förvänta sig att få höra namn och ingenting annat.
”Säg” är ett möjlighetsrum där man kan förvänta sig att eleverna talar, inte skriver. Dessa möjlighetsrum innebär en hög grad av förutsägbarhet: även om man
inte vet exakt vilka namn eleverna kommer att lära sig, så blir det flick- eller
pojknamn, inte namn på djur eller växter; möjlighetsrummen utesluter en mängd
händelser, processer och emergenser.
När det gäller förutsägbarhet skiljer sig den översta nivån, processnivån, från de
övriga tre. Som erfaren lärare kan Eva utan problem ge instruktionerna, dvs. uttala uppmaningarna. Men även om hon genomför en utgångsaktivitet helt planenligt på aktivitetsnivåerna, vet hon aldrig säkert vad som kommer att hända på
nivån över, på processnivån. En orsak är att det inte bara är hon som kan agera
på aktivitetsnivån, utan även eleverna; en eller flera elever kan genom sitt medvetna eller omedvetna agerande tillföra egna ledande faktorer som konkurrerar
med hennes på olika sätt, så att det händer helt andra saker på processnivån än
hon har tänkt sig. Det gäller därför att hävda sin namnlek, sitt möjlighetsrum och
snabbt ingripa om eleverna börjar ägna sig åt sådant som inte hör hemma i
namnleken.
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Det finns alltså skäl för Eva att ta ansvar för vad som händer både på aktivitetsnivåerna och på processnivån. Detta ställer krav på utrymme för fokalt vetande. Eftersom Eva är en erfaren lärare kan hon, då det gäller att genomföra själva
namnleken i stor utsträckning, lita till sin tysta kunskap och därmed frigöra plats i
medvetandet för att registrera syn- och hörselintryck; hon kan skaffa sig fokalt
vetande om vad som händer runt omkring sig; eftersom de fyra uppmaningarna
är uttänkta i förväg kan hon under hela namnleken i stort sett låta autopiloten ta
över själva uttalandet av uppmaningarna medan hon uppmärksamt ser vad som
händer runt omkring sig; genom att lita till sin tysta kunskap på aktivitetsnivåerna kan hon fokusera på eventuella elevaktiviteter på aktivitetsnivån och på sådant som händer på processnivån. Eftersom hon inte behöver tänka på hur hon
ska formulera sig när hon säger ”Säg ditt namn!” kan hon istället övervaka situationen i klassen, för att se om alla följer med. Och hon får utrymme till att lyssna
på enskilda elever i syftet att ställa kunskapsdiagnoser; hon hinner uppmärksamma positiva och negativa kunskapstecken.
En oerfaren lärare kanske måste fokusera på uppmaningarna, dvs. på hur man
formulerar sig på talnivån, och riskerar då att missa somligt annat som händer på
aktivitetsnivån, dvs. sådant som eleverna gör – och hinner än mindre observera
eventuella självorganiseringsprocesser som då uppstår. En lärare som inte fullt ut
behärskar svenska språket skulle kanske t.o.m. vara tvungen att fokusera på
språkljudsnivån, för att orden skulle låta rätt, och kunde då missa både hur uppmaningarna låter i sin helhet och än mer vad som händer omkring hen i klassen;
kulturell tyst kunskap på aktivitetsnivåerna kan göra skillnad och ha betydelse för
risken för fjärilseffekter; ett lustigt uttal kan på processnivån leda till stor munterhet, som leder till osäkerhet och förvirring, som i sin tur kan leda till trakasserier av läraren och allmänt kaos.
Ledarskap innebär bl.a. att i stunden fylla sitt medvetande med rätt saker; att
vara här och nu för att i tid upptäcka vad som händer på processnivån och på så
sätt kunna motverka fjärilsprocesser. Till sin hjälp för att klara av detta har man
sin tysta kunskap i form av ett strateginät som innehåller möjlighetsrum på olika
nivåer. Konsten att arbeta med olika nivåer handlar därför om att ha ett väl
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genomarbetat strateginät och att vara väl förberedd när man träder in i klassrummet; det handlar om att vara genomtänkt och samtidigt medveten, att kunna
vara här och nu tillsammans med sina elever, samtidigt som man hävdar sina
möjlighetsrum.

Konsten att skapa gemenskap
Grunden för namnleken var förstås idéerna i Evas teori-i-användning. En av idéerna i den var strategenet gemenskap; det var den idén som motiverade att man
satt i en ring. En annan idé var själva namnleken och dess regler som styrde elevernas beteende, så att de kom att upptäcka språkljuden och lära sig varandras
namn. Genom sina handlingar – Eva genom att leda namnleken, och eleverna
genom att sitta i ring och följa Evas instruktioner – skapade de ett handlingsmönster, ett funktionsmönster, en levande helhet av människor som utförde vissa handlingar. Genom att Eva berättade om namnleken och instruerade eleverna
kom hennes idéer att genomsyra övningen; idéerna materialiserades i ett funktionsmönster av handlingar. I detta funktionsmönster självorganiserade sig en
upplevelse av gemenskap, en vi-känsla. Men detta vi var inte bara en känsla, utan
speglade också en verklighet av människor som utifrån vissa idéer utförde meningsfulla handlingar. Efteråt kunde eleverna säga till sina föräldrar att ”vi lekte
en namnlek idag”; det var inte ”jag”, inte ”fröken Eva”, inte ”mina kamrater” som
hade lekt, utan ”vi” som hade gjort detta. Barnet hade självt sett, hört och upplevt denna händelse, detta funktionsmönster, detta ”vi”.
Barnet hade naturligtvis inte en aning om att det var en uppsättning idéer som
var kärnan i det som hen hade upplevt. En utomstående hade däremot kunnat
betrakta namnleken medan den pågick och inse att Evas idéer kom till uttryck i
den. Idéerna hade en grundläggande betydelse för hur namnleken kom att gestalta sig och för elevernas upplevelse av gemenskap, och denna betydelse motiverar en beteckning; kärnan i namnleken är idéer, axiomatiska idéer. Utifrån och
kring de axiomatiska idéerna växte det genom Evas och barnens agerande fram
ett funktionsmönster som efteråt kunde beskrivas ”vi lekte en namnlek idag”.
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Denna upplysning är en kort version av en mer utförlig berättelse om allt vad Eva
sagt och vad de olika eleverna hade sagt och gjort, vad som hade hänt och hur
det hade känts. Även denna berättelse, berättelsen om ett vi, förtjänar ett eget
namn; jag kallar den en axiomatisk berättelse. En axiomatisk berättelse handlar
om ett vi och om vi:ets funktionsmönster utifrån en eller flera axiomatiska idéer.
Helheten av mönstren axiomatisk idé, funktionsmönster och axiomatisk berättelse är så betydelsefull att även den i sin tur förtjänar ett namn: supraindivid. En
supraindivid består av två slag av komponenter, av idéer och individer; en supraindivid är en levande helhet vars liv kommer till uttryck i ett funktionsmönster
som uppstår då individerna tillsammans gestaltar en axiomatisk berättelse byggd
på en eller flera axiomatiska idéer, och där individerna kallar sig ”vi” och upplever delaktighet – och gemenskap. Konsten att skapa gemenskap handlar om supraindivider.
När Eva placerade eleverna två och två skapade hon en förutsättning för att det
skulle uppstå supraindivider. I denna situation, i ett av dessa möjlighetsrum kunde ett par av eleverna få idén att tävla och genom den idén uppstod det en supraindivid. Den första axiomatiska idén i den axiomatiska berättelsen var då idén
om ett vi: ”Ska vi tävla? – Ja, det gör vi!” och sedan växte ett funktionsmönster
fram kring axiomatiska idéer, som antingen uppstått genom självorganisering eller som hade importerats. Eva kunde inte skapa en sådan supraindivid, den kunde bara uppstå genom självorganisering. Det Eva kunde göra var att placera två
elever bredvid varandra och sedan hoppas på en serie emergenser: att de skulle
börja prata med varandra, engagera sig i självorganiseringsprocess som resulterade i axiomatiska idéer, ett funktionsmönster, en supraindivid och upplevelsen
av ett vi, av gemenskap.
Att supraindivider kan självorganisera sig innebär en risk, en emergent risk. I efterhand kan en mobbande supraindivid urskulda sig ”vi skojade ju bara”. Även
mobbning handlar om gemenskap, men den är riktad mot en enskild individ.
Mobbning handlar om mötet mellan en supraindivid och en vanlig individ, ett
möte som kännetecknas av ojämlikhet, eftersom supraindividen disponerar fler
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händer, fler röster, fler ansikten än den ensamma individen. Och att skydda sig
mot eller bekämpa en mobbande supraindivids axiomatiska idéer låter sig inte
göras – inte med mindre än att den upplöses, faller sönder. Eva gjorde därför vad
hon kunde för att motverka mobbning: hon lät eleverna sitta två och två så att
de skulle lära känna varandra och i en ring för att de skulle uppleva gemenskap;
hon försökte skapa supraindivider som skulle förhindra att mobbande supraindivider uppstod.
En problematik kring mobbning har att göra med supraindividers förmåga att
skifta mellan att vara aktiva och inaktiva. Två elever som satt och tävlade i räkning kunde göra ett avbrott när Eva samlade dem i en ring för att leka namnleken, men så snart de återvände till sina platser kunde de fortsätta tävlandet; det
hade då skett växlingar, supraindividen ”vi tävlar” var först aktiv, sedan inaktiv
och så återigen aktiv. En mobbande supraindivid kan på motsvarande sätt på ett
ögonblick skifta från aktiv till inaktiv; först är det uppenbart för det mobbade
barnet att supraindividen är aktiv, men när läraren tittar till är allt som vanligt –
så när som på att en elev verkar väldigt stressad och ledsen, till synes utan anledning. Och eftersom supraindividens aktivitet kan bestå i enkla ledande faktorer som ögonkast och miner, kan mobbningen pågå tämligen ostört även om läraren finns i närheten, vilket naturligtvis ställer stora krav på läraren när det gäller konsten att skapa gemenskap

Konsten att skapa konstruktiv frihet
När eleverna första gången gick in i Evas klassrum visste hon att det fanns bänkar
till var och en av dem, att dessa inre element fanns på plats – hon hade ju själv
ställt dem i ordning några dagar i förväg; bänkarna var inre element i klassrummet – i det givna möjlighetsrummet. När eleverna senare satte sig i ring för att
leka namnleken visste hon att alla eleverna hade var sitt namn; namnen var inre
element i möjlighetsrummet och kunde därför användas som övningsmaterial.
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Det fanns en mångfald av ledande faktorer i Evas klassrum, mycket som kunde
påverka trivseln och lärandet, allt från givna förutsättningar – som bord och
människor; gener, biologisk och kulturell tyst kunskap, minnen och drömmar –
till skapade utgångsaktiviteter och regimer, emergenta tankar och känslor. Somliga av dessa ledande faktorer var konstruktiva inre element; de kunde tänkas bidra till kvaliteterna VARA-I-SKOLAN eller LÄRA-I-SKOLAN. Andra var destruktiva
inre element som innebar risker eller försvårade VARA-I-SKOLAN eller LÄRA-ISKOLAN. Känslor av otrygghet och rädsla var, liksom mobbning, destruktiva inre
element som Eva hade identifierat och försökte motverka; upplevelsen av gemenskap var ett konstruktivt inre element som hon försökte skapa; mobbande
supraindivider skulle vara destruktiva inre element vars uppkomst hon vill förhindra.
Konsten att hantera inre element handlar om att se till att de möjlighetsrum som
man skapar innehåller de nödvändiga konstruktiva inre elementen och har så få
destruktiva inre element som möjligt. Det var konstruktivt att ställa i ordning rätt
antal bänkar före skolstarten. Det var också konstruktivt att försöka skapa trygghet istället för otrygghet.
Det finns en aspekt av konsten att hantera inre element som kan illustreras med
en liknelse: ”det är som att hitta en nål i en höstack”. I denna problematiska situation, detta möjlighetsrum finns fyra slag av inre element: höstrån och nål, ögon
och händer. Svårigheten består i att ur det kaos som höstacken utgör finna en
tappad nål för att skilja den från höet, dvs. upptäcka den och gripa om den. Ögonen och händerna är konstruktiva inre element – det är de som kan skapa den
önskade relationen och mönstret: nålen i en hand. Svårigheten beror inte på att
höstråna på något sätt är destruktiva inre element – det är t.ex. inte alls svårt att
skilja en nål från ett höstrå. Istället är det mängden av höstrån som skapar svårigheten; det är inte svårt att ur en hög med 2-3 höstrån plocka ut en nål; det är
antalet inre element i en hel höstack som skapar svårigheten. Konsten att hantera inre element handlar därför inte bara om konstruktiva och destruktiva element, utan också om att begränsa antalet inre element. Då Eva lekte namnleken
med eleverna var de ljud man skulle lyssna efter en ganska beskedlig mängd –
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inte fler än antalet barn och inte heller än alfabetets bokstäver. Och då hon lät
eleverna tävla i räkning var de inre elementen i räkneboken både noga utvalda
och begränsade till antalet, så att förutsättningarna för självorganiserade lärprocesser skulle bli så goda som möjligt.
Konsten att hantera inre element handlar därför både om att avgöra hur olika
inre element – konstruktiva eller destruktiva – skulle kunna påverka de önskade
självorganiseringsprocesserna, och om att begränsa antalet inre element, så att
de konstruktiva inre elementen inte skulle drunkna i en mångfald av element, likt
en nål i en höstack.

Konsten att skapa lustkänslor
“Grisar ska inte ha roligt!”, sa Emils pappa. I motsats till detta tyckte Eva att det
var viktigt att eleverna hade roligt i skolan; en fördel med den parvisa placeringen var enligt hennes uppfattning att den kunde resultera i tävlande som i sin tur
gav en lustupplevelse. Här anar man konflikten mellan LÄRA I SKOLAN och VARA I
SKOLAN; det är långt ifrån självklart att det är roligt att lära; skolarbetet kan bli
långtråkigt och skapa leda, men den parvisa placeringen gav eleverna en chans
att undvika detta. Genom att tävla i räkning kombinerades lärande med att ha
roligt, VARA-I-SKOLAN gick att förena med LÄRA-I-SKOLAN.
Huruvida det skulle uppstå tävlande – och därmed också lustkänslor – till följd av
den parvisa placeringen, eller ej, var oförutsägbart; det handlade om självorganiseringsprocesser i ett möjlighetsrum. Eva kunde i detta fall bara hoppas på lustkänslor, inte själv skapa dem. Däremot anar man en medveten strategi för att
skapa lustkänslor i en annan av hennes utgångsaktiviteter, nämligen den som
hon kallar ”namnlek”.
Både barn och vuxna leker och de gör det för att de har lust att göra det; lek är
förknippat med lustkänslor. Vuxnas lekar kallas ibland sällskapslekar; en sådan är
Hela havet stormar. En sällskapslek kan man leka gång på gång – somliga tröttnar
aldrig. Det samma gäller barns lekande – de kan leka dag efter dag utan att trött70
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na. En anledning ligger i att både tävlande och lekar handlar om kaos, om oförutsägbarhet: man vet inte hur leken utvecklar sig, lika lite som man vet vem som
vinner i tävlingen, matchen eller högst vinsten i lotteriet. Oförutsägbarheten
skapar spänning – och lustkänslor.
Evas ”namnlek” var däremot avsedd för engångsbruk: när man hade lekt den
visste ju alla vad kamraterna hette och de flesta visste också vilket ljud som kom
först i de olika namnen. Om Eva dag efter dag hade frågat sina elever ”Vill ni leka
namnleken igen?” hade de förmodligen tackat nej – till en början artigt, sedan
alltmer irriterat; namnleken hade snart mist sin oförutsägbarhet och därmed sin
potential för att skapa spänning och lust.
Evas namnlek har därför mer karaktären av en spännande upptäcktsresa, där hon
låter eleverna upptäcka någonting de aldrig hade tänkt på förut. Ändå kallar hon
den för ”lek” – ”namnlek”. Äkta lekar kännetecknas av oförutsägbarhet/kaos,
namnleken handlade om ordning, om att eleverna skulle upptäcka oföränderliga
mönster: kamraterna hade alltid samma namn och namnen uttalades alltid på
samma sätt. Genom att använda ordet lek, när hon berättade för barnen vad de
skulle göra, skapade hon förväntan om någonting spännande och lustfyllt – och
detta var naturligtvis berättigat; även en upptäcktsfärd kan vara spännande och
lustfylld; namnleken gav säkerligen lustkänslor. Men redan förväntan om dessa
lustkänslor kunde ge lustkänslor; Eva skapade lustkänslor genom att använda ordet ”lek” då hon kallade verksamheten ”namnlek”; Evas ”namnlek” var ingen lek
i ordets vanliga bemärkelse, utan ordvalet var en strategi för att skapa positiva
förväntningar och lustkänslor, ett uttryck för konsten att skapa lustkänslor.

Konsten att skapa utmaningar
Eva hade idéer om framtiden och om vad den skulle komma att kräva av eleverna; hennes teori-i-användning byggde på ett nätverk av antaganden om behov,
ett behovsnät där futurala behovskedjor var inflätade bland nu-behoven. Men
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det var inte hon som skulle lära sig saker och ting, utan eleverna; utan deras engagemang skulle inget lärande komma till stånd.
När ett barn föds lämnar det en trygg tillvaro där det har skyddats av moderns
kropp och genom navelsträngen fått sitt syre och sin föda utan att anstränga sig.
Födelsen innebär att det plötsligt är utlämnat till sina egna initiativ, det måste
andas självt, hitta fram till en bröstvårta och suga. De allra flesta barn klarar av
detta tack medfödd livsvilja och annan biologisk tyst kunskap. Allt efter som barnet växer möter det nya utmaningar, som det tar sig an: att vända sig från rygg
till mage, att hasa sig fram eller krypa, att sätta sig, ställa sig. Ur trenätsperspektivet kan det beskrivas så här: barnet är helt inriktat på att tillgodose det ena behovet efter det andra i en futural behovskedja, som slutar där Eva tar vid: för att
kunna gå in och sätta sig på sin plats måste barnet kunna gå, och för att kunna gå
måste det lära sig att ställa sig upp, dessförinnan att krypa och dessförinnan att
rulla över på mage. Behoven i den här futurala behovskedjan finns inte i någon
teori-i-användning; barnet har inga planer på att börja skolan då det föds. Däremot har det biologisk tyst kunskap som gör att det undan för undan kommer att
tillgodose behoven och sedan som sjuåring kan gå in i ett klassrum.
Det som fram till skolstarten har drivit barnen till den här kunskapsutvecklingen
är deras egen livsvilja, och den består inte bara i viljan att överleva, utan också i
viljan att utvecklas till en vuxen människa. Denna livsvilja är en naturkraft hos
barn och unga, och en värdefull resurs som läraren kan använda sig av i undervisningen. Konsten att skapa utmaningar handlar om att fånga in och använda sig
av denna naturkraft på ett liknande sätt som när en seglare hissar segel för att
med vindens hjälp komma dit hen vill.
Evas segel i namnleken är hennes fråga ”Kan ni höra om några av namnen låter
likadant i början?” Eleverna som tidigare har lärt sig att både krypa, resa sig, gå
och tala ställs nu inför en ny utmaning: det gäller att lyssna och att höra någonting som de aldrig lyssnat efter eller hört förut, aldrig har fokuserat i sitt medvetande. Frågan fångar in deras livsvilja, deras vilja att kunna och att växa och de
låter sig villigt styras av Evas instruktioner i riktning mot de mål hon har satt upp:
72

Gunnar Cardell 2015

Undervisningskonster

kunskap om kamraternas namn och om språkljuden. Även i den parvisa placeringen är livsviljan verksam – det är den som föder tanken på tävling och utmaningen till de båda kamraterna, seglet som fångar vinden: Vem blir först färdig?
Konsten att skapa utmaningar handlar om att organisera och leda skolarbetet på
ett sådant sätt att elevernas livsvilja tas till vara som drivkraft.

Konsten att skapa didaktiska transformationer
Eva hade ett antal syften med sin ”namnlek”, två av dem handlade om att skapa
närhet, gemenskap och trygghet, respektive att lära sig kamraternas namn. Men
syftet med ”namnleken” var inte bara att barnen skulle presentera sig för varandra, utan Eva använde namnen som studiematerial för att visa eleverna på
språkljuden – en grundsten de behövde för att kunna knäcka läskoden. Dessutom passade hon på att bilda sig en uppfattning om de enskilda elevernas språkliga utvecklingsnivå, dvs. hon ställde kunskapsdiagnoser.
Som lärare måste man informera eleverna om vad de ska göra. När Eva skulle berätta om den förestående ”namnleken” för sina elever hade hon förmodligen
inte en tanke på att tala om läsundervisning, diagnos och social utveckling; det
hade varit fullständigt meningslöst att använda dessa begrepp – det hade bara
skapat förvirring, osäkerhet och oro. Istället talade hon om att de skulle leka en
”namnlek” – och strax var de med på noterna.
Sakligt sett förde hon dem lite bakom ljuset – det var egentligen inte lek, som det
handlade om och det handlade inte bara om namn. Men att informera är svårt
eftersom det alltid sker på mottagarens villkor: pratar man över huvudet på mottagaren, så går informationen inte fram. Det Eva gjorde var att knyta an till sådant eleverna kände till – namn och lek – och därefter visade hon i handling vad
”namnleken” gick ut på genom att helt enkelt sätta igång och ”leka” den. Hon
använde ett för dem nytt ord, ”namnlek” som för dem framstod som fullt begripligt – det skulle handla om namn – och dessutom lät lite lockande: man skulle få
leka! Vid dagens slut skulle somliga elever kunna berätta för sina föräldrar om
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”namnleken” och vad den gick ut på – att de nu visste vad kompisarna hette och
hade pratat om ljud. Däremot skulle de inte känna sig lurade av beteckningen
”namnlek” – förmodligen skulle ingen säga att ”hon sa att vi skulle leka, men det
fick vi ju inte göra!”
Som lärare måste man vara pragmatiker: ordet ”namnlek” må ha varit lite missvisande, men det fyllde sin funktion: att skapa tillräckligt med förståelse, nyfikenhet och engagemang hos eleverna för att Eva skulle kunna genomföra utgångsaktiviteten. När Eva berättade för eleverna om en förestående ”namnlek” ljög hon
inte, hon gjorde en didaktisk transformation – hon ville presentera en sanning för
eleverna, men var då tvungen att omforma den utifrån deras förutsättningar, klä
dem i ord som de kände till och som var meningsfulla för dem.
En didaktisk transformation är en variant av Konsten att förankra kunskap och
innebär att man utgår från mottagarens föreställningsvärld för att omforma sådant som man själv vet och vill förmedla, så att mottagaren ska få någon sorts
förståelse för ens budskap. Evas elever förstod att det skulle löna sig att följa
hennes instruktioner – de skulle ju få leka! – och detta var fullt tillräcklig förståelse. Eleverna behövde ingen kunskap om Evas teori-i-användning för att ”namnleken” skulle fungera i praktiken, det de behövde var tydlig information om vad de
skulle göra, och det fick de.
En lärare har alltid ett kunskapsmässigt övertag i jämförelse med eleverna – det
ligger i sakens natur. Det innebär att läraren alltid löper en risk att tala över huvudet på sina elever. Botemedlet är att försöka lära känna sina elever, leva sig in i
deras förställningsvärldar för att se vilka möjligheter dessa ger för att man själv
ska kunna göra sig själv och sin undervisning begriplig. Konsten att göra didaktiska transformationen handlar om att med fantasins hjälp omforma sin egen kunskap och uttrycka den på ett sätt som blir begripligt för eleverna och på så sätt få
till stånd en viss förståelse som kan göra skillnad för det fortsatta lärandet.
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Konsten att skapa en bra lärandemiljö
Att jag fann ovanstående undervisningskonster i Evas teori-i-användning berodde
på frågan ”Vad gör du för att skapa arbetsro?”. Intervjun kom att handla om förutsättningar för arbetsro, dvs. om kvaliteter som att förstå sin arbetsuppgift,
känna gemenskap och trygghet, få omväxling, få information om kamrater, lokaler och skolpersonal. Men även om intervjun skulle fokusera Evas strategier för
att skapa just arbetsro, kom hon också att berätta om elevernas arbete, som att
den parvisa placeringen gav dem möjlighet att samarbeta och att tävlingar mellan ett par elever fick dem att arbeta intensivare. Den parvisa placeringen kunde
vara gynnsam för elevernas arbete och därmed också för deras lärande. Då Eva
inför skolstarten sammanställde stolarna och borden till par av skolbänkar handlade det om att skapa en lärandemiljö. Men denna placering var inte fast utan
kunde ändras vid behov – när det var dags för namnleken fick eleverna flytta på
sina stolar; när det gällde möblerna var lärandemiljön flexibel; syftet med namnleken var viktigare än den parvisa placeringen.
Den aktuella lärandemiljön var uttryck för Evas möjlighetsrum; ibland satt man
parvis, ibland i ring. Men lärandemiljön skiftade inte bara vad gällde placeringen,
utan också vad gällde reglerna: när man satt parvis kunde man småprata med sin
kamrat, men detta fick man inte göra när man lekte namnleken. Olika möjlighetsrum erbjöd olika förutsättningar i form av ledande faktorer – de ledande
elementen i möjlighetsrummens väggar och de som var inre element; alla dessa
ledande faktorer var en del av lärandemiljön.
Men det var inte bara de ledande faktorer som hade med möjlighetsrummen att
göra som kunde göra skillnad för eleverna, för deras arbete och lärande. Ljus och
ljud låter sig inte alltid utestängas av möjlighetsrummens väggar; även om ett
par elever arbetade i lugn och ro tillsammans, kunde de höra hur elever i andra
par blev osams, arga och ledsna och detta kunde förstås göra skillnad, beröva alla
i klassen arbetsron. Lärandemiljön – i termer av ledande faktorer som kan påverka lärandet – är alltså inte begränsad till de enskilda möjlighetsrummen. Det som
händer i klassrummet eller utanför fönstret kan göra skillnad, men det kan också
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sådana ledande faktorer som finns inuti eleverna, i deras kroppar och huvuden;
egna minnen och minnen av vad föräldrar sagt, allehanda åsikter och fördomar
kan göra skillnad både för arbetet och för lärandet, de finns i lärandemiljön. Somliga av dessa kan visa sig vara konstruktiva förutsättningar, andra destruktiva.
Konsten att skapa en bra lärandemiljö kommer därför att handla inte bara om att
skapa möjlighetsrum och hålla dem i hävd, utan också om att vara lyhörd för ledande faktorer inom och utom de olika möjlighetsrummen, bedöma dem som
möjligheter eller risker, som möjliga konstruktiva eller destruktiva förutsättningar, och när så är lägligt agera för att ta vara på möjligheter och att minska risker.

Att beskriva mångfald och komplexitet i lärares tänkande
Jag har funnit de här 23 undervisningskonsterna i intervjun med Eva (nåja, 22 –
jag fann ju inga uttryck för konsten att sanktionera även om jag är övertygad om
att Eva behärskade den, eftersom hon rimligen måtte ha hävdat sina möjlighetsrum!). Det skulle kunna vara så att dessa konster var någonting specifikt för henne, att hon var helt unik som lärare. Frågan är därför om även andra lärare kan
de här konsterna och använder sig av dem. För att undersöka detta har jag återvänt till min och andras dokumentation av några lärares teorier-i-användning i
form av strateginät.
Lärarna representerar olika undervisningsmiljöer. Ingegerd var lågstadielärare
och Kim högstadielärare. Hans hade undervisat både i grundskolan och i gymnasieskolan men var nu lärarutbildare.
Sökandet efter undervisningskonster har underlättats av att dokumentationen i
somliga fall har funnits i Complador, en webbapplikation som jag och min son
Daniel har skapat tillsammans. Utgångspunkten för Complador var den handritade tankekarta, som jag gjorde utifrån intervjun med Eva; Complador är ett verktyg för att dokumentera strateginät och på så sätt visa tankestrukturer. Bilderna
av strategi- och behovsnät är skapade i Complador.
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Ingegerd
Liksom Eva var Ingegerd lågstadielärare, men fortfarande aktiv med några få år
kvar till pensionen. Intervjusituationen var radikalt annorlunda än då jag satt
med Eva vid hennes köksbord; nu satt vi till en början vid min dator och såg tillsammans hur hennes strateginät växte fram allt eftersom jag skrev in hennes
svar i Complador. Till skillnad mot den där gången när jag intervjuade Eva visste
jag nu en hel del om lärares teorier-i-användning, som att de kunde beskrivas i
form av strateginät, vars utgångsaktiviteter och strategikedjor jag nu kunde utforska. Vad gjorde du? Varför gjorde du det? Och varför var det viktigt? Hade du
några andra syften med det? Efter två intensiva timmar avbröt vi; vi återupptog
intervjun vid ett senare tillfälle i ett halvannan timmas långt telefonsamtal.
I telefonsamtalet inträffade en för mig lustig men samtidigt belysande händelse.
Då jag hade nystat upp en lite längre strategikedja utbrast Ingegerd oväntat
”tänk, jag tror inte att någon i hela världen skulle kunna få ur mig det här, mer än
Gunnar Cardell!” Med tanke på den småbarnsmetod jag hade använt mig av –
Vad gör du? Varför gör du så? Varför då? Varför då? – kändes det komiskt att bli
höjd till skyarna på detta sätt. Men samtidigt bekräftade hennes reaktion min
uppfattning om lärares yrkeskunskap: den är inte bara tyst, utan också osynlig för
läraren själv och kan därför upplevas som svåråtkomlig.
Intervjun med Eva handlade ju om hur hon bar sig åt för att skapa arbetsro, Ingegerds strateginät handlar däremot om lärande, om vad hon gjorde för att eleverna skulle lära sig läsa och skriva. Som man kanske kunde förvänta sig – både Eva
och Ingegerd var ju erfarna lågstadielärare – dyker många av Evas undervisningskonster upp också i Ingegerds strateginät
Här redovisas först en tabell med innehållet i Ingegerds tänkande i form av inre element,
därefter en bild av det sammanhanget där de inre elementen är organiserade, hennes
strateginät.
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Konstruktiva inre element

Destruktiva
inre element

fysiska före- blädderblock; stavelser, ord, ljud, bokstäver, versaler, gemener; namn,
teelser

efternamn, rim, visor, sånger, text, berättelser; samtal, formuleringar,
svenska språket, ordförråd; pussellekar; datorer, tangenter, skärmar;
barn, elever, händer, fingrar, kroppar, barngrupp; ögonhöjd; rast, gråt,
skratt; miljön runt barnet, omgivningen

känslor

trygghet, lust, glädje, trivsel, känna sig älskad, känna gemenskap; motivation

Idéer, tan-

ämnen; eleverna vill skriva 'riktigt'

kar, åsikter
kunskaps-

läskoden, sann bild av omvärlden, läsning, skrivning; finmotorik

element
upplevelser flyt i skrivandet; lusten att skriva, glädjen att jag kan berätta någonting;
man trivs och mår bra och känner sig älskad; att skriva om sådant som
man tycker är intressant känns meningsfullt; eleven får en ahaupplevelse av vad text och läsning går ut på - man "knäcker koden". Jaså, det är detta som är att läsa! de blir nyfikna på ytterligare ord;
meningsfullhet
förhållnings- vilja; våga använda sin kropp; lyhörd för det man ser och hör
sätt
relationer

(jag) möter barnet, förtroende; vänner, samhörighet, gemenskap, band mellan eleverna; skojar med varandra; tittar på
varann i gruppen, myser; samarbetar; hjälper; tangent-bokstav
på skärmen; ljud-bokstav; koppling mellan den versala och
gemena varianten av en viss bokstav

regler

sitta två och två; använda båda händerna och flera fingrar

övningar och redan första veckan får eleven sätta sig vid datorn och utforska den.
arbetsupp-

Varje elev utforskar datorn utifrån sina egna tidigare erfarenheter och

gifter

förkunskaper. Anknyta till verkligheten, ämne som barnen vet något om.
Barnen får skriva ner det de vet om ämnet.

Tabell 7: De inre element Ingegerd berättade om
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Tabellen redogör för vilka inre element Ingegerd berättade om. Följande bild av
hennes strateginät visar hela sammanhanget, hur de hängde samman i tankegångar, strategikedjor.

Bild: 17 Ingegerds strateginät för datorstödd läs- och skrivundervisning. www.Complador.se Nät
1394, Ingegerd

I Complador struktureras informationen genom noder och undernät. Noderna
symboliseras av fyrkanter och ringar. Innehållet i noderna presenteras i nodformulär med plats för rubrik och text. De flesta av noderna i Ingegerds strateginät har
en längre eller kortare text som kan se ut så här:

Bild 18: Nodformulär från Ingegerds strateginät i Complador
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Kim
Uppgifterna om Kim och kartläggningen av hennes strateginät har jag hämtat jag
ur examensarbetet Kartläggning av bildundervisning. En fallstudie av en lärares
strategier som är en B-uppsats i pedagogik av Johanna Moilanen och Maria Steinwall.
Konstruktiva inre element

Destruktiva
inre
element

fysiska före- lektioner; bildmappar, bilder, konstbilder, målning, former, färger; rutteelser

mönster, papper, tejp, limstift, papperspåsar, linoleum, metallskrot, ståltråd, papier maché, gips, målarfärg; kamera, foton; kön; småprat; koncentration; ansikte, ansiktets proportioner

känslor

trygghet, skaparglädje

prestationsångest

Idéer, tan-

mål, uppfattningar; utmaningar; svårighetsgrad; krav; självtillit, intres-

Jag kan inte

kar, åsikter

sen; delmoment; nya tankar; arbeta fritt; tilltro till den egna förmågan;

rita

åsikter, ställningstagande i diskussioner; reflektioner. fulast, mest originell; tolkning,
”Bild handlar inte om det du gör med handen utan det du gör med ögat

troende

och tanken.” Kim vill att de ska träna sig i att våga ta ställning och att de

för höga krav

törs säga vad de tycker.

på sig själv

kunskaps-

tekniker; konstämnets historia; yrken inom bildområdet; aktualiteter;

element

arbetssätt; linoleumtryck; färglära, grafitti; förmågor; kreativitet; teckna
tredimensionellt, (skapa) djup i bilden.

upplevelser Aha-upplevelser
förhållnings- respekt för kamraterna; våga ta ställnig till bilder; ömsesidig respekt
sätt
relationer

dåligt självför-

Eleverna sitter och småpratar med antingen Kim eller varandra samtidigt
som de ritar på ett papper som de skickar till varandra. Uppgifterna kan
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göra att man får en bra relation med eleverna. För att eleverna ska
respektera varandra och varandras arbeten, arbetar Kim med olika former
av samarbete.
regler

fortsätta på det den förre ritat

övningar och enkla övningar, tapetdesign, rutuppförstoring, kollage, pappersansikte;
arbetsupp-

snöskulptur, friluftsmåleri; Kim ger, i detta fall, klass 9 i uppgift ett antal

gifter

ord t.ex. blå, rik, kung, kunskap o.s.v. Eleverna ska tänka ut bilder som
kan representera dessa ord. Därefter får de varsin kamera och går ut för
att fotografera dessa ord enligt sin tolkning. När de kommer tillbaka redovisar och diskuterar de sina foton och vad de representerar för ord.

Tabell 8: De inre element Kim berättade om

Kims strateginät är kopierat ur ett examensarbete och där finns nodrubrikerna
med.

Bild 19: Kims strateginät för sin undervisning i Bild på högstadiet. Bilden hämtad ur examensarbete av
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I bilden av Kims strateginät finns rubriker som anger vad noderna står för. I uppsatsen finns de beskrivningar som rubrikerna syftar på:
Tilltro till den egna förmågan
– Elevernas resultat ska skapa en tilltro till den egna förmågan, säger Kim. Genom uppgifter som inte kräver perfekt teknik är möjligheten stor att eleverna känner att de kan.

Hans
Min dokumentation av Hans’ strateginät blev en lyckad följd av att vi båda
veckopendlade till arbetet och då ibland med samma tåg; på sätt fick vi tid för
långa och ostörda samtal. Hans var docent i nordiska språk och undervisade lärarstudenter i svensk grammatik. Som lärarutbildare hade han fördelen av att
själv ha undervisat både i grundskolan och på gymnasienivå.
Undervisningen på lärarprogrammet innebar någonting radikalt annorlunda än i
skolan. Skolgrammatiken med dess ordklasser och satsdelar är någonting annat
än satslösning på akademisk nivå; den akademiska kunskapen är någonting helt
annat än skolkunskapen. Samtidigt syftade lärarutbildningen inte till att studenterna skulle bli akademiker – de skulle inte ägna sig åt forskning; som ämneslärare ska de ha mer kunskaper än sina elever, men mindre kunskaper och en annan
sorts kunskap än akademikerna. Hans’ undervisning kom därför att handla om
tre olika kunskapsnivåer med delvis olika innehåll. Studenter kunde ha svårt att
acceptera att de i sina grammatikstudier inte kunde bygga vidare på det de hade
lärt sig i skolan, utan måste lära sig att tänka i helt nya banor.
Lärarstudenterna är helt inställda på att de KAN grammatik. Det första som måste ske är
avlärning, dvs. de måste komma till insikt om att de ännu inte har en aning om vad grammatik är. Efter denna avinlärning måste de lära sig någonting som de aldrig har stött på och
som de inte kommer att stöta på i skolgrammatiken.

Hans berättade att somliga studenter kunde känna ”förtvivlan och bitterhet över
att man inte (hade) fått lära sig detta tidigare”.
Ämneslärarutbildning handlar både om ämnet och om hur man undervisar om
det på olika stadier, dvs. om det som kallas ämnesdidaktik. Hans hade en mycket
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komplex arbetsuppgift att hantera: ämneskunskaper på tre olika nivåer, didaktiska kunskaper och lärarstudenternas känslomässiga studiesituation.
Konstruktiva inre element

Destruktiva
inre
element

Fysiska

lärarstudenter, skrivtavla, granen, ”Börja om från början”; ”Ser du

företeelser

stjärnan i det blå?”; Bild A: "gubbe" - ett ansikte i profil med en
pratbubbla med "hörbar text"; Bild B: En hjärna (uppifrån) placerar
golfboll mellan hjärnhalvorna (Broccas centrum)

känslor

(lätta upp) stämningen

frustration, förtvivlan, bitterhet;
stämningen kan
lätt bli tung

Idéer, tankar, Inre schema, didaktiska redskap, repertoar för skrivåsikter

utvecklingsprocessen, didaktiska analyser, adekvata undervisningsinsatser; ”Det första som måste ske är avlärning”; lärprocessen som en Kalivari-vandring; Jag avstår från att repetera, förtydliga och ställa frågor huruvida man har förstått, därför att det är
förvirrande. Detta för att denna förklaring ska sjunka ner orubbad,
som ett sammanhängande minne;

Kunskaps-

transformationsgrammatik; fras, sats, satsdelar; fras- och stats-

element

struktur, syntaktisk form och funktion, hierarkisk ordning; ämneskunskaper; praktisk pedagogik; frasstrukturgrammatik; position;
huvudsatsbärande finit, predikat. Piff och Puff; hierarki som ställs
mot linjär struktur; Primära satsdelar: predikat, subjekt, objekt,
predikatfyllnad, adverbial; huvudord; subjunktion, frågande pronomen, frågeadverb; språkkompetens; primära satsdelar, predikat, subjekt, objekt, predikatsfyllnad, adverbial; nominal, attribut,
adjektiv, inre adverbial

upplevelser

Vandringen uppåt är mödan, belöningen när man kommer upp på
toppen och man ser strukturen: - Aha!

förhållnings-

”vad ska du sjunga nu, för någonting”.
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sätt
relationer

(didaktiska verktyg för att) hjälpa elever

regler

omtagningsregler; Börja om från början!

övningar och

tillämpningsövningar

arbetsuppgifter
Tabell 9: De inre element som Hans berättade om

Dokumentationen av Hans strateginät i Complador är långt mer omfattande än den
av Evas och Ingegerds. Anledningen är att våra tågresor gav oss båda mycket mer
tid till att fokusera hans teori-i-användning och att systematiskt gå igenom hans
strateginät. För att göra materialet mer lätthanterligt är informationen strukturerad
inte bara i enskilda noder utan också i undernät. Rubriken Ämneskunskaper är
t.ex. namn både på en nod och på ett undernät.

Bild 20:. Nodformulär till noden Ämneskunskaper i Hans strateginät.

En nodsymbol kan vara ingången till ett undernät; i detta fall är noden Ämneskunskaper ingången till undernätet Ämneskunskaper Undernätet Ämneskunskaper innehåller noder och kan jämföras med en mapp.:
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Bild 21:Undernätet ”Ämneskunskaper”i Hans strateginät.

Ämneskunskaper ingår i sin tur som del i en större helhet, nämligen Hans’ strateginät, som utöver Ämenskunskaper också innehåller noderna/undernäten Didaktiska kunskaper, God arbetssituation och Utgångsaktiviteter.

Bild 22: Övernät med fyra noder, som också är ingångarna till undernät i Hans strateginät.

En av dessa nodsymboler skiljer sig från de tre övriga: den är fyrkantig, medan de
andra är runda. Den runda nodsymbolen står för tankar om behov, mål och syften,
medan fyrkantiga står för utgångsaktiviteter, dvs. för handlingar som läraren utför
i syfte att nå målen. Undernätet Didaktiska kunskaper visar vilka behov av kun-
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skaper Hans menar att studenterna har och vilka kunskaper som han därför vill ge
dem:

Bild 23: Noder i undernätet ”Didaktiska kunskaper” i Hans strateginät.

Ett av undernäten kallas God arbetssituation och dess innehåll visar att Hans har
idéer om vad som behövs för att undervisningen och lärandet ska flyta bra. Pilarna
läses ”medför behov av”.

Bild 24: Behov i undernätet ”God arbetssituationen”.
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I undernätet Utgångsaktiviteter är de flesta noderna fyrkanter, eftersom de står för
konkreta handlingar. I strategiperspektivet handlar pilarna om avsikter och syften
och kan därför läsas ”för att”:

Bild 25: Utgångsaktiviteter i Hans strateginät.

En bild där samtliga undernät är spridda ger en uppfattning om den mångfald och
komplexitet som finns i Hans tänkande. Mångfalden kommer till uttryck i mängden av noder (och i de tillhörande nodformulären) och komplexiteten framgår av
mängden pilar mellan noderna. Följande bild visar Hans samordnade strategier (=
pilar som utgår från en fyrkantig nod) och samverkande strategier (= pilar som går
till en och samma runda nod).

Bild 26: Hans strateginät för grammatikundervisning för blivande ämneslärare i svenskawww.Complador.se, Nät 18402, Hansrudsänger

En reflektion över de tre lärarnas strateginät. Det finns vissa skillnader mellan å
ena sidan Ingegerds och Hans strateginät, å sidan andra Kims. Kims har förhål87
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landevis fler fyrkantiga noder än runda, dvs. fler redogörelser för vad hon gör,
färre för vad hon har för syften med aktiviteterna. Ingegerds och Hans’ strateginät är tätare till följd av fler samordnade och samverkande strategier, och de har
också längre strategikedjor än Kims. En förklaring kan vara att medan Ingegerd
och Hans vid intervjutillfällena närmade sig pensionsåldern tillhörde Kim en yngre generation och att fler år i yrket medför en allt mer genomtänkt teori-ianvändning. En annan kan vara att Kim intervjuades av två lärarstudenter, inte av
en jämnårig kollega.
När jag i den här boken berättar om de här tre lärarnas undervisningskonster är
det två saker som är viktiga för mig. Det ena är att så mycket som möjligt låta lärarnas egna röster höras i boken, det andra att deras röster ska vara tydliga; att
de lätt ska gå lätt att skilja från min. För att åstadkomma detta har jag allt efter
sammanhang valt det bästa av tre alternativ, tre sätt att citera. Utöver blockcitatet, med mindre stil och indragning, används kursivering och citattecken. Men
kursivering och citattecken används inte bara för att synliggöra lärarnas röster,
utan också på andra sätt, som i följande exempel hämtat nedan, ur Konsten att
använda sanktioner.
I intervjumaterialet finns ett enda exemplet på en uttalad elevreaktion och på en
följande sanktion:
När Kim träffar en ny klass för första gången har hon i åtanke att vissa inte har tilltro till
den
egna förmågan i ämnet i bild. Ett exempel kan vara att någon säger att hon/han inte kan
rita.
Då brukar Kim säga: - Vad bra, för det är det ni ska lära er här.

Elevens ”jag kan inte rita” är en reaktion på skolplikten och skolämnet Bild; hen
tror att hen måste kunna rita år 7. Kim bemöter detta med en positiv sanktion: Vad bra! Hon sanktionerar, tillåter alltså att elever inte anser sig kunna rita.
Sanktionen följs av en motivering: för det är det ni ska lära er här. Indirekt beskriver hon möjlighetsrummet Bild vars vägg innehåller regeln ”man ska lära sig
rita” – och detta innebär ju rent logiskt att man inte redan kan det.
Bild 26:Exempel som visar hur de olika sätten att citera används i boken.
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Här används citattecken för att ge röst åt en tänkt elev (”jag kan inte rita”) och
kring en tänkt regel (”man ska lära sig rita”), och kursivering för att göra en betoning (möjlighetsrummet).
Liksom i avsnitten om Eva återkommer hela tiden samma citat – hela eller som
delar – gång på gång i de följande avsnitten. Anledningen är naturligtvis att det
är samma intervjumaterial som har genomsökts gång på gång, i sökandet efter
undervisningskonsterna.
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Tre lärares undervisningskonster
Jag hade inte förväntat mig att finna så många undervisningskonster hos Eva,
som jag faktiskt fann; jag hade inte en tanke på att en 40-minuter lång intervju
skulle kunna rymma 23 aspekter av lärares yrkeskunskap. Att jag sedan skulle
finna ytterligare fem undervisningskonsterna i de mer utförliga intervjuerna med
Ingegerd, Kim och Hans är däremot mer rimligt. Liksom att jag inte har funnit exempel på samtliga 28 undervisningskonsterna hos alla fyra.
Undervisningskonsterna kan ses ur tre olika perspektiv. Naturligtvis handlar det
om VARA-I-SKOLAN och LÄRA-I-SKOLAN, men en lärare måste också vara en ledare i största allmänhet också, läraryrket handlar om ledarskap. Jag har här
grupperat undervisningskonsterna utifrån dessa tre perspektiv. Eftersom ledarskapet är grunden för de båda andra perspektiven redovisas de undervisningskonster, de aspekter som har med ledarskapet att göra, först.

LEDARSKAP
1. Konsten att organisera
Konsten att organisera handlar om tre sätt att använda ledande faktorer, nämligen till


att skapa möjlighetsrum



att visa att man menar allvar med sina möjlighetsrum genom att hålla dem
i hävd.



att välja förhållningssätt till sina möjlighetsrum, att inta någon av de tre positionerna ledande, inre eller yttre position.
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Ingegerd
Ingegerd organiserade genom att skapa möjlighetsrum med hjälp av regler; regler är ledande faktorer som kan ingå som ledande element i väggen på ett möjlighetsrum. En regel som Ingegerd hade bestämt var ”eleverna ska sitta två och
två vid datorerna”.
En annan regel: hon uppmanade eleverna att ”inte använda bara ett finger” utan
”använda båda händerna och flera fingrar”. Det framgår inte av strateginätet vilken position hon hade när hon sa detta – om det var inre eller ledande position.
Om hon hade haft den inre positionen hade uppmaningen bara varit ett tips till
eleverna; de hade då varit fria att följa rådet, eller att strunta i det. Uppmaningen
hade då inte varit en regel som de förväntades följa, utan bara ett förslag, en
möjlighet.
Om hon däremot hade haft den ledande positionen hade uppmaningen blivit en
regel, ett ledande element i möjlighetsrummets vägg: ”eleverna ska sitta parvis
och ska använda båda händerna när de skriver”. I fortsättningen hade hon bevakat dem och sett efter om de hade följt uppmaningen, dvs. hon hade både skapat ett möjlighetsrum och hävdat det; regler är till för att följas.
Ett kännetecken på att läraren har intagit den inre positionen är pronomenet vi.
Ingegerd berättar: Vi börjar tillsammans … det kan vara en enda stavelse på
blädderblocket, t.ex. ma-, som följs av ”mamma” eller ”smal”… Vi gör egna rim,
berättelser, visor. En sådan här ”pussellek” var ett möjlighetsrum där Ingegerd
och hennes elever hittade på ord och meningar tillsammans; de utgjorde ett ”vi”,
inte ”jag och de”. Ingegerd var en av de lekande, ett inre element som kunde
göra skillnad inne i möjlighetsrummet, kunde bidra till självorganiseringen av ord
och ”rim, berättelser, visor”. Hon organiserade pusselleken, men deltog också
själv i den – hon organiserade möjlighetsrummet och intog sedan den inre positionen, blev ett inre element.
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Kim
Ett av de möjlighetsrum som Kim organiserade kallade hon ”ritövning”.
Eleverna ritar en bild på ett papper. Detta papper skickas vidare och nästa person fortsätter
måla på den påbörjade målningen. Alla måste dock respektera det den förre målade, d.v.s.
man får inte måla på någon annans del av målningen. På detta sätt fortsätter övningen tills
alla fått bidra med något till bilden.

Reglerna sa dels att eleverna skulle måla på samma målning, dels att de inte fick
måla över det som andra redan hade målat. Reglerna var ledande faktorer: det
gjorde skillnad om man målade på en gemensam målning, eller på sin egen; det
gjorde också skillnad om man fick måla på det som de andra hade målat, eller ej.
Under övningen intog Kim den yttre positionen – hon lade sig inte i hur eller vad
eleverna målade eller i vilken ordning de målade.

2. Konsten att skapa gemenskap
Av Ingegerds berättelse om ”pussellekarna” framgår att hon intog en inre position i dessa möjlighetsrum; hon säger ”(v)i börjar tillsammans”. Detta vi innebär
att det handlar om en supraindivid bestående dels av henne själv och hennes
elever, dels av hennes axiomatiska idéer och det funktionsmönster som växer
fram ur hennes idéer och instruktioner.
Vi börjar tillsammans - det kan vara en enda stavelse på blädderblocket, t.ex. ma-, som följs
av mamma, smal; jag kallar det "pussellekar". Jag skriver och de får vara med och ljuda. Vi
gör egna rim, berättelser, visor. Det fungerar även med en stor barngrupp. Det blir så roliga
saker att alla skrattar - man skojar med ord och varandra. … (det uppstår) gemenskap, man
tittar på varann i gruppen, myser.

Vi får här en inblick i en supraindivids inre liv, om ett funktionsmönster, om
självorganisering och emergenser (ord, rim, berättelser och visor; roliga saker,
skratt och skoj). En av emergenserna är gemenskap och ett uttryck för denna är
att ” man tittar på varann i gruppen, myser”.
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3. Konsten att skapa konstruktiv frihet
Eftersom inre element hör ihop med möjlighetsrum och friheten i sådana, så hör
Konsten att skapa konstruktiv frihet ihop med konsten att organisera. Att som
ledare skapa möjlighetsrum är att med hjälp av en eller flera ledande faktorer
skapa en vägg av ordning och förutsägbarhet. Möjlighetsrummens innehåll är
däremot kaos och frihet. Ändå finns en viss grad av förutsägbarhet och denna har
att göra med vilka inre element som finns i möjlighetsrummet. Om två av Evas
elever saknade räkneböcker att tävla i så skulle det inte bli någon räknetävling i
det möjlighetsrummet – detta var något man kunde säga med säkerhet.
Vad som kan hända i ett möjlighetsrum beror alltså på vilka de inre elementen
är. Man kan tala om tre typer av inre element – givna, skapade och emergenta.
Givna är t.ex. sådana som brukar finnas i klassrummet eller som läraren och eleverna bär med sig dit; skapade är de som läraren avsiktligt åstadkommer; emergenta är sådana som uppstår spontant, som är oplanerade och oförutsedda men
ändå kan vara väldigt påtagliga när de väl har uppstått.
Konsten att skapa konstruktiv frihet handlar om


att se till att ens möjlighetsrum innehåller de konstruktiva inre element
som är nödvändiga för den önskade självorganiseringsprocessen; t.ex. att
eleverna som ska lära sig räkna har räkneböcker.



att se till att möjlighetsrummet innehåller så få destruktiva inre element
som möjligt; att eleverna t.ex. har så få rädslor som möjligt, som stör deras
arbetsro



att vid behov begränsa antalet inre element; att begränsa antalet strån i
höstacken

Konsten att skapa konstruktiv frihet handlar alltså inte bara om att ge tillgång till
konstruktiva inre element och frihet från destruktiva element, utan också om att
begränsa antalet inre element så att denna frihet kan resultera i en så konstruktiv situation som möjlighet och i önskvärda självorganiseringsprocesser, som lärande.
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Ingegerd
Ingegerd skapar sitt möjlighetsrum ”pussellek” genom att skriva en stavelse – Vi
börjar tillsammans … det kan vara en enda stavelse på blädderblocket, t.ex. ma.
Denna stavelse är då ett påtagligt, skapat inre element i möjlighetsrummet; det
skapades då Ingegerd skrev det på blädderblocket. Där finns också mindre påtagliga givna inre element, nämligen språkljud och andra stavelser. Ett par spänningsmoment för eleverna i leken består i att först försöka upptäcka dessa givna
inre element, för att sedan försöka upptäcka om och hur de passar ihop med den
skrivna stavelsen, som ma-. I möjlighetsrummet självorganiserar sig sedan ljud
och stavelser kring den givna stavelsen, så att det uppstår ord; kring ma kan t.ex.
smal eller mamma växa fram.
Vad gäller att begränsa antalet språkliga inre element sker detta dels genom att
språkljuden är begränsade av alfabetets begränsning, dels genom att antalet möjliga stavelser teoretiskt sett visserligen är svårt att överblicka, men att detta inte stör
eftersom stavelserna blir synliga först när eleverna upptäcker dem.
Men de inre elementen är inte bara av språkligt slag: Vi börjar tillsammans innebär att också eleverna och Ingegerd är givna inre element, med alla sina erfarenheter, minnen, kunskaper etc. Det kan därför uppstå även emergenta inre element av
andra slag än språkliga: (d)et blir så roliga saker att alla skrattar, dvs. de ord som
växer fram på blädderblocket kan ge upphov till munterhet.
Ett annat emergent inre element som kan uppstå i möjlighetsrummet är en ahaupplevelse: (e)leven får en aha-upplevelse av vad text och läsning går ut på: man
"knäcker koden". – Jaså, det är detta som är att läsa! Insikten om vad läsning innebär är i fortsättningen ett betydelsefullt inre element inte bara i det här möjlighetsrummet, i pusselleken, utan blir ett konstruktivt givet inre element i en
mängd möjlighetsrum under den fortsatta skolgången. Och läskunnighet är ett
fundamentalt inre element inte bara i skolan, utan också i det möjlighetsrum
som kallas samhället.
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Kim
Kim vet av erfarenhet att det kan finnas en viss typ av destruktiva inre element i
en skolklass.
När Kim träffar en ny klass för första gången har hon i åtanke att vissa inte har tilltro till
den egna förmågan i ämnet i bild. Ett exempel kan vara att någon säger att hon/han inte kan
rita.

Elevens tilltro till sin egen förmåga, hens ”underliggande antagande” om vad hen
kan är en ledande faktor; det kan göra skillnad om man tror att man kan lyckas,
eller ej. Det kan då – enligt Kim – hända att en elev säger ”Men, jag kan inte
rita!” Eftersom Kim har stött på denna invändning förut, har hon några strategier
till reds:

Då brukar Kim säga: - Vad bra, för det är det ni ska lära er här. I början brukar hon låta den
som säger sig inte kunna rita bara närvara. Sedan introducerar hon enkla övningar som gör
att alla känner sig trygga. Det handlar om att avdramatisera övningarna, säger Kim.

Den första strategin är att förvisa invändningen ut ur möjlighetsrummet; det är
inte relevant om man kan rita, eller ej, eftersom det är detta man ska lära sig.
Syftet ”eleverna ska lära sig rita” är ledande element i möjlighetsrummets vägg,
och frågan om huruvida man kan rita eller ej, hör inte hemma i detta möjlighetsrum. Den andra strategin består i att låta eleven närvara utan att delta, dvs. låta
eleven inta en yttre position i förhållande till somliga möjlighetsrum/uppgifter
och bara se på när de andra arbetar. Den tredje strategin är att ge så enkla uppgifter, att alla inser att de klarar av dem och därför kan känna sig trygga. Att hantera det destruktiva elementet ”jag kan inte rita” kallar Kim att ”avdramatisera
övningarna”.
En sådan avdramatiserad övning är den som Kim kallar ”Ritövning”. Den definieras av de båda reglerna om att turas om att måla och att inte måla på de andras
målningar, dvs. där finns inte syftet ”eleverna ska lära sig rita” med som ledande
element. Kim lät penslar, färger och papper bli inre element i ”Ritövning”. Dessa
inre element var ledande faktorer – det gjorde skillnad om man hade färger,
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hade något att måla med och något att måla på. Den materiella begränsningen
innebar en begränsning av antalet inre element och denna begränsning innebar
en fokusering på uppgiften – det var inte så värst mycket man kunde göra med
dessa inre element, mer än att måla enligt reglerna, och det fanns inga destruktiva inre element, som kunde störa arbetet. Men eftersom möjlighetsrummet också innehöll elever fanns det förstås risk för emergenta destruktiva inre element,
som irritation och osämja till följd av att elever råkade stänka färg på varandra…
En olycka händer så lätt.
En annan avdramatiserande uppgift handlar om rutmönster på ”bildmappar”. De
skapade inre elementen är rutor – (e)leverna ritar upp ett rutmönster på en vald
bild och sedan på bildmappen. Innehållet i rutorna på den valda bilden kopieras
till motsvarande rutor på bildmappen. På så sätt skapas nya inre element som
tillsammans blir en bild – för varje färdig ruta framträder bilden mer och mer.
Genom denna och andra avdramatiserande uppgifter som inte kräver perfekt
teknik är möjligheten stor att eleverna känner att de kan; uppgifterna har fyllt sitt
syfte, genom dem har Kim hanterat det destruktiva inre elementet ”jag kan inte
rita”.

Hans
Hans vet att det kan finnas destruktiva emergenta inre element i form av negativa känslor, dels frustration till följd av den krävande lärprocessen, dels förtvivlan
och bitterhet när man inser att man inte har fått lära sig de här sakerna tidigare.
Hans hanterar dessa destruktiva inre element dels genom att (v)isa studenterna att
han förstår att lärprocessen är tung, dels genom att försöka ”lätta upp stämningen” (Se hur han gjorde detta i Konsten att skapa synergier nedan!)
Påminnelser kan vara både konstruktiva och destruktiva som inre element, men
när en lärare påminner en elev om någonting är det tänkt att vara ett konstruktivt
inre element. Att ”påminna” förutsätter att personen som man vill påminna redan har ett minne, ett kunskapselement i sin tysta kunskap, som kan återföras till
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medvetandet, så att kunskapselementet blir fokalt vetande. Av Hans berättelse
framgår hur han skapade ett sådant minne när han undervisade om satslösning.
Satslösning – att analysera en mening för att se hur den är uppbyggd – sker stegvis med hjälp av ett analysschema. De två momenten C och D i detta schema slutar med samma uppmaning: Börja om från början!
C. Finns en sats i frasen?
Börja om från början!
D. Inleds satsen med subjunktion eller frågande pronomen eller frågeadverb?
Börja om från början!

Det är av grundläggande betydelse att studenterna kommer ihåg att de på det här
sättet ibland ska ”börja om från början”, när de analyserar en mening. För att
minska risken för att de skulle glömma detta nöjde sig Hans inte med att säga och
skriva denna uppmaning, utan han sjöng den också, nämligen i form av schlagerrefrängen Börja om från början, börja om på nytt! På så sätt skapade han tre inre
element: minnen av den uttalade uppmaningen, av den skrivna uppmaningen
och den sjungna uppmaningen. Att skapa dessa tre minnen innebar att han använde tre samverkande strategier för att studenterna skulle lära sig regeln om att
börja om från början.
Konsten att skapa konstruktiv frihet handlar här om att skapa konstruktiva inre
element; Hans gjorde detta i två steg. Först, vid genomgången av hur satslösning
går till, skapar han tre inre element i form av minnen av de tre varianterna av
uppmaningen. Tanken är att dessa tre varianter ska bli minnen, kunskapselement
hos studenterna.
Senare, i det andra steget när studenterna skulle öva praktiskt på att använda
analysschemat var varianterna av uppmaningen tre givna konstruktiva inre element – de fanns som minnen, som tyst kunskap. Om en student då var villrådig
inför satslösningen kunde Hans hjälpa hen genom en påminnelse om uppmaningen; han skulle t.ex. kunna säga ”kommer du ihåg att jag sa att du nu ska börja om från början?” Men istället för att göra detta skapar han ett nytt inre element,
som knyter an till sången: när vi håller på med satslösning kan jag fråga ”vad ska
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du sjunga nu för någonting?”, dvs. han ställde en fråga om sången; frågan blev
ett nytt konstruktivt inre element som skulle kunna göra skillnad för studenten:
Hans räknade med att studenten skulle minnas hur han i samband med analysschemat upprepade gånger hade sjungit Börja om från början, börja om på nytt!
Frågan om vad studenten skulle sjunga blev en påminnelse om sången, vars text i
sin tur är en uppmaning: börja om från början!
Detta exempel på konsten att skapa konstruktiv frihet innefattar inte bara en
konstruktiv påminnelse, om att återföra ett minne till medvetandet, utan också
om att först på ett mycket medvetet och uttrycksfullt sätt ha skapat detta minne;
ingen av Hans studenter lär ha missat att de skulle börja om från början; genom
hans sånginslag blev detta kunskapselement en del av deras tysta kunskap för all
framtid.

4. Konsten att vara effektiv
Konsten att vara effektiv handlar om att ”slå två flugor i en smäll” – att utforma
utgångsaktiviteter med tanke på flera syften, dvs. att samordna strategier för olika syften.
Ingegerd
Ingegerd lät eleverna utforska datorerna själva. Utifrån denna utgångsaktivitet
utgick tre strategikedjor, med syften som ”koppla samman ljud med versaler och
gemener”, ”underlätta skrivandet genom att det är lättare att trycka på en tangent än att forma bokstäverna med en penna” och ”arbeta i egen arbetstakt som
ger nyfikenhet”
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Bild 27. I Complador känner man igen de samordnade strategierna på att två eller flera pilar utgår från en och samma utgångsaktivitet.

Kim
Kim visar klassen bilder och har två olika syften med detta; den ena av dessa
samordnade strategier handlar om att se och få nya upplevelser, den andra om
att tänka och få nya tankar.
Att lära sig se
Kim vill att alla ska lära sig se, inte bara på bilder utan även på omvärlden, på ett annat sätt
än de gjort tidigare. Hon vill att de ska se på ett mer övergripande sätt och inte bara av
slentrian.

Kim säger:
– Bild handlar inte om det du gör med handen utan det du gör med ögat och tanken. Ni ska
inte bara titta, ni ska se också. Hon skulle anse sig själv vara en lyckad lärare om hon har en
klass och märker att de ser saker i sin omgivning på ett annat sätt än tidigare

Öppna upp för nya tankar
Målet är att eleverna ska öppna upp för nya tankar och få möjlighet att dels tänka och dels
att våga ta ställning i olika diskussioner. Eleverna ska få en chans att säga vad de tycker och
reflektera över de bilder de ser, samt vad de begrepp de diskuterar betyder.
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Hans
Hans använder sig av ett inslag i en Disneyfilm där de två ekorrarna Piff och Puff
leker i Kalle Ankas julgran. Från utgångsaktiviteten ”Piff och Puff” utgår – som pilarna i bilden visar – fyra samordnade strategier: det handlar om att ”(lätta) upp
stämningen”, ”visa följder av okunnighet”, ”ställa diagnos” och ”ge didaktiska
verktyg”.

Bild 28 Fyra samordnade strategier utifrån utgångsaktiviteten ”Piff och Puff”.

5. Konsten att skapa synergier
Synergi betyder ordagrant samarbete. Genom att två eller flera ”parter” samverkar kan det uppstå synergieffekter.

Ingegerd
Ingegerds elever fick lära sig läsa och skriva bl.a. genom att ljud för ljud leta upp
rätt tangent på datorn och sedan trycka på den. Men utöver texten som växte
fram på skärmen uppstod också en annan effekt, tack vare datorn.
Då eleven väljer en tangent är bokstaven på denna versal, dvs. stor bokstav. Denna tryckning ger dock inte en versal på skärmen utan en gemen, dvs. en liten bokstav. Eleven ser
att det finns en koppling mellan den versala och gemena varianten av en viss bokstav.
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Bild 29: Synergieffekt till följd av att datorn kopplar samman bokstäverna i ordbehandlingsprogrammet med bokstäverna på tangentbordet: eleverna upptäckte att det finns både en stor och
en liten variant av varje bokstav.

Ingegerd hade alltså upptäckt en fördel med att låta eleverna använda datorn då
de skulle lära sig läsa och skriva: om man tryckte på A-tangenten, så skrev datorn
”a”; eleverna lärde sig att A och a var samma bokstav. Datorn erbjöd alltså ett
”träningsprogram” för att lära sig att parvis koppla ihop stora och små bokstäver.
Detta var inte det primära syftet med att låta dem skriva på datorn utan en bonus, någonting man fick på köpet – en synergieffekt som uppstod genom samarbetet mellan Ingegerds strategi, tangentbordet och Word. Två av ”parterna” i
denna synergi står alltså datorn för: den ena parten är ordbehandlingsprogrammet, den andra tangentbordet.
En annan fördel med att använda datorn var att det då inte krävdes samma grad
av finmotorik som om eleven skulle skriva med penna, utan det kunde bli bättre
”flyt” i skrivandet. Strategin att använda datorn samverkade på så sätt med
andra strategier så att eleverna lärde sig läsa och skriva; ”Läs- och skrivkunnighet” uppstår som en synergieffekt till följd av att Ingegerd använder sig av ett antal samverkande strategier. Bilden av Ingegerds strateginät i Complador visar hur
inte mindre än sex pilar pekar på ”läs- och skrivkunnighet”, dvs. Ingegerd har sex
samverkande strategier för detta syfte – en av dessa går ut på att eleverna ska få
”flyt i skrivandet”.
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Bild 30: Pilar från sex strategier som samverkar för ”läs- och skrivkunnighet”. Strategiernas utgångsaktiviteter är utelämnade av utrymmesskäl.

Kim
I Kims strateginät finns exempel på samarbete mellan tre parter: hennes egen undervisning i Bild, en konsthall och svensklärarens skrivundervisning.
Konstnärer och konstverk
Eleverna besöker en konsthall för att titta på olika alster. Därefter väljer de ut ett konstverk
som de tycker verkar intressant. I skolan gör de sedan en relief, en parafras och ett kollage
som blir deras egna versioner av det valda konstverket. Utifrån detta skapande i olika former diskuterar eleverna de olika konstverken. De söker även fakta om konstnärerna som
skapat ursprungsalstren. Detta görs för att konsthistorien ska bli mer intressant.
Ämnesintegrering
Utifrån ovanstående aktivitet arbetar eleverna ämnesintegrerat. De skriver bl. a egna essäer
i ämnet svenska och använder då sina alster och de fakta om konstnärerna som de hittat
som utgångspunkt.

Konstverken blev utgångspunkter för elevernas eget tankearbete, för tolkningar,
för inspiration och bildskapande; de utställda konstverken samverkade med Kims
undervisning och resulterade i synergieffekter i form av nya bilder. I nästa moment tillkom svensklärarens undervisning som resulterade i essäer. Elevernas
bilder byggde både på deras upplevelser av konstverken och på Kims undervisning; deras essäer byggde på fakta om konstnärerna och på tankar kring konstverken och sina egna bilder; upplevelser och fakta, tankar och bilder samverkade. Essäerna blev tack vare Kims undervisning någonting annat och mer än om
eleverna bara hade besökt utställningen och läst om konstnärerna; somliga kvaliteter hos essäerna var synergieffekter till följd av ämnesintegreringen.
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Hans
Det finns gott om samverkande strategier i Hans strateginät. Så pekar t.ex. fyra
medförpilar mot ”Lätta upp stämningen” vars syfte i sin tur var att studenterna
skulle ”orka”. Utgångsaktiviteterna handlar om att Hans sjunger två sånger (Börja
om från början, Ser du stjärnan i det blå?) och berättar om Piff och Puff i Kalle
Ankas julgran. För att studenterna ska orka har Hans också utgångsaktiviteten
”Kalivarivandring” som är tänkt att bidra till orken.

Bild 31. Bilden visar samordnade strategier för två olika syften som i sin tur är relaterade till varandra: ”Lätta upp stämningen” för att studenterna ska ”orka”. Fyra strategier syftar till ”Lätta
upp stämningen” (=fyra pilar pekar på ”Lätta upp stämningen”). En femte samverkande strategikedja utgår från utgångsaktiviteten ”Kalivarivandring”.

6. Konsten att använda ordning och kaos
Somligt lärande består i självorganiseringsprocesser; somliga kunskaper är emergenser som har uppstått spontant i möjlighetsrum tack vare kaos och frihet.
Konsten att använda ordning och kaos handlar om att skapa sådana möjlighetsrum som ökar chansen för lärande och minskar riskerna för att eleverna inte ska
lära sig; konsten handlar om att skapa sådan ordning som ger nödvändig frihet
och att acceptera nödvändigt kaos och oförutsägbarhet.
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Ingegerd
De ”pussellekar” som Ingegerd berättar om ovan i Konsten att skapa ordning är
möjlighetsrum uppbyggda av följande ledande element:


Ingegerd skriver på skrivtavlan



Hon börjar med en stavelse (som t.ex. ma)



Eleverna kommer med förslag på hur stavelsen kan byggas ut till ett ord

De inre elementen i detta möjlighetsrum utgör ett kaos av bokstäver och stavelser.
I detta möjlighetsrum självorganiserar sig ord (mamma, smal), mönster (rim) och
texter (berättelser, visor), men också känslor: Det blir så roliga saker att alla
skrattar - man skojar med ord och varandra.

Kim
Även om Kim inte kallar sin ”ritövning” (se ovan i Konsten att skapa ordning) för
en lek, så är det väl just det som det handlar om: en sorts sällskapslek som erbjuder ett visst mått av frihet och spänning, och där resultatet, den färdiga målningen, inte är det viktiga.
Beskrivningen av ”övningen” består i ett par regler som ger en viss ordning: (1)
eleverna ska måla i tur och ordning på samma papper och bidra till samma bild.
(2) man får inte måla på någon annans del av målningen. Dessa regler är ledande
element som tillsammans bildar ett möjlighetsrum. De inre elementen är dels
papper, färger och penslar, dels elevernas idéer och infall.
Kim har skapat möjlighetsrummet (reglerna) och bestämt de inre elementen (vilka elever som ska vara med i respektive grupp, arbetsmaterialet) men låter resten vara kaos, frihet och oförutsägbarhet (eleverna bestämmer själva i vilken
ordning de ska måla; var och en målar som hen vill) vilket leder till självorganisering (målandet) och emergenser (målningarna). Med sin ”ritövning” visar Kim att
de har frihet i sitt skapande.
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7. Konsten att använda mönster
Mönster är ordning och därför förutsägbarhet. Om man upprättar ett visst mönster skapar man ett möjlighetsrum där vissa självorganiseringsprocesser blir möjliga, andra omöjliga. Mönster kan därför användas som redskap för att åstadkomma somligt och förhindra annat.

Ingegerd
Ingegerd berättar om hur hon använder mönster, dock utan att använda ordet.
(Vi) leker ordlekar, sånger med rörelser. Det är bildande, lika med danande, utvecklande.
Eleverna lär sig öppna sig för sången och för varandra, man börjar våga använda sin kropp
…. Mer lyhörd för det man ser och hör, mer mottaglig för sinnesintryck, vilket är viktigt för
kommunikationsförmågan.

Ingegerd talar här om mönster i form av ordlekar och sånger med rörelser. Hon
menar att det sker ett lärande, men detta lärande handlar inte bara om att eleverna lär sig lekarna och sångerna. Eleverna lär sig öppna sig för sången och för
varandra, man börjar våga använda sin kropp; lärandet handlar både om lyhördhet och uttrycksfullhet – man utvecklar förmågan både upptäcka skillnader och
att själv göra skillnad, vilket är viktigt för kommunikationsförmågan. Ingegerd
understryker betydelsen av detta lärande:
(Man) märker, ser, man utvecklas som människa. Miljön runt barnet lever och gör skillnad
och i den miljön blir det skillnader för barnen. Detta är kärnan, det viktigaste. Man måste
kunna ta in omgivningen.

Hon använder sig av ordlekar och sånger med rörelser eftersom det bidrar till
”kärnan, det viktigaste”.
Men Ingegerd vill också ge sina elever ”en aha-upplevelse av vad text och läsning
går ut på - man knäcker koden – ”Jaså, det är detta som är att läsa!”. Ett redskap
hon då använder sig av är ett handlingsmönster som börjar med frågan ”Vilket
ljud hör du först i ordet?” Därefter utför eleven detta handlingsmönster:
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Eleven ska ljuda samtidigt som han/hon skriver bokstaven, dvs. trycker ned rätt tangent,
och måste därför börja med att finna det ljud som man vill skriva. När eleven har funnit
ljudet ska han/hon trycka ner rätt tangent, så att rätt bokstav dyker upp på skärmen samtidigt som man säger ljudet.

Ingegerd tänker sig dels att eleven då får ”en första upplevelse av läsprocessen,
dvs. kopplingen mellan ljud och bokstav, mellan talat och skrivet ord”, dels att
denna upplevelse kan följas av aha-upplevelsen ”Jaså, det är detta som är att
läsa!” uppstå. Handlingsmönstret är ett möjlighetsrum där Eva förväntar sig att
upplevelser ska självorganisera sig; handlingsmönstret är därför ett redskap för
lärande.

Kim
Övningen ”Bildmapp” är ett handlingsmönster som Kim använder för att ge tilltro
till den egna förmågan, självförtroende.
Eleverna ritar upp ett rutmönster på en vald bild och sedan på bildmappen. Därefter kopierar eleverna det som finns i varje ruta på den valda bilden till motsvarande ruta på bildmappen. För varje färdig ruta framträder bilden mer och mer. Resultatet blir bra i och med
att bilden plockas isär och man ritar varje ruta separat, men till slut bildas en helhet av rutorna.

Handlingsmönstret ger förutsägbarhet: instruktionerna säger steg för steg vad
eleven ska göra och då bilden är färdig kan eleverna med tillfredställelse konstatera att resultatet blivit bra – och att de har lyckats åstadkomma detta; handlingsmönstret användes för att visa eleverna att de kunde åstadkomma bra bilder.

Hans
Satslösning innebär att man analyserar en text. Då Hans undervisar om satslösning handlar det om att förmedla en regim, dvs. en serie regler som styr agerandet – ett handlingsmönster. Handlingsmönstret som studenterna ska lära sig är
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uppbyggt av tre olika sorters element: frågor, svarsalternativ och handlingsalternativ:
B Finns en fras? (Ja/Nej)
- Nej - ingen åtgärd
- Ja: hoppa in i frasen. Vilket huvudord? Om nominal då attribut, OM adjektiv eller adverbial, då inre adverbial
C. Finns en sats i frasen?
Börja om från början, dvs. från 1
D. Inleds satsen med subjunktion eller frågande pronomen eller frågeadverb?
Börja om från början!

I detta fall är mönstret ett handlingsmönster, dvs. ett mönster av handlingar.
Hans använder sig också av konkreta, visuella mönster på skrivtavlan, t.ex. för att
visa mönster i svenska språket. I avsnittet Konsten att exportera kunskap/Hans
nedan använder sig Hans av skrivtavlan för att visa ett mönster:
poliser - tillfälligheter
polisens - tillfällighetens
en polis - en tillfällighet

Mönstret handlar om hur man kan känna igen substantiv: man kan sätta en eller
ett framför dem och ge dem ändelser som -er och -ens. Genom att skriva upp orden parvis på det här sättet visar Hans ett mönster som kallas substantiv. Skälet
till att visa mönstret är att studenterna i fortsättningen ska förstå vad som på
den akademiska nivån menas med ”substantiv”, att det handlar om mönster, om
ordens form, inte om deras innehåll, inte om innebörd – detta alltså till skillnad
från det de lärt sig i grundskolan genom sången ”Substantiv är namn på ring, såsom klocka, boll och ring”.
Att undervisa lärarstudenter handlar inte bara om ämneskunskaper, utan också
om att förbereda dem för deras kommande lärargärning. Hans lär bl.a. ut ett
mönster, som han kallar ”fältschema”. Syftet är att studenterna som färdiga lärarna ”med hjälp av fältschemat (ska) kunna se elevers skrivutveckling”; fältschemat är ett mönster som lärare i grund- och gymnasieskolan kan använda för
att ställa kunskapsdiagnos.
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Många av Hans utgångsaktiviteter var konkreta mönster som han medvetet kunde använda sig av i sin undervisning. Ett exempel är schlagern Börja om från början, börja om på nytt som han använde sig av för att illustrera det moment i den
akademiska satslösningen som kallas ”hierarkisk omtagning” (Se Konsten att skapa didaktiska transformationer/Hans). Denna sångtext, detta mönster kunde han
sedan använda sig av då studenterna arbetade med tillämpningsövningar: ”när vi
håller på med satslösning kan jag fråga ”vad ska du sjunga nu för någonting?”;
han påminde studenterna om ett mönster (det i sången) för att de ska komma
ihåg hur mönstret ska användas i satslösningssammanhanget (handlingsmönstret
hierarkisk omtagning).

8. Konsten att använda regler
En regel är en formulerad idé om rätt sätt. Regler kan kombineras till en helhet
och bildar då en regim. Regler och regimer är ledande faktorer och kan därför
användas som ledande element i väggarna på möjlighetsrum.
Ingegerd
Ingegerd använde sig av en datorstödd metod för läs- och skrivundervisningen. En
viktig del av denna metod var en regim, en kombination av regler som eleverna
skulle följa. Eleverna skulle…


sitta två och två vid datorn



använda båda händerna och flera fingrar.



ljuda samtidigt som han/hon skriver bokstaven, dvs. trycker ned rätt tangent,

Den här regimen består av tre delar som handlar om tre delmönster och relationerna mellan elementen i dem: elever+dator: två elever ska sitta vid datorn; fingrar +
tangenter: många fingrar ska trycka tangenter; ljud+bokstav: man ska ljuda och
trycka ner tangent samtidigt. Regimen styr en helhet av många element: en dator,
två elever, fyra händer, tjugo fingrar, ett antal språkljud och tjugoåtta tangenter.
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Kim
Handlingsmönstret ovan där eleverna ritade upp ett rutmönster kan beskrivas som
en regim bestående av tre regler.
1. Eleverna ritar upp ett rutmönster på en vald bild och
2. (ritar) sedan (upp ett rutmönster) på bildmappen.
3. Därefter kopierar eleverna det som finns i varje ruta på den valda bilden till
motsvarande ruta på bildmappen.
Övningen är en regim som styr elevernas handlande. Den är också ett möjlighetsrum som ger dem frihet att välja vilken bild de vill kopiera och i vilken ordning de
vill kopiera rutorna. Men oavsett dessa val blir resultatet det samma: en bra bild
som stärker elevernas självförtroende.
Hans
I avsnittet Konsten att använda mönster/Hans presenteras ett handlingsmönster
i satslösning. Detta handlingsmönster bygger på ett antal uttalade regler som
kombinerats till en helhet, en regim. Reglerna handlar om att systematiskt reda
ut vilken funktion de olika orden har i en mening. Så här går satslösningen till,
detta är regimen:

1. Man ska se efter om det finns en fras.
2. Man ska se efter vilket ord som är huvudord i frasen.
3. Man ska se efter om huvudordet är nominal, adjektiv eller adverbial.
4. Man ska se efter om det finns en sats i frasen.
5. Om det finns en sats i frasen ska man börja om från början.
6. Om satsen börjar med subjunktion, frågande pronomen eller frågeadverb ska man
börja om från början.

Regimen består av regler som gäller olika delar av en mening, dvs. av ett språkligt
mönster. Ett sådant mönster är uttryck för tyst kunskap. Regimen används för att
undersöka denna tysta kunskap, dvs. att göra om den till fokalt vetande. Reglerna gäller relationerna mellan ord, mellan fras och sats, mellan sats och subjunk-
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tioner, frågande pronomina och frågeadverb. En sådan här regim där reglerna
används i tur och ordning brukar kallas procedur eller metod.

9. Konsten att använda sanktioner
Alla de här fyra kartläggningarna av strateginät – Evas, Ingegerds, Kims och Hans’
– handlar om utgångsaktiviteter och deras syften, dvs. hur lärarna tänker sig agera då de organiserar möjlighetsrum etc. Sanktioner handlar däremot om hur lärare reagerar på elevernas agerande; eleverna beteende kan hota möjlighetsrummen och då måste lärare hävda dessa, hen måste reagera. Lärarnas strategiska
agerande är förutsägbart utifrån deras strategiska tänkande, hur de reagerar på
elevernas reaktioner är däremot lika oförutsägbart som hur eleverna reagerar på
undervisningen.

Intervjuerna handlade om strategiskt tänkande, om vad lärarna tänkte göra. Inga
frågor ställdes om hur lärarna tänkte reagera på elevernas reaktioner, dvs. om
möjliga positiva och negativa sanktioner. Intervjuerna visade att lärarna skapade
möjlighetsrum, men just ingenting om vad de gjorde för att hålla dessa i hävd. Vi
vet i stort sett ingenting om vad dessa erfarna lärare gjorde för att markera och
sätta gränser – däremot kan vi vara säkra på att de behärskade konsten att använda sanktioner, för utan denna konst hade deras möjlighetsrum förfallit och
blivit meningslösa, och lärandet hade i stor utsträckning uteblivit; utan konsten
att använda sanktioner hade de misslyckats som lärare.

I intervjumaterialet finns ett enda exemplet på en uttalad elevreaktion och på en
följande sanktion:

När Kim träffar en ny klass för första gången har hon i åtanke att vissa inte har tilltro till
den egna förmågan i ämnet i bild. Ett exempel kan vara att någon säger att hon/han inte kan
rita.
Då brukar Kim säga: - Vad bra, för det är det ni ska lära er här.
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Elevens ”jag kan inte rita” är en reaktion på skolplikten och skolämnet Bild; hen
tror att hen måste kunna rita år 7. Kim bemöter detta med en positiv sanktion: Vad bra! Hon sanktionerar, tillåter alltså att elever inte anser sig kunna rita.
Sanktionen följs av en motivering: för det är det ni ska lära er här. Indirekt beskriver hon möjlighetsrummet Bild vars vägg innehåller regeln ”man ska lära sig
rita” – och detta innebär ju rent logiskt att man inte redan kan det.

Här har Kim alltså en färdig sanktion tillhands på elevreaktionen ”jag kan inte
rita” och den bygger på hennes tidigare erfarenheter – ” hon (har)i åtanke att
vissa inte har tilltro till den egna förmågan i ämnet i bild” – och därför kan hon
här berätta om en strategi som hon har utvecklat och som nu ingår i hennes teori-i-användning.

10. Konsten att minska risker
Konsten att minska risker handlar om att hantera givna risker, skapade risker och
emergenta risker och består av två svårigheter: att identifiera risken och att utforma möjlighetsrum på ett sådant sätt att risken minskar eller uteblir helt.

Ingegerd
Bakom Ingegerds strateginät döljer sig ett antal givna risker som hon alltså har
identifierat i förväg:
Risk att barnet ska uppleva

När man möter barnet direkt från början går jag ned i ögon-

Ingegerd som en främling

höjd, lyssnar och förmedlar något som jag har så att barnet
förstår vem jag är – oftast någonting enkelt som barnet kan
förstå. Barnet får förtroende mig.

Risk att barnen kän-

Jag kan och vill förmedla trygghet till dem. Det kan vara på

ner sig otrygga

rasten i lek eller i gråt eller att jag medlar i en tvist. Jag förmedlar ”jag tar hand om problemet, jag ställer upp för dig”. De ska
förstå att de kan räkna med mig.

Risk att barn tröttnar på skol- Eleverna fungerar som en motor till varann. Om en tröttnar
arbetet

petar den andra till och påminner: - Tillbaka till arbetet!
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I allt samtal med barn i en grupp går jag tillbaka till deras
nivå.

Risk att skolarbetet känns

Att arbeta med sådant som är intressant känns meningsfullt,

meningslöst

återknyta till verkligheten, ämne som barnen vet något om.
Barnen får skriva ner det de vet om ämnet.

Risk att dålig motorik blir ett Att trycka på tangenter ställer lägre krav på finmotorik jämfört
hinder för skrivandet

med att skriva med en penna, och detta innebär att dålig motorik inte utgör något hinder för skrivandet.

Tabell 10: Risker som döljer sig bakom Ingegerds strategier

Kim
I uppsatsen om Kim dyker det upp ett par givna risker som har med destruktiva
inre element att göra: dåligt självförtroende och för höga krav på sig själv. Dåligt
självförtroende innebär en given risk för att man inte vågar försöka. Höga krav
medför en emergent risk: risken för prestationsångest som i sin tur kan göra det
svårt att arbeta i lugn och ro. Istället för att redovisa citat om hennes tankar om
risker och strategier som separata fragment har jag sammanfört dem till en sammanhängande helhet.
När Kim träffar en ny klass för första gången har hon i åtanke att vissa inte har tilltro till
den egna förmågan i ämnet i bild. Ett exempel kan vara att någon säger att hon/han inte kan
rita. Då brukar Kim säga: - Vad bra, för det är det ni ska lära er här. Sedan introducerar hon
enkla övningar som gör att alla känner sig trygga. Det handlar om att avdramatisera övningarna, säger Kim. I början brukar hon låta den som säger sig inte kunna rita bara närvara. Hon försöker ge uppgifter som alla klarar av och som Kim säger att man inte kan misslyckas med. Det innebär att resultatet blir bra oavsett om eleven har bra teknik eller inte.
Naturligtvis ställer Kim krav på att eleverna ska arbeta med sina uppgifter, men detta utifrån deras egna förmågor. Genom att ha uppgifter som kan anpassas efter förmåga behöver
elev en inte känna någon prestationsångest.
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Hans

Risken att frustration, förtviv- Visar studenterna att han förstår att lärprocessen är tung,
lan och bitterhet hindrar lä-

kräver mycket arbete och många gånger frustration – och
även förtvivlan och bitterhet över att man inte har fått lära

randet

sig detta tidigare

Risken att lärprocessen är för Hans berättar om lärprocessen som en Kalivaritung för studenterna.

vandring … Kalivarivandringen uppför berget är
mödosam, men när man når toppen får man klarhet
och glömmer vedermödorna.

Ge förståelse för själva lärprocessen; mödosamt arbete att
förstå och tillämpa satslösningens form och funktion; vandringen uppåt är mödan, belöningen när man kommer upp
på toppen är att man ser strukturen: - Aha!
Att lätta upp stämningen, som lätt kan bli tung

Risken att lärarstudenterna

Lärarstudenterna är helt inställda på att de KAN gramma-

inte ska förstå vad grammatik

tik. Det första som måste ske är avlärning, dvs. de måste
komma till insikt om att de ännu inte har en aning om vad

är

grammatik är. Efter denna avinlärning måste de lära sig
någonting som de aldrig har stött på och som de inte kommer att stöta på i skolgrammatiken.

Risken att studenterna ska bli Jag avstår från att repetera, förtydliga och ställa frågor
förvirrade av allt det nya

huruvida man har förstått, därför att det är förvirrande.
Detta för att denna förklaring ska sjunka ner orubbad, som
ett sammanhängande minne

Tabell 11: Risker som döljer sig bakom några av Hans strategier
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VARA-I-SKOLAN
Ett säkert tecken på kvalitet i VARA-I-SKOLAN är trivsel, en känsla som har med
lust och glädje att göra, och till detta kan läraren bidra genom konsten att skapa
lustkänslor. En strategi för att skapa lustkänslor är att ibland medvetet prioritera
VARA-I-SKOLAN framför LÄRA-I-SKOLAN.

11. Konsten att prioritera syften
Konsten att prioritera syfte handlar om att inte bara köra på med sin planerade
undervisning oavsett vad som händer i klassrummet och oavsett hur eleverna
mår, utan att prioritera VARA-I-SKOLAN framför LÄRA-I-SKOLAN.

Ingegerd
När Ingegerd tar emot nybörjare är inte LÄRA-I-SKOLAN i fokus till en början,
utan VARA-I-SKOLAN.
När man möter barnet direkt från början är det flera saker. Jag går ned i ögonhöjd, lyssnar
och förmedlar något som jag har så att barnet förstår vem jag är – oftast någonting enkelt
som barnet kan förstå. Jag kan och vill förmedla trygghet till dem. Det kan vara på rasten i
lek eller i gråt eller att jag medlar i en tvist. Jag förmedlar: jag tar hand om problemet, jag
ställer upp för dig. De ska förstå att de kan räkna med mig.

Ingegerd vill att eleverna ska se henne som en vuxen som tröstar och löser problem med kamraterna; en person som man känner i skolan; en som tar ansvar och
som man kan lita på.

Kim
Kim berättar hur hon avsiktligt stör eleverna då de arbetar med en gemensam
teckning; hon sitter och småpratar med dem (Se Konsten att arbeta med olika nivåer nedan!). Syftet är att de ska uppleva kravlöshet och detta syfte väger i den
114

Gunnar Cardell 2015

Undervisningskonster

här övningen tyngre än att bilden de arbetar med ska bli bra; det viktiga är att de
upplever kravlösheten, inte att teckningen blir så bra som möjligt. Även ett annat
citat visar hur Kim prioriterar ett annat syfte högre än lärandet:
Att skapa bra relationer med sina elever samt att eleverna själva arbetar med att skapa bra
relationer till varandra är viktigt för Kim. Hon tycker att det gärna får kosta lite tid att bygga upp en bra relation.

För Kim är relationerna mellan människorna viktigare än undervisningen och därför låter hon detta få ”kosta lite tid”. Hon låter eleverna komma i första rummet
och tycks sträva efter att ”sätta eleven i centrum”.
Elevernas energi och åsikter blir grogrunden för lektionernas utformning. Numera menar
hon att hon har släppt det ”traditionella” arbetssättet som hon hade tidigare då hon inte vågade gå ifrån något av de fasta delmomenten.

Eleverna är människor med åsikter och varierande grad av energi. Det var viktigare för Kim att ta hänsyn till detta, än att slaviskt och till punkt och pricka följa
kursplanen.

Hans
Liksom för Ingegerd och Kim är det viktigt för Hans att studenterna ser honom
som en förstående människa, inte bara som en undervisande kunskapsexpert;
det är viktigt att visa studenterna att han förstår att lärprocessen är tung och att
de kan känna förtvivlan och bitterhet över att man inte har fått lära sig detta tidigare. De ska inse att Hans är en lärare som ser och förstår sina studenter, inte bara
undervisar. Det handlar inte bara om att LÄRA-I-SKOLAN utan också om att få
VARA-I-SKOLAN, att få bli sedda som hela människor..

115

Gunnar Cardell 2015

Undervisningskonster

12. Konsten att skapa lustkänslor
Lustkänslor har betydelse för hur barns och ungdomars uppfattning om hur det
är att gå i skolan; lustkänslor handlar om att trivas.
Ingegerd
De här sammanställda citaten beskriver Ingegerds erfarenhet av trivsel i skolan:
Vi gör egna rim, berättelser, visor. … . Det blir så roliga saker att alla skrattar, man skojar
med ord och varandra… När man trivs och mår bra och känner sig älskad är det lätt att lära
sig … man tittar på varann i gruppen, myser

Hon beskriver ramsor som ett språkligt fenomen som ger lust och glädje och som
därför kan användas för att producera lustkänslor. Motivet för att göra detta är att
man lagrar lite energi för resten av dagen. Utan lust blir det dålig inlärning.

Kim
I Bildämnet är skapande centralt och därmed kan själva undervisningen resultera
i lustkänslor i form av lust att skapa och skaparglädje.
Kim vill att eleverna ska få känna skaparglädje och att de ska få aha-upplevelser under
hennes lektioner. Detta för att bibehålla deras lust att skapa. Kim försöker göra lektionerna roliga och inspirerande.

Hans
Hans talar om lustkänslor i termer av att ”lätta upp stämningen”. Detta gör han
bl.a. genom små sånginslag i grammatikundervisningen. Ett av hans sångnummer
är ”Ser du stjärnan i det blå”, dvs. den sång som Benjamin Syrsa, alias Bengt
Feldreich, sjunger i Disneys julaftonsprogram på TV. En annan sång han använder
sig av är ”Börja om från början, börja om på nytt” – Sven-Ingvars gamla svensktoppslåt.
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LÄRA-I-SKOLAN
13. Konsten att skapa en bra lärandemiljö
Konsten att skapa en bra lärandemiljö är uttryck för det övergripande syftet
LÄRA-I-SKOLAN; det gäller att skapa en god arbetsmiljö och goda arbetssituationer för lärande.

Ingegerd
Liksom Eva använder sig Ingegerd av parvist arbete för att skapa en god lärandemiljö. När de sitter två och två är hennes erfarenhet att ”de samarbetar fint”.
De hjälper varann, de lär sig av varandra. Eleverna fungerar som en motor till varann. Om
en tröttnar petar den andra till och påminner: - Tillbaka till arbetet! De blir vänner, de stärker samhörigheten; det blir band mellan eleverna.

… Samhörigheten ger trygghet. Till slut

blir det gemenskap i hela klassen.

Liksom Eva talar också Ingegerd om lek som ett sätt att skapa gemenskap och
trygghet, men också glädje och att man känner sig älskad; allt kännetecken på en
god lärandemiljö.
Vi börjar tillsammans – det kan vara en enda stavelse på blädderblocket, t.ex. ma-, som
följs av mamma, smal; jag kallar det "pussellekar". Jag skriver och de får vara med och ljuda. Vi gör egna rim, berättelser, visor. Det fungerar även med en stor barngrupp. Det blir så
roliga saker att alla skrattar – man skojar med ord och varandra…. När man trivs och mår
bra och känner sig älskad är det lätt att lära sig.

Kim
Grundläggande i Kims arbete för att skapa en bra lärandemiljö är att arbeta dels
med sina egna relationer med eleverna, dels med relationerna dem emellan.
”För Kim är ömsesidig respekt ett måste för ett bra arbetsklimat” står det i uppsatsen och ett mycket konkret sätt att arbeta för detta är följande övning:
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Eleverna ritar en bild på ett papper. Detta papper skickas vidare och nästa person fortsätter måla på den påbörjade målningen. Alla måste dock respektera det den förre målade,
d.v.s. man får inte måla på någon annans del av målningen. På detta sätt fortsätter övningen tills alla fått bidra med något till bilden.

En risk i lärandet är dåligt självförtroende och Kim låter dem därför pröva på arbetssätt som ställer låga krav på dem och därför kan leda till en avspänd och trivsam stämning: Eleverna sitter och småpratar med antingen Kim eller varandra
samtidigt som de ritar på ett papper som de skickar till varandra.
Kim menar att pojkar och flickor kan ha olika behov och förutsättningar och hanterar detta genom en organisatorisk åtgärd som då skapar en speciell lärandemiljö.
I den nuvarande sjuan upplever Kim att många av pojkarna har svårt att koncentrera sig
och verkar ha ett behov av att få arbeta mer enskilt. Kim anpassar därför undervisningen
genom att dela upp pojkarna och flickorna i olika grupper. Pojkarna arbetar bl.a. med att
tejpa sina namn och färglära. Flickorna, som enligt Kim har mera ro att arbeta med mer
tekniskt krävande uppgifter, provar på rutuppförstoring.

Hans
På lärarutbildningen är eleverna vuxna människor och då är det andra känslor än
trygghet, som det kan finnas anledning att fokusera på när man vill skapa goda
förutsättningar för lärande. Att lära sig satslösning innebär en mycket speciell arbetssituation; Hans talade om att det krävs ”avinlärning” innan studenterna kunde lära sig – det de skulle lära sig var någonting helt annorlunda än det de hade
lärt sig i skolan – och detta ledde ibland till känslor av frustration, förtvivlan och
t.o.m. bitterhet.
Hans hade tre strategier för att hantera denna situation. För det första visade
han förståelse för deras känslor. För det andra försökte han inge hopp genom att
beskriva lärprocessen som en vandring uppför ett berg, en ”Kalivarivandring”:
Kalivarivandringen uppför berget är mödosam, men när man når toppen får man
klarhet och glömmer vedermödorna. För det tredje försökte han ”lätta upp
118

Gunnar Cardell 2015

Undervisningskonster

stämningen, som lätt kan bli tung” för att studenterna skulle orka engagera sig i
arbetet.

14. Konsten att tänka baklänges
Konsten att tänka baklänges består i att först tänka på ett framtida behov och
sedan steg för steg nysta upp den futurala behovskedjan ner till behov i nuet.
Följande exempel på konsten att tänka baklänges är en ren efterkonstruktion –
det är inte möjligt att i efterhand veta exakt hur en viss strategikedja i en annan
lärares huvud har uppstått, men så här kan det ha gått till, så här kan tankeprocessen ha sett ut en gång: Ingegerd tänkte baklänges. Det jag vet är att jag själv
brukar tänka baklänges och då åstadkommer sådana här futurala behovskedjor
mellan framtida behov och behov i nuet. De kursiverade fragmenten i berättelsen är citat från min Intervju med Ingegerd och länkar i en strategikedja, där de
alltså kommer i motsatt ordning, framlänges, som tankar i en kedja från nuet till
framtiden.

Ingegerd
Så här kan Ingegerd ha tänkt:


Att kunna läsa är av grundläggande betydelse i vårt samhälle och därför är
det viktigt att varje barn lär sig läsa.



Jag tror att barnet då behöver (f)örståelse för och insikter om vad text och
läsning är som (kan utgöra) en grund för fortsatt läsning. Men hur ska jag
kunna ge eleven den insikten?



Jag tror att jag behöver åstadkomma en aha-upplevelse av vad text och
läsning går ut på – (att) man "knäcker koden": - Jaså, det är detta som är
att läsa! så att eleven får en första upplevelse av läsprocessen, dvs. (av)
kopplingen mellan ljud och bokstav, mellan talat och skrivet ord. Men hur
kan jag åstadkomma en sådan koppling?
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Tänk om jag skulle pröva att använda datorn! Då gäller det att få hen att
trycka ner rätt tangent, så att rätt bokstav dyker upp på skärmen samtidigt
som (hen) säger ljudet.

Bild 32: Den futurala behovskedjan från behovet av en aha-upplevelse till behovet av att eleven
ljudar.

Så här kan det ha gått till. Genom att tänka baklänges utifrån det framtida behovet av läskunnighet nådde Ingegerd fram till nuet i sin futurala behovskedja: från
aha-upplevelsen ner till nuet och behovet av att eleven ljudar. Nu kunde hon
byta perspektiv och istället för att tänka på behov började hon fundera på vad
hon kunde göra för att få eleven att ljuda. Hon skulle kunna ställa frågan Vilket
ljud hör du först i ordet? och därigenom sätta igång en självorganiseringsprocess
som var tänkt att sluta med Aha-upplevelsen Jaså, det är detta som är att läsa!
Hon gör detta genom en fråga, genom utgångsaktiviteten Vilket ljud hör du först i
ordet? och tänker sig att hon därigenom sätter igång en orsakskedja som är tänkt
att sluta med aha-upplevelsen Jaså, det är detta som är att läsa!
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Bild 33: Den strategikedja som matchar den futurala behovskedjan från behovet av ahaupplevelse till behovet av att eleven ljudar. Bilden skapad i Complador

Nyckelordet när man tänker baklänges är innan: vad måste ske innan eleven kan
få aha-upplevelsen? Vad måste ske innan ljudningen och tangenttrycket kan
komma samtidigt?

15. Konsten att skapa progression
Konsten att skapa progression hänger samman med konsten att tänka baklänges.
Då man har tänkt ut vilka behov som ingår i en futural behovskedja, dvs. vilka
förutsättningar som krävs för att en viss process ska komma till stånd, gäller det
att tänka ut vilka kunskapselement det handlar om. Ett välkänt exempel på progression är talesättet att ”man kan inte gå innan man kan krypa”. Hela progressionen kan vara: barnet måste kunna vända sig på mage innan det kan krypa,
krypa innan det kan gå, gå innan det kan springa, springa innan det t.ex. kan
hoppa höjdhopp, dvs. progressionen består i tur och ordning av kunskapselementen vända sig, krypa, gå, springa, hoppa höjdhopp.
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Ingegerd
Elevens namn är något viktigt och ofta kan eleven någon eller några bokstäver i namnet …
Även om man kanske kan ljuden i sitt förnamn, så kan det tillkomma nya ljud i efternamnet, dvs. man möter nya ljud … … varefter de ganska lätt kan öka på nästa steg. Ljud i
nya ord kan identifieras utifrån i namnet

Även om Ingegerd här talar om både bokstäver och ljud handlar progressionen
inte om dessa kunskapselement, utan om förmågan att upptäcka ljud. Den enklaste fyndplatsen är det egna förnamnet, därefter efternamnet och sedan andra
ord; man börjar sökandet i en välkänd ljudkombination (det egna namnet), och
fortsätter sedan sökandet i alltmer omfattande och främmande (efternamnet
och andra ord). Ju fler ljud man har lyckats identifiera, desto fler ljud kan man
upptäcka.

Hans
Innan han började undervisa om ”länken mellan den första transformationen och
lärarutbildningen” redovisade han progressionen i sin undervisning för studenterna genom att ange kunskapselementen i tre punkter.
Jag skisserade väldigt grovt:
1. hierarki som ställs mot linjär struktur (t.ex. sådan en text tar sig uttryck på en
boksida, dvs. vänster-högerflöde i kodifierat språk)
2. hierarisk omtagning som ställs mot linjär struktur.
3. yta kan omvandlas till hierarki i satslösning.

Hans förklarade:
Det som händer vid grammatikundervisning är att den kodifierade texten måste
manipuleras på vissa sätt, därför att språkstrukturen är hierarkisk och att den måste omtagas vid analys. Denna genomgång förstår inte studenterna, men (jag) redogör för den eftersom hela (min) undervisning går ur på att förklara detta för dem.

Hans hade progressionen helt klar för sig, och trodde att det kunde vara meningsfullt att inledningsvis informera studenterna om inlärningsgången.
122

Gunnar Cardell 2015

Undervisningskonster

16. Konsten att skapa förutsättningar
Lärare arbetar med tre sorters förutsättningar: givna, skapade och emergenta
förutsättningar. De givna utgör själva grunden för undervisningen, de skapade
handlar om själva undervisningen, och de emergenta är sådana förutsättningar
för lärandet som läraren inte har någon direkt kontroll över, som t.ex. elevernas
trygghet och arbetslust.

Ingegerd
Ingegerd lät eleverna sitter två och två vid datorn; att arbeta parvis var en utgångsaktivitet som inte bara Eva utan även Ingegerd använde sig av. Hon ville
åstadkomma samhörighet (de blir vänner, de stärker samhörigheten; det blir
band mellan eleverna) eftersom hon såg det som en förutsättning för ömsesidig
hjälp (De hjälper varann, de lär sig av varandra) och ”draghjälp” (Eleverna fungerar som en motor till varann. Om en tröttnar petar den andra till och påminner: Tillbaka till arbetet!) och motivation (Kamraten kan fungera som en hjälpmotor
när man sitter två och två). Utgångsaktiviteten ”sitta två och två” var en skapad
förutsättning. Effekterna av denna – samhörighet, ömsesidig hjälp, draghjälp och
motivation – var emergenta förutsättningar; Ingegerd trodde att dessa förutsättningar skulle uppstå genom självorganisering.
Ingegerd uppmanade eleverna att använda inte bara ett finger, utan båda händerna och flera fingrar – en utgångsaktivitet som syftade till att underlätta skrivningen (Det går lättare att skriva om man inte bara använder ett finger), vilket i
sin tur underlättade skrivandet och minskade risken att ”man tappade tråden”
(Få flyt i skrivandet.), vilket var en förutsättning för lust och glädje (lusten att
skriva, glädjen att jag kan berätta någonting) och mer skrivande (Skrivandet
måste komma inifrån) en förutsättning för att utveckla hela språket (Stavningen
kommer in, hela svenska språket. Det talade språket kan utvecklas genom skrivandet, t.ex. formuleringar som korrigeras). Det fanns datorer i klassrummet och
detta var en given förutsättning. Instruktionen att inte bara använda ett finger
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var en skapad förutsättning som syftade till att det skulle uppstå en våg av emergenta förutsättningar: flyt i skrivandet, lusten att skriva och glädjen över att få
berätta, ännu mer skrivande – allesammans förutsättningar för att utveckla språket.
Ingegerd menade att (f)örståelse för och insikter om vad text och läsning är utgör
en grund för fortsatt läsning; förståelsen och insikterna var emergenta förutsättningar, som i sin tur krävde en annan emergent förutsättning, nämligen en ahaupplevelse: Eleven får en aha-upplevelse av vad text och läsning går ut på - man
"knäcker koden". - Jaså, det är detta som är att läsa! En del av Ingegerds utgångsaktiviteter (dvs. skapade förutsättningar) gick ut på att denna våg av emergenta förutsättningar skulle kunna uppstå. Tillsammans bildar den skapade och
de emergenta förutsättningarna en strategikedja där ett av syftena var ”fortsatt
läsning”.

Ingegerd hoppades på att det skulle uppstå emergenta förutsättningar inte bara
för LÄRA-I-SKOLAN, utan också för VARA-I-SKOLAN. ”Vi gör egna rim, berättelser,
visor” (en skapad förutsättning) för att det ska uppstå ”så roliga saker att alla
skrattar – man skojar med ord och varandra” som var en (emergent) förutsättning för ”(g)emenskap, man tittar på varann i gruppen, myser”. Naturligtvis är
detta en emergent förutsättning även för LÄRA-I-SKOLA: ”När man trivs och mår
bra och känner sig älskad är det lätt att lära sig”

Kim
Kim menade att det måste få ta tid att skapa de nödvändiga förutsättningarna.
Bra relationer
Att skapa bra relationer med sina elever samt att eleverna själva arbetar med att skapa bra
relationer till varandra är viktigt för Kim. Hon tycker att det gärna får kosta lite tid att bygga upp en bra relation. Hon säger: – Man kan gärna ta flera steg tillbaka för att ta ett stort
kliv fram.
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Samtidigt menade Kim att ”(u)ppgifterna kan göra att man får en bra relation med
eleverna”. I avsnittet Konsten att använda ordning och kaos/Kim berättas om en
utgångsaktivitet kallad
Ritövning. Den syftade bl.a. till ”ömsesidig respekt”: För Kim är ömsesidig respekt
ett måste för ett bra arbetsklimat. ”Bra arbetsklimat” är en förutsättning för arbete och lärande, men en emergent förutsättning och inte någonting som Kim
kan skapa. Hon kan inte heller skapa en annan av förutsättningarna för ett bra
arbetsklimat: ”ömsesidig respekt”; ömsesidig respekt uppstår genom självorganisering under gynnsamma omständigheter. Kim menade att Ritövning var en
gynnsam förutsättning, ett möjlighetsrum där ömsesidig respekt skulle kunna
uppstå. Och Ritövning var en utgångsaktivitet, en förutsättning som hon kunde
skapa. Tanken var att om man arbetade tillsammans på en målning och då inte
fick måla på det som andra hade målat, så skulle detta innebära att man tränade
sig i att respektera varandras arbete. Ritövning var alltså inte bara en övning i att
rita utan också i att visa respekt, ömsesidig respekt.

Det är inte bara de sociala relationerna som kan påverka arbetet och lärandet.
Även elevens föreställningar om sina egna förutsättningar kan ha betydelse. För
den skull är det viktigt med sådana övningar som i sig själva garanterar ett bra
resultat; Tapetdesign är en sådan övning:
Eleverna designar egna tapeter med linoleumtryck. De arbetar med olika former och färger
som de trycker på en tapetvåd. Oavsett form på trycket blir resultatet bra och tapeten ser
äkta ut.

Upplevelsen av att man har åstadkommit ett bra resultat har betydelse för ens ”tilltro till den egna förmågan”. En annan övning som ger ett lyckat resultat och därmed stärker självtilliten är att kopiera med hjälp av med rutmönster – se nedan
under Konsten att arbeta med olika nivåer/Kim. Självtillit kan finnas hos somliga
elever som given förutsättning, men Kim ser det som angeläget att alla har självtillit och hoppas därför också på emergent självtillit, en emergent förutsättning.
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Hans

Hans har ställts inför ett speciellt problem, som man hanterar genom ”avinlärning”. När lärarstudenterna möter ordet grammatik på högskolan, är detta ingen
ny kunskap för dem; de har mött ordet i språkundervisning både i grundskolan
och i gymnasieskolan. Det de inte är medvetna om är att grammatik på akademisk nivå är någonting helt annat än det de mött tidigare.

Dessa kunskapsområden är helt komplementära. Lärarstudenterna är helt inställda på att de
KAN grammatik. Det första som måste ske är avlärning, dvs. de måste komma till insikt
om att de ännu inte har en aning om vad grammatik är. Efter denna avinlärning måste de
lära sig någonting som de aldrig har stött på och som de inte kommer att stöta på i skolgrammatiken.

Den förutsättning som Hans här skapar är insikten att ”grammatik” på högskolan
är någonting helt annat än det man har fått lära sig tidigare, dvs. någonting helt
nytt där de gamla kunskaperna snarare kan vara till hinder än till nytta. Ett sätt
att skapa förutsättningar visas i följande avsnitt: det kan krävas didaktiska transformationer.

17. Konsten att skapa didaktiska transformationer
Konsten att göra didaktiska transformationen handlar om att leva sig in i elevernas erfarenheter och föreställningsvärldar för att med fantasins hjälp omforma
sin egen kunskap och uttrycka den på ett sätt som blir begripligt för eleverna och
på så sätt få till stånd en viss förståelse som kan ha praktiskt värde i det fortsatta
lärandet.

Hans
Ett grundläggande kunskapselement i Hans tänkande kring svensk grammatik är
begreppet hierarkisk. Han kan inte utgå från att alla studenterna har fullt klart för
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sig vad detta begrepp innebär och vill därför inte använda det – risken skulle vara
att han talade över huvudet på dem. Istället förmedlar han kunskapen om språkets hierarkiska uppbyggnad genom en didaktisk transformation, där han kringgår begreppet hierarkisk genom att förmedla innebörden och sammanhanget
med hjälp av en scen ur Disneys film om Kalle Ankas julafton, där de båda ekorrarna Piff och Puff ställer till oreda i julgranen.
Hans ritar en nästan meterhög julgran med många horisontella grenar (och) sätter tyngre
smällkarameller och tyngre kulor längre ned i granen … (han) ritar här och var punkter som
markerar var Piff och Puff hoppar oavsett granens hierarkiska struktur.

Vare sig granen, smällkaramellerna eller kulorna har med grammatik att göra,
utan skälet till att Hans berättar om dem är att ”granen är strukturerad hierarkiskt och kan därför användas för att visualisera form och funktion”. Syftet med
den didaktiska transformationen är att ”(g)e inre schema, hierarkiskt, ej horisontellt”. Detta inre schema kan studenterna använda sig av då de som färdiga lärare ska ställa kunskapsdiagnoser.

18. Konsten att ställa kunskapsdiagnoser
Kunskap är ordning; det är mönster av kunskapselement som hänger samman,
som har relationer och kopplingar till varandra. Konsten att ställa kunskapsdiagnoser handlar om att spana efter kunskapselement för att upptäcka positiva
kunskapstecken, som visar att kunskapselement hänger samman, eller att upptäcka negativa kunskapstecken, som visar att kunskapselement inte hänger
samman och därför inte bildar något mönster, inte utgör kunskap.

Ingegerd
Ingegerd berättar att ”(i) allt samtal med barn i en grupp går jag tillbaka till deras
nivå”. Uttrycket ”deras nivå” speglar ett antal positiva och negativa kunskaps-
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tecken, som Ingegerd har iakttagit och därför kan ta som utgångspunkt för samtalet.

Kim
Kim använder sig av ”enkla övningar” för att upptäcka positiva och negativa kunskapstecken, dvs. för att ställa kunskapsdiagnos: Eleverna gör bildmappar där Kim
utgår ifrån elevens tekniska nivå, som hon sett genom de enkla övningarna i början. Bakom uttrycket teknisk nivå döljer sig dels ett antal positiva kunskapstecken, som visar vad man kan, men också negativa kunskapstecken som visar vad
man ännu inte kan, vilken teknisk nivå man ännu inte har nått upp till.

Hans
Hans har använt sig av Disneys julgran för att visa att meningsbyggnad handlar
om hierarki. Han har punktat upp kunskapen i tre teser:

1. schema, hierarkiskt, ej horisontellt. (tes 1)
2. formen hänger ihop med funktionen. (tes 2)
3. ju längre ner i hierarkin desto mindre styrande blir funktionen (tes 3)

Tanken med lärarutbildningen är att studenterna ska förstå konsekvenserna av
okunnighet om de tre teserna. Han knyter an till Disneyfilmen för att beskriva ett
negativt kunskapstecken i en elevtext: Piff och Puff hoppar ju upp och ner, fram
och tillbaka, in och ut, glada i hatten, men utan något system.

19. Konsten att förankra kunskap
Konsten att förankra kunskap handlar om att finna och använda en ankarplats för
lärandet, för ny kunskap, så att eleverna kan utveckla egna, erfarenhetsbaserade,
kunskaper.
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Ingegerd
En säker kunskapsgrund, en ankargrund för läs- och skrivundervisningen var elevens eget öka namn – (e)levens namn är något viktigt och ofta kan eleven någon
eller några bokstäver i namnet. Hennes läs- och skrivundervisning byggde på att
eleverna började skriva på datorn istället för papper och penna. Eleverna hade
olika mycket erfarenhet av datorer, och när de skulle lära sig hur datorn fungerade, brydde hon sig inte om att undervisa om detta, utan lät eleverna sköta förankringsarbetet själva: Varje elev utforskar datorn utifrån sina egna tidigare erfarenheter och förkunskaper. Det samma gäller utforskandet av språket: Varje barn
får arbeta utifrån de ord och ljud de kan. Undan för undan ökar förrådet och de
blir nyfikna på ytterligare ord. Utforskandet av både datorn och språket var förankrat i elevens egna kunskaper. När eleverna senare undrade vad de skulle skriva
om försökte hon återknyta till verkligheten så att skrivandet förankrades i ett ämne
som barnen vet något om. Barnen får skriva ner det de vet om ämnet; den nya
kunskapen hade inte med ämnet att göra, utan handlade om själva skrivandet, om
att med hjälp av ljudning, tangenter och ordbehandlingsprogram kunna skriva ord
och meningar inom ämnet.

Kim
Kim förankrade undervisningen i elevernas tysta kunskap: (e)leverna gör bildmappar där Kim utgår ifrån elevens tekniska nivå, som hon sett genom de enkla
övningarna i början.

Hans
Hans ville förankra förståelsen av vad ett substantiv är och vad det har för kännetecken i studenternas kulturella tysta kunskap om substantiv. Han började med
att synliggöra den tysta kunskapen för dem genom att ställa en serie frågor av
typen ”Kan jag säga…?”
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- Kan jag säga EN tillfällighet?
- Jaa
- Kan jag säga tillfällighetens?
- Ja
- Så jag kan säga en tillfällighet, flera tillfälligheter och tillfällighetens?
- Ja, det kan du.
- Kan jag säga poliser?
- Ja,
- Poliser?
- Ja
- Polisens?
- Ja.

Studenternas genomgående svar Ja på frågorna visade att de hade tyst kunskap
om hur substantiv böjs – det var självklart för dem, att man kan säga på det här
är viset. Genom sina frågor synliggjorde Hans denna tysta kunskap för att i nästa
moment kunna använda denna synliggjorda kunskap som kunskapsgrund. För att
ytterligare synliggöra kunskapen skrev han upp orden på tavlan, som ett protokoll:
poliser - tillfälligheter
polisens - tillfällighetens
en polis - en tillfällighet

Denna sammanställning visade ett mönster som nu kunde bli grunden för ny
kunskap:
- Ser ni någonting här som för ihop orden i en klass?
- Ja.
- Det är språklig form; ordklass definieras utifrån språklig form.

Denna kunskap – att ordklasser definieras utifrån språklig form – är abstrakt och
hade varit svår för studenterna att ta till sig, om Hans inte hade påvisat att det i
grunden handlade om någonting konkret som de egentligen redan kände till; innebörden i begreppet substantiv förankrades i studenternas kulturella tysta kunskap.
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20. Konsten att arbeta med olika nivåer
Lärare arbetar med olika nivåer: de ger t.ex. instruktioner uppbyggda av aktiviteter på olika aktivitetsnivåer; verktygen, de ledande faktorerna på respektive nivå
är baselement, mönster av baselement och mönster av mönster . Aktiviteterna
syftar i sin tur till självorganiseringsprocesser och emergenser på processnivån.
Instruktioner är uppbyggda av ord (mönsternivån) som består av språkljud (baselementsnivån). I ett klassrum är det inte bara läraren som agerar på aktivitetsnivån – det gör även eleverna. Och ibland agerar eleverna på aktivitetsnivåerna
trots att de inte borde göra det. Vad som händer på processnivån kan därför
bero inte bara på läraren, utan också på eleverna. Ett sätt att i viss mån kontrollera processerna är att skapa möjlighetsrum som man håller i hävd.
I två av följande tre exempel utnyttjar Kim en nivå för att skapa skillnad på en
annan; i båda fallen handlar det om att skapa en emergent förutsättning (upplevelsen att kraven i Bildämnet är överkomliga) och därmed minska en risk, medan
Hans i det tredje exemplet på konsten att arbeta med olika nivåer förankrar förståelsen av begreppet substantiv i studenternas tysta kunskap om substantiv (Se
exemplet Konsten att förankra kunskap/Hans ovan!)

Kim
I uppsatsen om Kim finner jag följande redogörelse:
Småprat och enkla övningar
Eleverna sitter och småpratar med antingen Kim eller varandra samtidigt som de ritar på ett
papper som de skickar till varandra. Tanken är att de ska fortsätta på det den förre ritat. Detta arbetssätt tror Kim känns mer kravlöst för eleven/erna och kan förhoppningsvis öka dennes/deras vilja att fortsätta skapa.

Texten handlar om två nivåer – aktivitets- och processnivåerna. Den aktivitet Kim
ägnar sig åt är småprat. Eleverna ägnar sig på aktivitetsnivån åt flera saker: de
lyssnar på Kims småprat och deltar i småpratandet, de ritar på ett papper och
skickar det emellan sig. Detta innebär att innehållet i deras medvetande, det fo131
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kala vetandet, växlar från stund till stund – ömsom lyssnar de, ömsom talar de,
ömsom betraktar de sitt ritande, ömsom fokuserar de hur den gemensamma bilden räcks över eller tas emot. Somligt av detta klarar deras autopiloter av, så att
deras fokala vetande kan gälla någonting annat än den aktivitet de just genomför: de kanske lyssnar på Kim medan de drar ett streck eller räcker över bilden till
en kamrat. Genom att på det här sättet gå in på aktivitetsnivån konkurrerar Kim
om elevernas uppmärksamhet, så att det stundvis blir deras autopiloter som sköter ritandet, själva arbetsuppgiften. Arbetet med bilden pågår hela tiden, även
om det bara är en elev i sänder som håller i pennan; de övriga tittar på eller deltar i småpratet. Hela övningen kommer på så sätt att kännetecknas av växlingar
och skiftande fokus; eleverna växlar mellan aktivt ritande och passivt väntande,
mellan lyssnande och småpratande, men innehållet i det fokala vetandet följer
inte nödvändigt dessa växlingar utan man låter från och till autopiloten ta över.
Även om aktiviteterna på aktivitetsnivån är tämligen planlösa och oförutsägbara,
så syftar Kim till en mycket bestämd emergens på processnivån: upplevelsen av
kravlöshet. Eleverna är vana vid att Kim styr och ställer, att hon intar den ledande positionen och hävdar sina möjlighetsrum. Men nu har hon gett dem en uppgift utan att verka bry sig om hur den utförs, ja, hon sitter till och med och pratar,
hon stör deras arbete med ovidkommande småprat och tillåter dem att göra det
samma. Genom att inta den inre positionen utan att aktivt medverka till att teckningen blir färdig ”avdramatiserar” hon – som hon själv säger på ett annat ställe i
uppsatsen – själva tecknandet. Genom att först ge eleverna en arbetsuppgift och
sedan medvetet splittra deras uppmärksamhet visar hon vilken betydelse hon
tillmäter arbetet, hon sänker kravnivån för både arbetet och den färdiga bilden.
Och räknar med att lägre krav ska öka deras lust att skapa bilder.
En annan av hennes övningar handlar om att importera och exportera ordning/mönster:
Eleverna ritar upp ett rutmönster på en vald bild och sedan på . Därefter kopierar eleverna
det som finns i varje ruta på den valda bilden till motsvarande ruta på bildmappen. För varje
färdig ruta framträder bilden mer och mer. Resultatet blir bra i och med att bilden plockas
isär och man ritar varje ruta separat, men till slut bildas en helhet av rutorna.
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Att importera ett mönster är en process som sker i hjärnan; import hör hemma
på processnivån och – när det gäller bilder – är ett resultat av att man betraktar
bilden (aktivitetsnivån). En föreställande bild är en helhet som låter sig tolkas. En
bild kan ses som en aktivitet av bildmakaren: genom bilden framför bildmakaren
någon form av budskap till betraktaren. Det hjärnan gör då den tar emot ett budskap är att försöka tolka det; avsändarens aktivitet/budskap resulterar i en tolkningsprocess hos mottagaren. Då hjärnan ska importera mönstret i den valda bilden uppstår det alltså två olika processer på processnivån samtidigt, både import
och tolkande av bilden.
I övningen ska importen följas av export: man ska först se hur mönstret ser ut
och därefter återskapa det på ett papper. Att både importen och tolkningen av
en bild äger rum på samma nivå medför en risk att dessa båda processer tillsammans åstadkommer en emergent bild som avviker från originalet. Den bild
som återskapas/exporteras blir då inte en exakt kopia av den ursprungliga bilden,
utan en dålig kopia som eleven inte har anledning att känna sig nöjd med.
Kim löser problemet med störande tolkningar genom att låta eleverna dela upp
den valda bilden i ett antal mindre delar, i rutor. Dessa rutor har inte skapats av
bildmakaren; mönstren i rutorna är inga budskap utan är i förhållande till originalbilden helt godtyckliga. De saknar innebörd var för sig, på samma sätt som de
enskilda ljuden i ett ord saknar innebörd. Hjärnan har då ingen anledning att försöka tolka utan kan ägna sig ostört åt en enda aktivitet, nämligen åt att importera de ”betydelselösa” mönstren i rutorna. Därmed kan också mönstren som exporteras till papperet bli mer trogna originalet – de har ju inte påverkats av tolkningsprocesser. Då mönstren i alla rutorna har kopierats bildar de tillsammans en
kopia av hela originalbilden. Genom att arbeta på en lägre nivå utan tolkningsbara
mönster har kopieringen av bilden underlättats och Kim konstaterar att
”(r)esultatet blir bra ... till slut bildas en helhet av rutorna”.
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Exempel

Nivå

Element

Exempel

Innebörd

motverka

processnivå

emergenta

aha-upplevelse

Jag kan!

bedömning av bilden

Bilden

visning
Syfte

prestations-

mönster

ångest

blev bra!
utgångs- Kopiera bild

aktivi-

mönster-

mönster av

föreställande

aktivitet med hjälp av

tets-

nivåer

mönster

bild

mönster av

mönster i

rutsystem;

(motivet)

motivet

-

saknas

-

saknas

nivåer

småprata

baselement rutor
basnivå

baselement linjer och
färgfält

Tabell 12: Aktivitets- och processnivåer hos Kim

Hans
I avsnittet Konsten att förankra kunskap ovan gör Hans den här uppställningen
på skrivtavlan:
poliser - tillfälligheter
polisens - tillfällighetens
en polis - en tillfällighet

Syftet är att studenterna ska upptäcka ett mönster: de båda substantiven polis
och tillfällighet har ändelserna -er och –ens, dvs. de har samma form; substantiv
handlar om form.
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Exempel

Nivå

visa vad ett

processnivå

Element

Exempel

Innebörd

aha-upplevelse

”Substantiv

visning
syfte

emergent

substantiv är

mönster

handlar om
form!”

utgångs- jämföra

aktivitets- mönster- mönster av

aktivitet böjda sub-

nivåer

nivåer

ord

mönster

stantiv

poliser

Substantiv i

/till-

pluralform resp.

fälligheter

genitivform

polisens
/tillfällighetens
mönster av

basnivå

ändel- -er

pluraländelse

baselement ser

-ens

genitivändelse

baselement bok-

e, r, n, s

saknas

stäver
Tabell 13:Aktivitets- och processnivåer i Hans

Konsten att arbeta med olika nivåer handlar i detta exempel om att Hans genom
sina jämförelser och frågor hjälper studenterna att uppleva att deras egen tysta
kunskap om ändelser kan ligga till grund för förståelsen av innebörden i ordet
substantiv.

21. Konsten att ställa krav och ge rättigheter
Det är genom sina möjlighetsrum läraren organiserar och styr vad som händer i
klassrummet. Möjlighetsrum ger både ordning och frihet, de både ställer krav
och ger rättigheter.
Ingegerd
Ingegerd hade en utgångsaktivitet som bestod i att eleverna fick skriva på datorn. Hon föreskrev då inte vad de skulle skriva om, utan lät dem återknyta till
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verkligheten, ämne som barnen vet något om. Barnen får skriva ner det de vet om
ämnet. Hon menade att skriva om sådant som man tycker är intressant känns meningsfullt. Eleverna hade frihet att skriva om det de ville, Ingegerd hade inga
andra krav än att de skulle skriva.
Samtidigt innebar denna frihet att hon tillgodosåg den grundläggande rättighet
som kallas yttrandefrihet. Den här vardagliga skolsituationen var uttryck för tyst
kunskap både vad gäller krav och rättighet: kravet att elever ska följa lärarens instruktioner för att de ska kunna lära sig någonting, och rättigheten att skriva om
sådant de är intresserade av, dvs. ett uttryck för yttrandefriheten.
Naturligtvis kan man inte förvänta sig några personliga eller politiska ställningstaganden till följd av elevernas frihet vid datorn. Lika lite som man kan förvänta
sig en roman. Men friheten gav utrymme för två embryon att utvecklas: vanan att
tänka självständigt och att i ord formulera sina egna erfarenheter och tankar, och
vanan att skriva.

Kim
Kims ”Ritövning” byggde på två regler: att turas om att måla på samma papper
och att inte måla på det som någon annan har målat. Reglerna innebar alltså två
krav: dels ”du ska måla”, dels ”du ska undvika att måla på det dina kamrater har
målat”. Men innanför dessa krav finns friheten och rättigheten att måla som man
ville. Liksom i ovanstående exempel med Ingegerd var denna vardagliga skolsituation ett självklart uttryck både för krav och rättigheter, dels elevernas tysta kunskap om att man ska följa lärarens instruktioner, dels lärarens tysta kunskap om
yttrandefriheten. Och inte heller här handlade det om att eleverna kunde förväntas
prestera några genomtänkta bilder med personligt eller politiskt innehåll; även här
handlade det om att ge dem vanan att vända sig inåt för att sedan uttryck känslor
och tankar i bild.
Men att eleverna målade på samma bild gav dem också erfarenhet av yttrandefrihet som ett socialt fenomen; yttrandefriheten handlar inte om att skriva fritt i sin
dagbok med hänglås, utan om att göra sig hörd på ett sätt som omgivningen kan ta
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del av. Hur yttrandefrihet kan leda till samverkan eller konflikter demonstrerades i
ritövningen på ett mycket påtagligt sätt. Krav och rättigheter blev, genom regeln
om att inte måla över det andra målat, en fråga för eleverna i de enskilda målargrupperna att hantera – återigen ett embryo, nu till yttrandefrihet i ett demokratiskt
samhälle.

22. Konsten att skapa sammanhang
Konsten att skapa sammanhang handlar om att främja elevernas lärande; det
handlar om att lära sig hur saker och ting hänger ihop, om förståelse. Sammanhang kan göra skillnad för sina delar. Att känna till och förstå ett sammanhang
kan ha betydelse inte bara för förståelsen, utan också för lärandet. Sammanhang
ger därför betydelse och mening åt skolarbetet: det handlar ytterst om att se,
inse och förstå sig själv och sitt liv som del i den miljö och det samhälle man lever
i; att vidga sina vyer. Konsten att skapa sammanhang handlar om att ge den växande människan hjälp med att orientera sig i tillvaron.

Ingegerd
När Ingegerd ”leker ordlekar, sånger med rörelser” handlar det om att barnet ska
upptäcka sig själv och sitt eget sammanhang, om att det ska ”(f)å en något så när
riktig, sann bild av omvärlden”. Eleven blir ”(m)er lyhörd för det man ser och hör,
mer mottaglig för sinnesintryck … Miljön runt barnet lever och gör skillnad och i
den miljön blir det skillnader för barnen … Man måste kunna ta in omgivningen”.
Miljön, sammanhanget gör skillnad.
När eleverna ska börja skriva texter på datorn vill Ingegerd att de ska ”återknyta
till verkligheten, ämne som barnen vet något om. Barnen får skriva ner det de vet
om ämnet.” Det för barnet kända ämnet är ett känt sammanhang som det kan
berätta om, bokstav för bokstav och ord för ord. Ljudandet och bokstäverna blir
meningsfulla därför att de tillsammans bygger upp en text, ett nytt sammanhang
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som berättar om någonting som barnet vet; skolarbetet i form av skrivande skapar relationer mellan barnets erfarenheter och skrivkonsten; skolan blir ett meningsskapande och därmed också meningsfullt sammanhang.

Kim
Kim arbetade aktivt för att eleverna skulla upptäcka olika typer av sammanhang,
som t.ex. ”lära sig se, inte bara på bilder utan även på omvärlden, på ett annat
sätt än de gjort tidigare.” Att upptäcka omvärlden, sin miljö, sitt livssammanhang.
Ett sammanhang var Bildämnet i sig, som skolämne: Kim undervisar om bildämnet. Hon tar även upp konstämnets historia, detta för att eleverna ska få kännedom om hela ämnet bild. Nära detta sammanhang ligger Konsten och de verkligheter som konstnärer gestaltar i konstbilder.

Eleverna besöker en konsthall för att titta på olika alster. Därefter väljer de ut ett konstverk
som de tycker verkar intressant. I skolan gör de sedan en relief, en parafras och ett kollage
som blir deras egna versioner av det valda konstverket. Utifrån detta skapande i olika former diskuterar eleverna de olika konstverken. De söker även fakta om konstnärerna som
skapat ursprungsalstren. Detta görs för att konsthistorien ska bli mer intressant.

Även om Kim försökte skapa en avspänd arbetsmiljö handlade Bildundervisningen inte bara om VARA-I-SKOLAN, utan också om att lära för livet, för sammanhang utanför och efter skolan.

Kim vill visa att det finns flera yrken, om man studerat bild, än bara konstnär eller bildlärare som många elever tror. Utifrån aktiviteter där de använder bl.a. grafisk form, visar Kim
att bild kan användas i många olika former inom olika yrken, men även som ett material att
framställa projekt och produkter med.

Bild är ett språk och kan därför komma till användning i andra skolämnen. Kims
elever skriver bl. a egna essäer i ämnet svenska och använder då sina alster och
de fakta om konstnärerna som de hittat som utgångspunkt. En bild är ett sam138
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manhang som tillsammans med en essä kan bilda ett nytt och rikare sammanhang.

Hans
Hans grammatikundervisning ställde dag för dag stora krav på studenterna. För
att underlätta arbetet satte han in det i två större sammanhang; han talade dels
om ”själva lärprocessen”, dels om ”didaktisk repertoar”, dvs. om studenternas
framtida yrkessammanhang. Han ville (g)e förståelse för själva lärprocessen; mödosamt arbete att förstå och tillämpa satslösningens form och funktion; vandringen uppåt är mödan, belöningen när man kommer upp på toppen är att man
ser strukturen: - Aha!; han berättade om hur man ska se problemet FRAMÅT, dvs.
tänka på deras arbete som lärare och han gav studenten redskap för att utveckla
sin didaktiska repertoar för skrivutvecklingsgenrer.

23. Konsten att exportera kunskap
Kunskap är ordning; den består av mönster. Hjärnan kan importera mönster; den
kan uppfatta mönster och minnas dem. Somlig kunskap låter sig därför exporteras – men bara om mottagaren har förutsättningar för att importera den. Konsten att exportera kunskap handlar dels om att avgöra vilken kunskap som ens
elever kan importera, dels om att finna sätt att utföra exporten.
Kim
Kim vill visa att det finns flera yrken, om man studerat bild, än bara konstnär eller bildlärare som många elever tror. Utifrån aktiviteter där de använder bl.a. grafisk form, visar Kim
att bild kan användas i många olika former inom olika yrken, men även som ett material att
framställa projekt och produkter med.

Kim exporterar här tre typer av kunskapselement: namn på yrken, olika former
av bilder, relationer mellan yrkena och bildformerna. Eleverna kan importera
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dessa kunskaper – de vet vad yrken är och att yrken har namn; de är omgivna av
bilder som har producerats av olika yrkespersoner och kan därför inse kopplingen yrke-bild när Kim berättar för dem, exporterar dessa kunskaper till dem.

Hans

I grundskolan exporteras kunskap om substantiv genom att man sjunger melodin
Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är men ersätter texten med Substantiv är namn på ting, såsom klocka, hatt och ring. Eleverna kan importera detta (– om än med viss svårighet; de vet vad namn är för någonting, de vet att både
människor, djur och växter har namn. Svårigheten här består i ett inse att namnet substantiv inte är namn på ett konkret ting, utan på tingens namn, på orden).
Det man då gör är att knyta innebörden av substantiv till ordens innehåll, till deras betydelse. För Hans och undervisningen i satslösning på akademisk nivå är
denna kunskap ett problem, eftersom man där ”talar om FORMER för att motivera att ordklassen grundas på språklig form. Substantiv är språklig FORM.” Dvs.
frågan om huruvida ett ord är ett substantiv eller ej, handlar om dess form, inte
om dess innehåll.
För att kunna exportera denna kunskap måste han utgå från studenterna egen
kunskap, han måste finna något att förankra kunskapen i någonting, dvs. exporten kräver förberedelse. Genom frågor och svar om de båda orden tillfällighet
och polis, kommer han fram till följande uppställning:
poliser - tillfälligheter
polisens - tillfällighetens
en polis - en tillfällighet
Ser ni någonting här som för ihop orden i en klass?
- Ja.
- Det är språklig form; ordklass definieras utifrån språklig form.

Det Hans här exporterar är beteckningen ”substantiv” som namn på ett visst
mönster, på en ordklass. Förutsättningen för denna export är att själva substantivmönstret redan finns hos lärarstudenterna i form av kulturell tyst kunskap. Att
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det är så visar sig i att de kan svara Ja på hans frågor ”Kan jag säga …?”; de vet
vad Hans kan säga; både han och de kan svenska; båda parter vet vad som är
korrekt svenska. Genom sina frågor lyfter Hans upp deras gemensamma kulturella tysta kunskap om mönstret substantiv och talar om att detta mönster heter
substantiv. De känner sedan tidigare till termen substantiv, det han nu exporterar till dem är kopplingen mellan mönstret som ändelserna bildar och termen
substantiv.
Till konsten att exportera ett mönster som detta hör också att vara rädd om det
man har exporterat och att inte låta det skadas. Hans säger ”Jag avstår från att
repetera, förtydliga och ställa frågor huruvida man har förstått, därför att det är
förvirrande. Detta för att denna förklaring ska sjunka ner orubbad, som ett sammanhängande minne.” Studenterna ska importera ett sammanhängande minne
– ett mönster.
I avsnittet Konsten att använda mönster presenteras följande handlingsmönster i
satslösning:
A Primära satsdelar: predikat subjekt objekt, predikatsfyllnad, adverbial
B Finns en fras? (Ja/Nej)
- Nej - ingen åtgärd
- Ja : hoppa in i frasen. Vilket huvudord? Om nominal då attribut, OM adjektiv eller adverbial, då inre adverbial
C. Finns en sats i frasen?
Börja om från början, dvs. från 1
D. Inleds satsen med subjunktion eller frågande pronomen eller frågeadverb?
Börja om från början!

Hans exporterar detta handlingsmönster till sina studenter genom att låta dem
praktiskt öva på det. Mönstret kan importeras eftersom det inte handlar om att
förstå, bara om att minnas så att man kan utföra handlingarna enligt mönstret,
kan analysera en mening.
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24. Konsten att skapa motivation
Av de fyra lärare som här delat med sig av sina yrkeskunskaper är Ingegerd den
enda som använder ordet motivation. Hon menar att ”motivationen är motorn i
lärandet”. Eftersom lärande är skolans övergripande syfte och det som läraren ska
försöka åstadkomma så har motivationen fundamental betydelse för lärares arbete.
Det kan då verka märkligt att de tre andra lärarna inte ens nämner motivation.
Förklaringen kan vara att motivation bara är en beteckning, ett samlingsnamn på
olika fenomen som lärarna berättar om i andra ordalag. Ingegerd säger ”att arbeta
med sådant som är intressant känns meningsfullt” och intressant handlar då om
motivation; hon talar om vilja, ett ord som också är ett uttryck för motivation.
I Trenätsteorin skiljer jag på två sorters motivation – känslomotivation och tankemotivation. Konsten att skapa motivation kan då delas upp i två olika konster –
konsten att skapa känslomotivation och konsten att skapa tankemotivation. Konsten att skapa känslomotivation handlar om lustkänslor; både Ingegerd och Kim berättar om lustmotivation. Konsten att skapa tankemotivation handlar om rationella
motiveringar; nedan ger Hans prov på den konsten. Ofta samverkar de båda formerna av motivation – man inser att någonting är klokt att göra och känner sig
också lockad till att göra det, man har lust att göra det.

Ingegerd

Ingegerd understryker behovet av motivation: Lust och glädje i botten är nödvändigt för lärande. Eleverna vill framåt, de har lust att komma vidare, drivkraft,
motivation. Motivationen består här enbart i känslomotivation, hon försöker inte
komma med några förnuftsmässiga motiveringar för att väcka tankemotivation
hos sina elever. Istället är det gemensamt rimmande och skrivande och sånger
som ger lust och glädje. Men även själva arbetet kan ge lust: att använda datorn
ger bättre flyt i skrivandet och ur detta kommer ”glädjen att jag kan berätta någonting”.
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Att eleverna samarbetade två och två innebar att de tillsammans med den axiomatiska berättelsen om arbetsuppgiften utgjorde en supraindivid: de blir vänner,
det stärker samhörigheten; det blir band mellan eleverna; en supraindivid tar sig
uttryck i samhörighet och ”band” mellan eleverna; de samarbetar fint . De hjälper varann, de lär sig av varandra. Men genom sin axiomatiska berättelse får
supraindividen också ett förnuftsmässigt inflytande över de båda kamraterna. De
vet rent förnuftsmässigt att de ska arbeta vid datorn för att lära sig läsa och skriva och därför:
Eleverna fungerar som en motor till varann. Om en tröttnar petar den andra till och påminner: - Tillbaka till arbetet! … Om motivation ses som en motor, så kan kamraten fungera
som en hjälpmotor när man sitter två och två.

När ”hjälpmotorn” säger ”Tillbaka till arbetet” handlar det om tankemotivation
utifrån supraindividens axiomatiska berättelse och funktionsmönster.

Kim
Även Kim har tankar om (känslo)motivationens betydelse och har därför också
strategier för att åstadkomma lustkänslor av olika slag.

Kim vill att eleverna ska få känna skaparglädje och att de ska få aha-upplevelser under hennes lektioner. Detta för att bibehålla deras lust att skapa. Kim försöker göra lektionerna roliga och inspirerande.
Eleverna får prova på nya tekniker och material, såsom graffiti. Hon tror att om man vid
vissa tillfällen introducerar nya tekniker och material kan man hålla intresset uppe hos eleverna.

Ett sätt att skapa motivation är att ge uppgifter som kräver problemlösningar.
Dessa problem blir till en utmaning som kan locka eleverna att vilja fortsätta att
lära mera.
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Hans
För Hans är situationen då det gäller motivationen lite speciell: studenterna måste först inse att deras gamla kunskaper om grammatik inte duger som utgångspunkt i lärarutbildningen. Denna insikt kan väcka negativa känslor, som frustration, ja, Hans talar t.o.m. om förtvivlan och bitterhet. Utgångspunkten för hans
undervisning är alltså inte särskilt gynnsam. Dessutom menar Hans att de behöver förståelse för själva lärprocessen att det är ett mödosamt arbete att förstå
och tillämpa satslösningens form och funktion.
Hans berättar om lärprocessen som en Kalivari-vandring – det katolska begreppet för en
botvandring, för att komma till bättring. Kalivarivandringen uppför berget är mödosam,
men när man når toppen får man klarhet och glömmer vedermödorna.

Utifrån denna berättelse höll Hans fram en morot för studenterna: belöningen
när man kommer upp på toppen är att man ser strukturen: - Aha! Även om Hans
berättade uttrycksfullt och med entusiasm kan man inte räkna med att den där
moroten väckte några starkare lustkänslor. Däremot kunde studenterna rent
förnuftsmässigt inse att det i slutändan skulle komma att kännas bra att veta att
man behärskade satslösning – en insikt som motiverade dem till de nödvändiga
ansträngningarna. Hans hade då åstadkommit tankemotivation hos dem.

25. Konsten att skapa utmaningar
Barn och ungdomars inneboende livsvilja är en grundförutsättning för deras utveckling både i och utanför skolan. Konsten att skapa utmaningar handlar om att
organisera och leda skolarbetet på ett sådant sätt att elevernas livsvilja tas till
vara som drivkraft.

Ingegerd
Ingegerd visste att ”(e)levens namn är något viktigt och ofta kan eleven någon eller några bokstäver i namnet.” Ingegerd menade att detta var en ”grundkunskap,
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som de kan öka på kunskapen utifrån, varefter de ganska lätt kan öka på nästa
steg. Ljud i nya ord kan identifieras utifrån i namnet”. Med denna erfarenhet som
mast satte Ingegerd seglet ”Vilket ljud hör du först i ordet?” för att fånga in elevernas livsvilja; frågan var en utmaning som gav känslomotivation.

Kim
Även i uppsatsen om Kim och hennes Bildundervisning döljer sig avsiktliga utmaningar.
Kim vill öppna upp för kreativitet. Hon försöker hitta uppgifter som inte har ett självklart
resultat utan som ger eleverna en chans att sätta sig in i situationer som de inte är vana vid
och gör att de måste tänka till.

Då hon skapade sådana situationer utick hon från sina egna erfarenheter av elever:

Kim har upptäckt att många elever jobbar lättare och dessutom blir mycket fascinerade om
de får skapa tredimensionellt. Det kan vara uppgifter som att klippa ståltråd och bygga upp
kroppar av det i papier maché eller gips.

Att eleverna blev ”fascinerade” av tredimensionellt skapande kunde Kim använda för att fånga in livsviljan, för att skapa lustmotivation. Hon skapade ”situationer som de inte är vana vid” och som därför ” gör att de måste tänka till”. En sådan situation uppstod när hon försåg dem med olika sorters material. Det kan
t.ex. vara metallskrot från trä- och metallslöjden och sedan gav dem en lika fantasifull som utmanande uppgift:

Insekten
Eleverna får tillgång till olika sorters material. Det kan t.ex. vara metallskrot från trä- och
metallslöjden. Utifrån detta ska de skapa en tredimensionell insekt.

Andra utmaningar krävde förutsättningar i form av undervisning; här om ansiktets proportioner:
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Pappersansikte
Kim går först igenom ansiktets proportioner. Därefter får varje elev en papperspåse som innehåller pappersbitar och dylikt samt ett limstift. Utifrån detta material gör eleverna ett ansikte i rätt proportioner på papperspåsen. Allt som finns i påsen ska sitta på ansiktet och de
får endast riva och sedan limma på. Eleverna får fundera ut hur de ska lösa uppgiften både
med materialet och med proportionerna.

Uppgiften Pappersansikte var ett mer begränsat möjlighetsrum än Insekten. En
insekt har en tredelad kropp, sex ben, ögon, mun, antenner och kanske vingar,
men i en fantasiuppgift kan dessa se ut lite hur som helst. Även ett ansikte har
vissa delar, men Kims genomgång av proportionerna och spelregeln att papperspåsens alla delar skulle användas, ställde större krav och gjorde på så sätt uppgiften till en större utmaning. Kim hade en tanke med dessa krav:
Enligt Kim kommer eleverna inte vidare i sin utveckling om de bara arbetar ”fritt”. Därför
skapar hon ofta uppgifter som kräver problemlösningar. Dessa problem blir till en utmaning
som kan locka eleverna att vilja fortsätta att lära mera.

”Problemen” var skapade förutsättningar som utmanade eleverna och gav dem
lustmotivation till fortsatt lärande.

Hans
Till skillnad från de problem som Kim skapade för att ge eleverna utmaningar, var
den utmaning som Hans kallade Kalivarivandring inte en skapad förutsättning,
utan en given; utmaningen fanns där oavsett om Hans beskrev den, eller ej. Ändå
är det betydelsefullt att Hans berättar att ”Kalivarivandringen uppför berget är
mödosam, men när man når toppen får man klarhet och glömmer vedermödorna” eftersom lärarstudenterna då blir medvetna om den förestående utmaningen och denna insikt kan ge dem både lustmotivation och tankemotivation: lusten
att ta sig an en utmaning, tanken att arbetet kan löna sig.
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26. Konsten att fånga tillfället i flykten
Uttrycket att ”fånga tillfället i flykten” handlar om att ta vara på emergenta förutsättningar. Emergenta förutsättningar är oförutsägbara och uppstår genom
självorganisering. Oförutsägbarheten innebär att man inte vet om de kommer att
dyka upp, eller ej. Även om man inte kan vara säker på att de dyker upp kan man
ändå ha en beredskap för dem, så att man kan ta vara på dem på bästa sätt om
de skulle dyka upp. Ett annat sätt att tala om detta är i termer av timing – att
agera i den stund som är bäst lämpad för agerande.

Ingegerd
Ingegerd trodde att det var viktigt att eleverna hade förtroende för henne. Men
förtroende är någonting som växer fram spontant, ingenting man kan planera
fram. Detta utesluter inte att man kan ha strategiska tankar kring hur förtroende
ska kunna uppstå detta; det handlar om att fånga tillfället i flykten.
Jag kan och vill förmedla trygghet till dem. Det kan vara på rasten i lek eller i gråt eller att
jag medlar i en tvist. Jag förmedlar: jag tar hand om problemet, jag ställer upp för dig ... De
ska förstå att de kan räkna med mig … Barnet får förtroende mig.

Man vet inte om eller när barn blir ledsna eller osams, sådant är följden av självorganisering. Samtidigt som Ingegerd naturligtvis såg sådana händelser som någonting negativt och någonting hon måste ta tag i, så såg hon det också som en
möjlighet: det gav henne tillfälle att förmedla kunskap om sig själv: ”jag tar hand
om problemet, jag ställer upp för dig”, och detta inte bara i ord, utan i handling.
Även om syftet i första hand var att trösta och skapa sämja kunde det alltså också
uppstå synergi: den tråkiga situationen samverkade med Ingegerds ambition att
finnas till för eleverna och ställa upp för dem. Synergieffekten blev förtroende.
”Tillfället i flykten” handlar om emergenser, och sådana kan vara både positiva
och negativa. Ingegerds tankar visar att även negativa emergenser kan tas till vara
med positiva synergieffekter som följd; inget ont som inte har något gott med sig
– eller som åtminstone kan ge något gott.
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Medan Ingegerd lät eleverna använda datorns ordprogram för att skriva ord och
texter hade hon ingen plan på att också låt dem träna handskrivning. Inte desto
mindre kom hon att undervisa eleverna om detta: Handskriften kom fint och automatiskt - eleverna ville skriva ”riktigt”, som de större barnen. Hon fångade tillfället i flykten; när eleverna bad om att bli undervisade gick hon dem till mötes.

Bild 35. Detalj ur det orsaksnät, som uppstod till följd av Ingegerds strateginät. Mitt i bilden syns
en effekt som Ingegerd inte hade planerat för: eleverna önskade få skriva skrivstil. Denna önskan
var ett tillfälle som Ingegerd kunde fånga och undervisa om handskrivning utifrån.
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Kim
Liksom Eva och Ingegerd såg Kim trygghet som en viktig förutsättning för skolarbetet. Men lika lite som de andra båda lärarna kunde Kim själv åstadkomma
trygghet genom några enkla knep. Trygghet var en emergent förutsättning som
självorganiserade sig under gynnsamma förutsättningar.

När Kim träffar en ny klass för första gången har hon i åtanke att vissa inte har tilltro till
den egna förmågan i ämnet i bild. Ett exempel kan vara att någon säger att hon/han inte kan
rita. Då brukar Kim säga: - Vad bra, för det är det ni ska lära er här. … Sedan introducerar
hon enkla övningar som gör att alla känner sig trygga. Det handlar om att avdramatisera
övningarna, säger Kim.

Att ”avdramatisera övningarna” handlar om att ge ett lugnande gensvar på elevers bristande ”tilltro till den egna förmågan i ämnet i bild”. Men ett gensvar kan
inte uppstå i ett vakuum – först måste en elev säga ”att hon/han inte kan rita”.
Och när detta är sagt får Kim tillfälle att deklarera: ” Vad bra, för det är det ni ska
lära er här.” Svaret ingår i Kims strateginät, men elevens bekymrade konstaterande, själva tillfället där svaret passar in är emergent, någonting hon måste invänta och vara beredd att fånga i flykten.

Att fånga tillfället i flykten behöver inte handla bara om enstaka händelser, utan
kan vara en grundläggande strategi:

Hon vill utgå ifrån nuet och tänker mer på vad gruppen och de enskilda eleverna tycker är
aktuellt och viktigt att bearbeta. Utifrån det skapar hon uppgifter som passar var och en.
Elevernas energi och åsikter blir grogrunden för lektionernas utformning. Numera menar
hon att hon har släppt det ”traditionella” arbetssättet som hon hade tidigare då hon inte vågade gå ifrån något av de fasta delmomenten.

Kim vill vara lyhörd för eleverna och att möta dem i nuet för att kunna fånga alla
de tillfällen som dyker upp.
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27. Konsten att använda olika språk
Språk handlar om kommunikation, om att göra skillnad i andra människors upplevelser, tänkande och erfarenheter. Att kommunicera med elever ställer vissa
krav, eftersom de inte har lika god tillgång på språk som läraren. Ju fler språk läraren kan använda sig av, desto större chans att nå eleverna med sitt budskap.

Ingegerd
Utöver talet visar det sig i intervjun att Ingegerd också använde sig av två andra
språk – kroppsspråket och handlingens språk – för att förmedla budskap till sina
elever.
När man möter barnet direkt från början är det flera saker. Jag går ned i ögonhöjd, lyssnar
och förmedlar något som jag har så att barnet förstår vem jag är - oftast någonting enkelt
som barnet kan förstå.

Hennes budskap är att hon vill möta barnet; hon vill ha ett möte mellan två
människor som ser varandra, talar med varandra och lyssnar på varandra. Genom att sätta sig på huk säger hon att hon visserligen är mycket större än barnet,
men att hon vill att de ska mötas på samma nivå, som två jämlikar.
Hon ”vill förmedla trygghet till dem” men detta gör hon inte genom att tala om
för dem att de kan vara trygga, utan genom handling:
Det kan vara på rasten i lek eller i gråt eller att jag medlar i en tvist. Jag förmedlar: jag tar
hand om problemet, jag ställer upp för dig. De ska förstå att de kan räkna med mig

Budskapet är att eleverna kan vara trygga i förvissningen om att de kan räkna
med henne och på att hon ställer upp för dem. Kroppsspråket kommer till användning också för att skapa gemenskap: det händer under ”lekarna” att ”man
tittar på varann i gruppen, myser”; det är inte bara eleverna som tittar på varandra och myser, utan Ingegerd myser tillsammans med dem, hon delar gemenskapen med dem.
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Men kroppen är inte bara ett kommunikationsredskap för henne själv; hon vill
också att eleverna ska lära sig använda sina kroppar och sinnen. Hon menar att
det ”är viktigt för kommunikationsförmågan”; (m)an leker ordlekar, sånger med
rörelser eftersom hon menar att detta är bildande lika med danande och utvecklande.
Eleverna lär sig öppna sig för sången och för varandra, man börjar våga använda sin kropp.
Få en något så när riktig, sann bild av omvärlden Mer lyhörd för det man ser och hör, mer
mottaglig för sinnesintryck, vilket är viktigt för kommunikationsförmågan. Märker, ser,
man utvecklas som människa. Miljön runt barnet lever och gör skillnad och i den miljön
blir det skillnader för barnen. Detta är kärnan, det viktigaste. Man måste kunna ta in omgivningen.

Att ”man börjar våga använda sin kropp” för att ”(f)å en något så när riktig, sann
bild av omvärlden” men också så att ”(e)leverna lär sig öppna sig … för varandra”
innebär att kroppen blir ett kommunikationsmedel för dem. Och hon värderar
denna kommunikationsförmåga: Detta är kärnan, det viktigaste.

Kim
Liksom hos Ingegerd finns det även hos Kim exempel på handlingens språk.
Småprat och enkla övningar
Eleverna sitter och småpratar med antingen Kim eller varandra samtidigt som de ritar på ett
papper som de skickar till varandra. Tanken är att de ska fortsätta på det den förre ritat. Detta arbetssätt tror Kim känns mer kravlöst för eleven/erna och kan förhoppningsvis öka dennes/deras vilja att fortsätta skapa.

Kims handling består här i att sitta och småprata med eleverna medan de ritar.
Budskapet är ungefär att ritandet inte ställer större krav än eleverna klarar av.
Bilder handlar om språk och därför är Bildundervisning en form av språkundervisning. Bildundervisningen bygger på att eleverna talar sitt modersmål och somliga av Kims övningar kan därför ses som övningar i Konsten att använda olika
språk.
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Fota ord
Kim ger, i detta fall, klass 9 i uppgift ett antal ord t.ex. blå, rik, kung, kunskap o.s.v. Eleverna ska tänka ut ord som kan representera dessa ord. Därefter får de varsin kamera och
går ut för att fotografera dessa ord enligt sin tolkning. När de kommer tillbaka redovisar
och diskuterar de sina foton och vad de representerar för ord.

Kims undervisning i Bild handlar alltså inte bara om bilder, utan också om ord och
om att se och tänka: ”Bild handlar inte om det du gör med handen utan det du
gör med ögat och tanken. Ni ska inte bara titta, ni ska se också.” Hon berättar att
”(h)on skulle anse sig själv vara en lyckad lärare om hon har en klass och märker
att de ser saker i sin omgivning på ett annat sätt än tidigare”. Det finns här en
viss likhet med Ingegerds tankar om undervisningen och elevernas relationer till
omgivningen, det som hon kallade ”kärnan” i kommunikationsförmågan.

Öppna upp för nya tankar
Målet är att eleverna ska öppna upp för nya tankar och få möjlighet att dels tänka och dels
att våga ta ställning i olika diskussioner. Eleverna ska få en chans att säga vad de tycker och
reflektera över de bilder de ser, samt vad de begrepp de diskuterar betyder.

Hans
Då Hans berättade för mig om sin undervisning gjorde han det ibland i form av
små dramatiseringar, där han framförde dialoger mellan sig själv och studenterna;
dialogen i avsnittet Konsten att använda mönster/Hans om tillfälligheter och poliser är ett exempel på detta. Här kommunicerar han först en ingress till mig där
han presenterar kunskapsinnehållet i det som han kallar ”övergången”:
Övergången syftar till att studenterna ska förstå att en språklinearitet i sig själv har en omtagbar hierarkisk struktur, som kan analyseras och medvetandegöras i satslösningen

Därefter berättar han om undervisningens form och innehåll för mig. Formen består dels i dialogen, dels i bilder och text på skrivtavlan.
- Detta begriper ni inte, men ett ? (ritar frågetecken) förstår ni. Liksom ett ! (ritar utropstecken)
- Aha! (säger studenterna)
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- Nu ska jag ger er Aha-.upplevelser.
Bild A.
Jag ritar "gubbe" - ett ansikte i profil med en pratbubbla med "hörbar text" på så sätt att talspråk = skriftspråk; personen talar som en bok. Poängen är att studenterna inte ska gå in
och säga att "tal" är inte samma som skriftspråk - för då kan jag inte komma in på omtagningarna i en linjär struktur, som kan omvandlas till en teori om satslösning. Pratbubblan är
någonting medvetet - lyssnaren/tittaren är medveten om vad gubben säger.
Bild B
En hjärna (uppifrån) Placerar golfboll mellan hjärnhalvorna (Broccas centrum) som utvecklas under åldern 2-13 hos alla. Språkkompetensen är undermedveten och har förvärvats under primär socialisation under 13 år.
För att mannen ska kunna säga det som står i pratbubblan, förutsätter man att han har kompetensen, dvs. det undermedvetna manifesteras i tal (om tal=skrift). Det undermedvetna kan
medvetandegöras genom att en linjär struktur visar hur en språklig hierarki kan omvandlas i
en satslösning. Nu är vi inne på länken satslösning.

Hans använder här flera olika kommunikationsformer för att förmedla ett komplext innehåll. Inledningsvis berättar han kort och sakligt vad ”övergången” går ut
på. Därefter gestaltar han sin kommunikation med studenterna genom en kort dialog. Han redogör därefter för hur han använder två bilder, dels en tecknad ”gubbe”
med en pratbubbla för att visa skriftspråk, dels en schematisk bild av hjärnan för
att koppla språkutvecklingen till hjärnan. De konkreta bilderna blir slutligen
grunden för ett teoretiskt resonemang där han använder begreppen det undermedvetna och medvetandegöra, linjär struktur och språklig hierarki för att göra en
”övergång” till satslösning.
Andra kommunikationsformer han använder sig av är sånger (Ser du stjärnan i det
blå? och Börja om från början, börja om på nytt!) och liknelser (golfbollen mellan hjärnhalvorna; granen och ekorrarna):
granen är strukturerad hierarkiskt och kan därför användas för att visualisera form och
funktion; du sätter tyngre smällkarameller och tyngre kulor längre ned i granen
Syftet är att studenterna ska förstå konsekvenserna av okunnighet om de tre teserna, dvs.
Piff och Puff hoppar ju upp och ner, fram och tillbaka, in och ut, glada i hatten, men utan
något system.
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28. Konsten att utnyttja sina personliga resurser
En lärare är sitt eget viktigaste redskap för att göra skillnad. Konsten att utnyttja
sina personliga resurser handlar om att inte gå in i någon given lärarroll, utan utforma sin undervisning utifrån sina egna förutsättningar, att på olika sätt framträda som den unika person man är, att ”bjuda på sig själv”.

Ingegerd
Ingegerd berättade hur hon brukade huka sig ner, sätta sig på huk framför barnet; hon använde sig egen kropp för att på bästa sätt kommunicera med barnet.

Kim
Kim anpassar bildundervisningen efter individerna, gruppen och situationen i klassen. Hon
vill utgå ifrån nuet och tänker mer på vad gruppen och de enskilda eleverna tycker är aktuellt och viktigt att bearbeta. … Numera menar hon att hon har släppt det ”traditionella” arbetssättet som hon hade tidigare då hon inte vågade gå ifrån något av de fasta delmomenten.

Att ”släppa det traditionella arbetssättet” handlar om mod och självförtroende,
om att lita till sin egen yrkeskunskap och tysta kunskap. Genom att göra detta
blir undervisningen mer personlig, mer genuin och därför också förtroendeingivande; eleverna märker att de har en professionell lärare framför sig.

Hans
Hans har beskrivit de svårigheter som lärarstudenterna kan möta i undervisningen, dels i form av ett nytt och avancerat sätt att tänka kring satslösning, dels i
form av den nödvändiga ”avinlärningen” och de starka negativa känslorna som
denna kunde vara förenad med. Undervisningen var därför inte bara en utmaning för studenterna, utan också för honom som lärare. Som framgår av exemp-
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len till de andra konsterna möter han denna utmaning helhjärtat och använder
sig av hela sin arsenal av personliga kunskaper och talanger. Han …


ritar bilder på skrivtavlan trots att han inte är Bildlärare



sjunger sånger trots att han inte är musiklärare



berättar uttrycksfullt och humoristiskt trots att grammatik inte handlar om
underhållning



visar empati och förståelse för studenternas känslor trots att det är en högskoleutbildning för vuxna studenter



agerar som person i undervisningen: ”Kan jag säga …?” och förväntar sig ett
personligt bemötande: ”Ja, det kan du!”
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Reflektioner över vetenskap, beprövad erfarenhet och undervisningskonst
Uttrycket ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” har hög status i vårt
samhälle; det uttrycker samhällets bekännelse till Upplysningstidens idéer som
grund för samhället; uttrycket är ett recept för både den goda läkarvetenskapen
och för den goda skolan – ja, för det goda samhället i stort. Detta är ett skäl till
att pröva idén undervisningskonster mot idén om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Finns det några relationer mellan dessa storheter eller är de
oförenliga, inkompatibla? Eller kan de helt eller åtminstone delvis betyda samma
sak?
Beskrivningarna av de olika undervisningskonsterna är resultat av en undersökningsprocess. Ett sätt att finna svar på de båda frågorna är att återvända till de
redskap som användes i denna process, att tänka baklänges och då börja med
själva verktygslådan, med Trenätsteorin. Grunden för undersökningsprocessen
var Trenätsteorin och dess begrepp. Har trenätsbegreppen några relationer till
”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”?
Trenätsteorin är en syntes av å ena sidan vetenskapliga begrepp från system-, informations- och kaosteori, å andra sidan det organisationsteoretiska begreppet
reflekterande praktiker; Trenätsteorin handlar om praktikers tänkande kring sitt
arbete beskrivet i termer av helheter och delar, av skillnader och processer, av
ordning och kaos, av förutsägbarhet och oförutsägbarhet.
Begreppet reflekterande praktiker handlar indirekt om beprövad erfarenhet. Att
reflektera över sitt arbete och resultatet av detta är en prövoprocess; man observerar resultaten av sina handlingar och jämför detta med de föreställningar
och förhoppningar som låg till grund för handlingarna. I denna prövoprocess kan
erfarenheter utkristallisera sig som sedan kan ligga till grund i det fortsatta arbetet, som i sin tur följs av nya prövoprocesser, nya reflektioner. Genom sitt reflekterande producerar praktikern beprövad erfarenhet. Det som fungerar upprepas,
misslyckanden försöker man undvika i fortsättningen.
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En reflekterande praktiker har en teori-i-användning, som består av ”värden,
strategier och underliggande antaganden”. De underliggande antagandena kan
vara av många olika slag, som minnen från den egna skolgången, fördomar, missförstånd, religiösa eller filosofiska föreställningar men också goda förebilder, erfarna lärares tips och råd – och vetenskapliga resultat av slutsatser från vitt skilda
områden. Lärarutbildningen syftar till att bidra med alltmer kvalificerade antaganden till de blivande lärarnas teorier-i-användning. En erfaren lärares teori-ianvändning speglar därför inte bara lärarens egna bemödanden och reflektioner
utan också vetenskapliga teorier, begrepp och forskningsresultat som hen har
mött och anammat i sett eller annat sammanhang. Begreppen reflekterande
praktiker och teori-i-användning speglar alltså inte bara lärares beprövade erfarenheter, utan också kunskaper med vetenskaplig grund.
I beskrivningarna av undervisningskonsterna har Trenätsteorin använts och dess
ord och begrepp speglar ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Men
dessutom vilar undersökningen i sin tur på fyra erfarna lärares beprövade erfarenhet, nämligen på Evas, Ingegerds, Kims och Hans’; exemplen på undervisningskonsterna är hämtade ur intervjuer med dem och visar hur de olika konsterna har tagit sig uttryck i olika undervisningssammanhang.
Beskrivningarna av strateginäten visar hur kunskaper av två slag – sådana med
vetenskapliga grund och erfarenhet – genom lärarnas arbete och reflekterande
har smälts samman till en helhet, till undervisningskonst som kommer till uttryck
i ett antal undervisningskonster. Dessa konster är emergenser, dvs. de är kunskaper vars ursprung inte låter sig avslöjas; deras bakgrund och uppkomst låter
sig inte beskrivas logiskt i vetenskapliga termer.

Undervisning på vetenskaplig grund
Vad kan uttrycket vetenskaplig grund tänkas innebära i skolsammanhang? Eftersom Hans dels var lärarutbildare, dels själv hade undervisat i grundskolan och
gymnasieskolan kan vi genom hans berättelse få en bild av vad ”vetenskaplig
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grund” kan vara rent konkret och i det enskilda fallet . Hans var docent i nordiska
språk och hade därför akademisk kunskap om satslösning. I våra samtal använde
vi uttrycket ”den dubbla didaktiska transformationen”, vars första steg bestod i
transformationen från akademisk kunskap till lärarkunskap och där det andra
steget utfördes av svenskläraren för att utifrån sin lärarkunskap förmedla skolkunskap till elever i grundskolan eller gymnasieskolan. Uttrycket ”didaktisk transformation” innebär dels att eleven får en lite annorlunda uppfattning om kunskapen än den läraren har, dels att den kunskap de får ändå har en akademisk
grund. Konsten att skapa didaktiska transformationer innebär att man ger eleverna en kunskap med vetenskaplig kvalitet trots att de inte har de nödvändiga
förkunskaperna eller den intellektuella mognaden som krävs för att de ska kunna
ta till sig den till fullo; det skulle vara både meningslöst och katastrofalt att försöka ge grundskoleelever akademisk kunskap i satslösning.
Hans använde sig inte bara av didaktiska transformationer då han undervisade
lärarstudenterna. Vid ett tillfälle ritade han en hjärna uppifrån och med en ”golfboll” mellan de båda hjärnhalvorna. Han förklarade att detta var Broccas centrum ”som utvecklas under åldern 2-13 hos alla”. Här skymtar annan vetenskaplig
kunskap fram, än den om det svenska språket; här lägger Hans en byggsten i lärarstudenternas ”vetenskapliga grund”.
”Vetenskaplig grund” kan förstås utifrån konsten att skapa förutsättningar. En
”vetenskaplig grund” ska bidra med givna förutsättningar för de förutsättningar
som läraren skapar, dvs. för skapade förutsättningar som förväntas resultera i
emergenta förutsättningar i form av kunskaper hos eleverna. Men ordet emergens är inte bara aktuellt då man talar om elevernas lärande och kunskaper, utan
även när det gäller undervisningen; undervisningshandlingar är emergenser,
konststycken som läraren skapar utifrån den aktuella situationen – inte logiska
och förutsägbara konsekvenser av vetenskaplig kunskap.
Undervisning kan bygga på en vetenskaplig grund, men kan i sig själv aldrig vara
vetenskapligt utformad på det sätt som t.ex. naturvetenskapliga experiment är
utformade. Vetenskap handlar om att skapa säker kunskap och detta gör man
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med så säkra metoder som möjligt och genom att använda metoderna flera
gånger för att se om resultatet blir det samma. Undervisning handlar om att
strukturera kaos – i klassrummet och i elevernas huvuden – och är därför en
verksamhet som i hög grad genomsyras av oförutsägbarhet, nästan aldrig av säker kunskap, och en viss lektion låter sig inte upprepas på det ett vetenskapligt
sätt. Amerikanerna visade 1969 att de med sina kunskaper i fysik som grund på
ett säkert sätt kunde både landsätta människor på månen och sedan låta dem
återvända till jorden oskadda, men inget skolsystem i världen kan garantera att
ett barn efter tio-tolv år i skolan kommer att lämna den med alla de kunskaper,
som läroplanen föreskriver. Men med gynnsamma förutsättningar och lärare
som behärskar undervisningskonsten är sannolikheten för detta i långa stycken
ändå ganska stor. Undervisning är konst, inte vetenskap, men den kan vila på vetenskaplig grund.

Undervisning utifrån beprövad erfarenhet
Mina fyra intervjuer handlar om beprövad erfarenhet; det var så här lärarna brukade utöva undervisningskonsten eftersom de utifrån sina erfarenheter ansåg
det vara bra sätt. Två gånger i mina samtal med dem lyfts beprövad erfarenhet
fram just som grund för undervisning. Det ena tillfället var då jag frågade Eva hur
det kom sig att hon lät eleverna sätta sig i ring då de skulle leka namnleken. Hon
berättade då att två lärarstudenter på 1970-talet hade talat om för henne att
man kunde göra på det sättet och att det skulle bidra till elevernas trygghet.
Hans berättade vid en gång att han ville ge lärarstudenten ”redskap för att utveckla sin didaktiska repertoar för skrivutvecklingsgenrer”; både redskap och didaktisk repertoar handlar om beprövad erfarenhet.
Under lärarutbildningen på 1960-talet samlade vi lärarstudenter på oss en
mängd undervisningsmaterial som andra lärare hade skapat; vi samlade material
till våra ”didaktiska repertoarer”. Eller, med Schöns ord, material till våra teorieri-användning. Ett flitigt använt ord var då ”tips”, vi bad metodiklektorer och praktiklärare om ”tips”, vi delade med oss av ”tips”; ”tips” var hårdvaluta. Vi visste att
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vi snart skulle stå inför våra klasser som nyutbildade lärare och att det då gällde
att vara rustade med så mycket yrkeskunskap som möjligt. Det var tack vare ett
sådant tips från ett par lärarstudenter som Eva hade kunna utveckla sin namnlek;
tidigare hade hennes elever alltid suttit på traditionellt sätt i rader bakom varandra, men tack vare tipset om att sitta i ring, kunde hon samordna strategierna
för att eleverna skulle lära sig namn och upptäcka språkljuden med en ny strategi
för trygghet; tipset bidrog till att hon kunde utveckla sitt strateginät, sin teori-ianvändning. På motsvarande sätt, om än mer systematiskt, försåg Hans sina studenter med tips till deras didaktiska repertoarer.
När jag blev lärarutbildare på 2000-talet fick jag till min stora förvåning höra att
”tips” visserligen var någonting som lärarstudenterna efterfrågade, men som
man inte skulle ge dem – man skulle t.o.m. tillrättavisa dem: de skulle bygga sin
yrkeskunskap på vetenskapliga grund och genom egna erfarenheter, inte försöka
efterapa andra lärares mer eller mindre föråldrade metoder. Liksom metodiklärarna hade alltså tipsbegreppet utmönstrats ur lärarutbildningen. Man tvingade
på detta sätt varje student att på nytt försöka uppfinna hjulet. Till skillnad från all
annan verksamhet – vetenskaplig och praktisk – skulle lärarutbildningen inte ta
tillvara frukterna av tidigare generationers bemödanden. Man kan fundera över
vad detta negativa förhållningssätt till ”beprövad erfarenhet” fick för följder för
lärarutbildningens och läraryrkets attraktivitet; för de nya lärarnas arbetssituation, arbetslust och ork; för lärarkårens anseende och professionella status – och
naturligtvis också för eleverna både vad gällde VARA-I-SKOLAN och LÄRA-ISKOLAN. Lärarutbildningen berövade avsiktligt och systematiskt lärarstudenterna
lärarkårens samlade yrkeskunskap. Desto bättre fanns det de – som t.ex. Hans –
som av ren yrkesstolthet inte följde denna policy.
Om jag hade frågat Eva ”kan du ge mig några tips om hur jag kan skapa arbetsro”
så hade jag förmodligen fått veta ungefär det samma som i min intervju med
henne: ”Tips? Ja, ett tips är att du placerar eleverna två och två, så att de kan
tävla och slipper få det långtråkigt”. Min analys av de fyra lärarnas strateginät
utifrån perspektivet undervisningskonst har på motsvarande sätt visat på en
mängd undervisningshandlingar som var för sig skulle kunna omformuleras som
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”tips”. Lärares tysta kunskap är fyndigheter av värdefull yrkeskunskap; att synliggöra dessa i form av strateginät är ett sätt att ur denna komplexa kunskapsmassa göra enskilda tips tillgängliga, att utvinna beprövad erfarenhet som kan
ligga till grund för både lärarutbildning, undervisning och skolutveckling.

Undervisning som konst
Min ursprungliga idé inför den här upptäcktsresan från tyst kunskap till undervisningskonst var att först söka mönster i lärares tysta kunskap, sedan sätta namn
på dem. Intervjun med Eva resulterade i ord som möjlighetsrum, strategikedja
och strateginät – namn på mönster i hennes tänkande. Då jag har använt dessa
och andra termer i Trenätsteorin för att beskriva lärares tänkande, har jag funnit
nya mönster; det är dessa mönster jag kallar undervisningskonster. Ett strateginät är ett sätt för en lärare att sammanföra en mängd undervisningskonster till
en helhet av undervisningsaktiviteter. Liksom strategierna finns undervisningskonsterna hos en lärare i form av tyst kunskap, i form av beprövad erfarenhet.
Det som skiljer läraryrket från andra yrken och motiverar att man talar om konst,
om undervisningskonst, är att lärares arbete i så stor utsträckning handlar om
kaos, om oförutsägbarhet. Både lärarens och elevernas arbete går ut på att
strukturera kaos: lärarens uppgift är att strukturera skolarbetet på ett sådant sätt
att eleverna kan ta till sig och strukturera ett kaos av sinnesintryckintryck och
kunskapselement. Då en lärare första gången möter en skolklass finns det ingen
säker metod att luta sig mot; en lärare kan aldrig på förhand besluta sig ”nu följer
jag den här planen, så blir det bra”, det handlar snarare om ”nu börjar jag så här,
så får jag se vad som händer”. Det finns inga enkla och självklara lösningar på
konflikten mellan VARA-I-SKOLAN och LÄRA-I-SKOLAN; lärarens vardag är ett
möjlighetsrum med tusentals inre element, somliga konstruktiva, andra destruktiva, men det finns ingen manual för hur de ska hanteras; det läraren vet är att
detta kaos av element måste hanteras. Oavsett vad läraren gör kommer det att
uppstå självorganiseringsprocesser, både i klassrummet och i elevernas huvuden;
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ett klassrum med elever är en ständigt kokande gryta som inte går att dra av
kokplattan utan hela tiden måste passas; om läraren abdikerar från sitt ledarskap
kokar grytan över av fjärilseffekter. Man kan hoppas på att eleverna ska göra rätt
i olika avseenden, men måste räkna med att de gör fel och då måste de få veta
detta; men när det då gäller sanktioner – positiva eller negativa – finns inga tumregler som gäller för alla barn och ungdomar i alla åldrar och alla situationer. Risken finns alltid att man talar över elevernas huvuden, eftersom man är beroende
av kunskapstecken som kanske inte uppenbarar sig hos eleverna, eller som man
inte hinner uppfatta i det allmänna bruset – eller att man samtidigt inte förmår
svara upp mot många positiva och negativa kunskapstecken samtidigt. De givna
förutsättningarna är i stor utsträckning okända, varför de förutsättningar man
skapar riskerar att bli meningslösa så att de emergenta förutsättningarna, som
man syftat till och hoppats på, aldrig dyker upp. Undervisning är därför en konst;
läraryrket är en utmaning till lyhördhet, kreativitet och flexibilitet. Undervisningen må vila på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men liksom i
somlig annan konstutövning är det lärarens förmåga att utöva sina konster i nuet
som avgör vad som blir resultatet, vad som händer i klassrummet och i eleverna.
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