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Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärarna uppfattade att 
kommunikationen mellan lärare och elever hade förändrats sedan 
kommunikationsmetoden KOMET infördes på skolan. Vi ville ta reda på om metoden 
verkligen förändrat lärarnas arbetssätt och deras förhållning till eleverna. Vi gjorde 
en kvalitativ forskningsstudie och använde oss av semistrukturerade intervjuer. Vi 
intervjuade sex lärare i grundskolan som dagligen arbetade med KOMET. Vårt 
resultat visade att samtliga lärare ansåg att KOMET var en bra och tydlig metod. Och 
att de genom den hade fått en bra hjälp för att hantera elever med 
beteendesvårigheter samt att förändra sin egen kommunikation gentemot eleverna. 
Alla lärare hade tagit till sig denna metod men det varierade i hur entusiastiska de var 
och hur mycket de var villiga att förändra sitt arbetssätt. Alla lärare var dock överens 
om att kommunikationen var oerhört viktig för elevernas utveckling och lärande och 
att den dialogiska undervisningen borde få en allt större plats i klassrummet. Men 
hur mycket de arbetade för att förverkliga detta varierade men de flesta av lärarna 
arbetade ändå aktivt för att förändra sitt arbetssätt. 
_______________________________________________ 
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1. Inledning 
Kommunikation är människans sätt att prata och visa känslor och är en central del av 
våra liv. I dagens skola är det viktigt att man som lärare har en bra kommunikation 
till sina elever i klassrummet för att få ett så bra resultat som möjligt. Dysthe (2003) 
menar att läraren står för två tredjedelar av talandet i klassrummet. Så ska det 
verkligen inte vara. Det är i skolan som eleverna ska lära sig att bli fungerande 
samhällsmedlemmar och för det krävs förmågan att kunna kommunicera på rätt sätt. 
Undervisningen behöver därför vara mer dialogisk än den är idag. Det är viktigt att 
eleverna lär sig att kommunicera på ett sätt som gynnar deras utveckling och lärande. 
I Lpo 94 står det att skolan ska sträva efter att varje elev ”lär sig att lyssna, diskutera 
och argumentera”( s.4).  
 
Den finns flera olika kommunikationsmetoder som man kan arbeta efter för att 
uppnå en bättre kommunikation i klassrummet och för att få bukt på olika problem. 
KOMET är en metod som börjar sprida sig till allt fler skolor i Sverige. Den metoden 
går ut på att med hjälp av kommunikation förändra negativt beteende. På en av våra 
partnerskolor så arbetar de med denna metod och de hade tidigare stora problem 
med elevers beteendesvårigheter. Dessa beteendesvårigheter visade sig i form av 
koncentrationssvårigheter, stök och bråk i klassrummet som i sin tur ledde till en 
dålig arbetsmiljö för både elever och lärare. För att kunna förändra ett beteende till 
det positiva så krävs det rätt sorts kommunikation. Genom KOMET så lär sig lärarna 
att kommunicera på ett positivt och effektivt sätt till eleverna. Bland annat genom att 
använda sig av beröm och belöning och att komma ifrån tjat och tillrättavisningar 
som tidigare dominerade.  
 
Anledningen till varför vi valde att göra denna undersökning är för att vi blev väldigt 
intresserade av denna metod och ville undersöka om den fungerar. Även för att se hur 
lärarna använder sig av metoden när de kommunicerar med eleverna. Och om det 
skett någon förändring av kommunikationen sedan KOMET infördes. Det är oerhört 
viktigt att lärare och elever kommunicerar på ett bra sätt så att de tillsammans skapar 
en bra arbetsmiljö i klassrummet. All personal i skolan ska tillsammans arbeta för att 
bidra till elevernas utveckling och lärande, och tillsammans finna de vägar för att nå 
dit (Lpo 94).  Och på just denna skola där vi har valt att göra denna undersökning så 
valde de KOMET som ett verktyg för att hjälpa de elever med beteendesvårigheter att 
komma vidare. Vi tycker att detta arbetssätt är intressant och ville undersöka det 
närmare för att se om det verkligen fungerar. 
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2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur lärarna uppfattar att 
kommunikationen mellan lärare och elever har förändrats sedan KOMET 
infördes i klassen. Våra frågeställningar är: 
 
1. Hur uppfattar lärarna att kommunikationen mellan lärare och elever såg ut innan 
KOMET infördes i klassen? 
 
 2. Varför infördes KOMET enligt lärarnas uppfattning och vilka förväntningar hade 
de på metoden? 
 
 3. Hur ser kommunikationen ut mellan lärare och elever nu enligt lärarnas 
uppfattning? 
 
 
 
3. Presentation av kommunikationsmetoden KOMET 
KOMET är ett program som har utvecklats av FoU-enheten i Stockholm och de 
samarbetar med Uppsala universitet och University of Arizona, Tucson, USA. 
Metoden bygger på att pedagogerna har ett visst förhållningssätt till sina elever och 
att de kommunicerar med eleverna på ett positivt och effektivt sätt. Man talar inte till 
eleverna genom tjat och tillsägningar utan genom uppmuntran och positivt 
ledarskap(Forster, Karlberg och Hammarberg, 2006). KOMET används parallellt 
med den ordinarie undervisningen och syftar till att öka elevernas motivation och att 
förbättra arbetsmiljön i klassrummet. Det är lärarens attityd och beteende i 
klassrummet som ska förändras och genom detta motivera eleverna till positivt 
beteende och till att få en bättre arbetsmoral(Nyqvist, 2007). Målen på kortare sikt är 
att förändra problembeteenden i klassrummet, att öka elevernas motivation till att 
arbeta och att kunna skapa ett bra arbetsklimat för både elever och lärare. På längre 
sikt är målet att försöka förebygga problem som kan komma senare i livet tex. 
kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa menar Forster m.fl.(2006). Metoden 
bygger alltså på att man som pedagog ska kunna handskas med elever som är 
utåtagerande och som har beteendesvårigheter. Författarna Martin Forster och 
Martin Karlberg har skrivit en manual som ska vara till hjälp för att sprida denna 
metod. En manual som är till för år F-5 och en annan som är skriven för år 6-9 
(www.kometprogrammet.se).  
    
Programmet som presenteras i manualen består av två delar. Den första delen 
handlar om hur man som pedagog kan lägga upp ett program för enskilda elever, 
särskilt riktade till dem som har beteendesvårigheter av någon form. Innehållet 
bygger på att stärka och uppmuntra det positiva hos eleven och att ha en bra 
kommunikation mellan lärare och elev. Eleven arbetar mot uppsatta och tydliga mål. 
Omgivningen och pedagogen ska vara de som uppmuntrar eleven till att nå dessa 
mål. Man arbetar med olika motiverande aktiviteter och ger eleven olika belöningar 
genom att uppmuntra och förstärka deras insatser. Som pedagog ska man inte ge 
efter och kritisera när en elev beter sig illa, utan man ska försöka minska den 
uppmärksamheten och kritiken gentemot eleven menar Forster m.fl. (2006). När 
man arbetar med enskilda elever så för man dagbok under tidens gång så att man kan 
gå tillbaka och tydligt se om det blivit någon skillnad sedan KOMET infördes. Det 
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man främst tittar på är om eleven beter sig olika vissa dagar eller under vissa 
tidpunkter på dagen(Nyqvist, 2007). 
    
Det individuella arbetet är indelat i sex olika steg, det första är förankring. Här 
kontaktar man alla vuxna runt eleven och berättar om programmet och man bjuder 
in dem till samarbete. Dessa personer har en viktig roll och det är viktigt att alla är 
med på åtgärderna som skall göras för eleven menar Forster m.fl. (2006). Det är 
viktigt att alla är på samma våglängd och arbetar åt samma håll, alltså att föräldrar, 
klasslärare, kollegor och skolledning samarbetar. Nästa steg är att formulera ett mål. 
Man måste ha ett mål som är konkret och som eleven kan sträva efter. Något som är 
viktigt inom KOMET är att man beskriver mål och problem som beteenden och inte 
som en utmärkande egenskap, vilket kan vara förolämpande för eleven. Först måste 
man beskriva vad eleven har för beteendestörning och i vilket sammanhang det 
uppkommer. Vad är det eleven gör och vad är det som gör att det blir så oroande? 
Kan vara att han/hon är besvärliga i klassrummet, slåss ute på skolgården eller inte 
arbetar på lektionerna. Nästa steg är att analysera situationer som kan uppkomma. 
Alla elever är olika och beter sig därför olika i olika situationer. Elever beter sig på ett 
visst sätt i vissa situationer och det är det man vill ta reda på. Både det positiva och 
det negativa som spelar in i elevens beteende. Innan man sätter igång och gör ett 
program för eleven så måste man göra en situationsanalys, där man tittar på elevens 
målbeteende och problembeteende. Situationsanalysen är en förberedande åtgärd för 
de kommande två stegen, att förändra situationen och att skapa dragkraft hos eleven. 
De faktorer som spelar in i situationsanalysen är tid, plats, person, händelse och 
aktivitet. Nästa steg är att förändra situationen. Man samlar information om olika 
faktorer som påverkar elevens beteende och man tar tillvara på informationen från 
dessa när man ska sätta in de olika åtgärderna. Man tar även tillvara på den 
information man fick från situationsanalysen. I detta steg tittar man efter om något i 
elevens situation går att förändra för att hjälpa denne. Om det t.ex. visar sig att eleven 
påverkas negativt av sin bänkkamrat så kan man bara byta plats mellan dem. Det är 
en liten åtgärd som kan göra väldigt mycket menar Forster m.fl. (2006). Men det 
behöver heller inte göra så att eleven bättrar sitt beteende. Som pedagog måste man 
vara medveten om att man kanske får ta till andra sätt för att lyckas med eleven. En 
sak som är viktig i detta steg är att eleven själv måste vara med på förändringarna. 
Man kan inte som pedagog gå in och bestämma och tala om vad eleven ska och inte 
ska göra, KOMET handlar inte om att vara auktoritär utan demokratisk. Det ska 
fungera med positiv förstärkning och inte med regler och förordningar som 
domineras. Det bygger på demokratiskt arbete. Detta steg går parallellt med steg fem 
som bygger på att skapa dragkraft hos eleven. Handlar om att ta till olika sätt för att 
få eleverna motiverade och öka deras dragkraft att nå målen. För att öka elevens 
motivation och dragkraft så ska pedagogen ge eleven olika slags förstärkning, både 
social och materiell. Elevens problembeteende minskas om det får mindre 
uppmärksamhet. KOMETs insatser handlar om att bryta onda cirklar som vissa 
elever hamnat i, man låter eleven vara i en miljö som gör att han/hon får positiv 
förstärkning och låter eleverna vara med människor som är sociala förstärkare för 
dem. Belöningar är viktiga moment inom KOMET och eleverna får olika belöningar 
efter gott uppförande. Det är den sociala belöningen som ska vara starkast i hela 
programmet. Elevernas goda uppförande och lusten att vilja göra bra ifrån sig i 
skolan och bra kommunikation mellan lärare och elev är sådant som utgör 
belöningssystemet. Det finns olika sorters belöningar t.ex. förstärkning av önskvärda 
beteende, poängsystem och belöningsprogram.  



 7 

Nästa steg är att arbeta med konsekvenser. Detta steg är frivilligt och man kanske 
inte alls behöver arbeta med detta steg. Men vid speciella behov så kan man använda 
sig av konsekvenser. Detta ska användas väldigt försiktigt och bara tas till om inget 
annat alternativ fungerar menar Forster m.fl. (2006).  
    
Nästa del i programmet handlar om hela klassen och hur pedagogen kan minska tjat 
och tillrättavisningar. Grunderna är desamma som att arbeta med en enskild elev 
men metoderna skiljer sig. Varje skola har regler och varje pedagog har egna regler i 
sitt klassrum. Man kan arbeta med regler på många olika sätt, men inom KOMET är 
principerna baserade på det forskningen kommit fram till. När man ska arbeta med 
detta i ett klassrum krävs det att man har regler som eleverna följer. Det ska vara 
regler som är till för att skapa en bättre arbetsmiljö. Det kan t.ex. handla om att 
eleverna ska räcka upp handen, komma i tid eller att de ska kunna hämta sina böcker 
utan att det blir stökigt och högljutt. Man måste vara tydlig och sätta upp reglerna så 
att eleverna kan se dem, t.ex. på väggarna. Man gör det innan terminen börjar och går 
igenom reglerna de första veckorna så att eleverna lär sig dem. Man kan även ha vissa 
lektioner som är till för att prata om regler och där eleverna kan få komma med egna 
åsikter och synpunkter. Under dessa lektioner är det viktigt att gå igenom varje regel i 
turordning så att eleverna inte blir förvirrade. Viktigt att tala om att dessa regler 
gäller för alla. Pedagogen måste förklara för eleverna vad som händer om man följer 
reglerna men också vad konsekvenserna blir om man inte följer dem, vilket är 
jätteviktigt menar Forster m.fl. (2006). Den vanligaste metoden om en elev inte följer 
reglerna är att man säger till på skarpen men det fungerar inte alltid. En fördel är att 
ha funderat ut i förväg hur man som pedagog ska handskas med sådana situationer 
och ha en plan. Det som är mest effektivt är att uppmärksamma de elever som 
faktiskt följer reglerna vilket brukar spegla av sig på de elever som inte gör det 
(Forster m.fl. 2006). När man arbetar med KOMET med hela klassen så gäller det att 
ha ett bra samarbete. Det är hela klassens insats som ger belöning. Det är viktigt att 
man lär eleverna att sköta sig själva och göra sitt bästa. De ska inte säga åt någon när 
de inte sköter sig eller följer reglerna utan det är i sådana fall lärarens uppgift. 
Eleverna ska lära sig att ta ansvar och att inse att sina insatser och samarbete med 
klassen lönar sig. Och att de i slutändan ska se och känna hur arbetsron i 
klassrummet förändrats till det positiva (Nyqvist, 2007). 
    
Kommunikationen i klassrummet handlar om att uppmärksamma eleverna när det 
gör bra saker och ignorera det negativa beteendet. Ignorering är den svåraste delen 
av KOMET. Något som är viktigt att komma ihåg är att det inte är eleven som ska 
ignoreras utan beteendet. När man bestämt sig för att ignorera ett visst beteende så 
lär man prata om detta med klassen. För om eleverna fortsätter att uppmärksamma 
och kommentera beteendet så uteblir själv effekten av ignoreringen(Nyqvist, 2007). 
KOMET lyfter fram vikten av att uppmärksamma eleverna, men lika viktigt är det att 
arbeta med påminnelser. Påminna eleverna om vad som förväntas av dem och vad 
som ska göras i olika sammanhang. Positiva påminnelser är att lära sig en teknik för 
att öka troligheten att eleverna ska följa pedagogens uppmaningar. Att påminna sina 
elever är en naturlig del av läraryrket och det är ett sätt i arbetet med poängsystem. 
Det blir svårare för eleverna att vägra följa pedagogens uppmaningar om man säger 
dessa uppmaningar med positiv förväntan t.ex. ”Få se om du kan arbeta lika bra som 
igår?” Det finns ingen direkt gräns för hur många positiva uppmaningar man kan ge 
en elev. Det man kan tänka på är att göra en minnesregel t.ex. ”Jag vet att du kan” 
osv. Läraren kan alltså ge hur många positiva uppmaningar som helst bara det blir ett 
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naturligt förhållningssätt för pedagogen och att det känns som en del av 
lärarpersonligheten menar Forster m.fl (2006).  
 
4. Litteraturgenomgång 
4.1 Monologiskt eller dialogiskt klassrum? 
Kommunikationen mellan lärare och elever ser olika ut i alla klassrum. Dysthe (1996) 
använder sig av beskrivningar som det monologiska och det dialogiska klassrummet. 
I det monologiska klassrummet är det en envägskommunikation från lärare till 
elever. Det är läraren som sitter inne med all kunskap som hon ska förmedla till 
eleverna och som de ska lära sig.  Den här undervisningsformen har ofta med kontroll 
att göra. Läraren vill behålla kontrollen i klassrummet och det enklaste sättet att göra 
det på är att även behålla ordet. Genom att ha kontrollen i klassrummet så kan 
läraren se till så att eleverna når målen. De vanligaste undervisningsformerna i det 
monologiska klassrummet är föreläsningar och fråga-svar-bedömning-sekvenser. Det 
senare är vanligast i de lägre årskurserna då läraren ställer frågor till eleverna som 
endast har ett rätt svar och sedan bedömer läraren svaret genom att säga ”rätt” eller 
”fel” (Dysthe, 1996). 
 
Idag hävdar en del att det monologiska klassrummet inte längre lever kvar i 
Skandinavien. Men Dysthe (1996) menar att undervisningen idag är en form av 
monologisk dialog. Det är en form av dialog mellan lärare och elever men läraren styr 
samtalet fullständigt och eleven fyller i med enstaka ord. Och på så sätt blir det mer 
som en monolog. Det som är ett problem med det monologiska klassrummet är att 
eleverna alltid tar lärarens ord som sanning, de ifrågasätter aldrig det de ska lära sig. 
Utan eleverna accepterar den information de får från läraren eller läroböcker och 
avkodar och lagrar den. Dysthe (1996) menar att många forskare förvånas över att 
den monologiska undervisningen fortfarande är så pass vanlig när man är medveten 
om hur viktig den dialogiska aspekten är för inlärningen. Ur en lärares synvinkel så 
är det lärarstyrda samtalet tidseffektivt eftersom eleverna då hinner igenom mycket 
material. Men eleverna aktiverar sig inte i denna undervisningsform och forskning 
har visat att eleverna inte lär sig genom att vara passiva mottagare (Dysthe, 1996).  
 
Inget klassrum idag är helt monologiskt eller dialogiskt, utan det finns inslag av båda 
och det är att föredra menar Dysthe (2003). Men hon skulle önska att fler klassrum 
skulle peka i den dialogiska riktningen, men det har ändå gått framåt. Med det 
dialogiska klassrummet menas ett klassrum som är flerstämmigt, där fler röster än 
lärarens röst hörs. Undersökningar visar att lärarna ofta står för två tredjedelar av 
samtalet i klassrummet. Eleverna bidrar oftast med korta svar på frågor och så ska 
det inte vara. Eleverna ska lära sig att bearbeta, analysera och reflektera kring det de 
läser och hör. De ska våga ifrågasätta och lägga in egna åsikter och värderingar i 
samtalet så att det blir en diskussion. Som lärare är det viktigt att uppmuntra detta 
och visa hur viktigt det är att kunna kommunicera, både muntligt och skriftligt 
(Dysthe, 2003). I Barnkonventionen (Överenskommet) står det att alla barn ska ha 
rätt att göra sin röst hörd och bli respekterade för sina åsikter och tankar. 
 
I dialogen så har bägge parter chans att påverka samtalets innehåll och utformning. 
Dialog mellan lärare och elever är väldigt viktigt, de ska lära sig att ge och ta av 
varandra. Båda parter sitter inne med kunskap som de kan dela med sig av. Det är 
viktigt att bägge parter känner att de bidrar till samtalet för att få en bra dialog. De 
elever som det går bra för i skolan är oftast i dialog med läraren medan de elever som 
är mindre framgångsrika ofta känner sig ignorerade menar Strandberg (2006). Det är 
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viktigt att läraren fångar upp alla elever i samtalet och visar att elevernas tankar, 
känslor och önskningar är viktiga och värdefulla. Alla människor ser på saker på olika 
sätt och har olika bakgrund och erfarenheter och kan därför bidra på så många olika 
sätt. ”Det finns stor lärandepotential i elevens bidrag […]Eleven kan ha ett helt annat 
perspektiv än vuxna på ett givet stoff” (Strandberg, 2006, s.72). Lärarens uppgift är 
inte att föra över sin kunskap till eleverna som många kanske tror. Utan läraren ska 
tillsammans med eleverna plocka ut de kunskaper som eleverna behöver för att 
socialiseras in i samhället och fungera som sociala medmänniskor i livet. Läraren ska 
handleda eleverna, självklart ska hon även bidra med sina egna kunskaper och 
färdigheter, och hon ska lära dem att kommunicera och samspela med andra. Ett 
problem i skolan är att läraren ofta berättar vad eleverna ska göra istället för att visa 
dem. Det bästa sättet att tillägna sig något är att själv praktisera det. Därför är det så 
viktigt att läraren visar och berättar för eleverna vad de ska lära sig och sedan låta 
dem själva praktisera i den mån det är möjligt. Det är viktigt att läraren utmanar 
eleverna, på så sätt så utvecklas och lär de ännu mer (Strandberg, 2006). 
 
4.1.1 Frågor att ställa till eleverna som främjar kommunikationen 
Det finns olika slags frågor som läraren kan ställa till eleverna i klassrummet.  
Samtalets riktning bestäms utifrån de frågor man ställer. Det finns bland annat 
öppna och slutna frågor där de slutna har ett förutbestämt givet svar. Genom att 
ställa slutna frågor så får man ofta korta svar om just det som man frågade om. 
Slutna frågor kan även kallas för informationsfrågor då de syftar till att få fram en 
viss typ av information. Det är den som ställer frågorna som styr samtalet och har 
makten.  Öppna frågor utformas som hur, vad och varför-frågor. Sådana frågor 
stimulerar till att tala om sina egna tankar, känslor och åsikter. Syftet med att ställa 
öppna frågor är inte i första hand att kontrollera att eleverna lärt sig en viss 
information. Utan här är läraren intresserad av hur eleverna tänker kring ämnet. För 
att svara på öppna frågor måste eleverna kunna analysera fakta de lärt sig och 
omsätta det till sitt eget material. Lära sig att formulera sina kunskaper i egna ord. 
Även öppna frågor har en viss styrning i samtalet då hur-frågorna riktas mot 
upplevelser, känslor och processer. Vad-frågorna riktas mot fakta och mer konkreta 
förhållanden och varför-frågor kräver förnuftiga förklaringar eller motiveringar 
(Eide&Eide, 2006). Autentiska frågor är frågor som Dysthe (1996) tycker är att 
föredra för att få en dialogisk undervisning. Autentiska frågor har inte ett givet svar 
och läraren sitter oftast inte inne med svaret och eleverna har här ett tillfälle att lägga 
in egna inlägg i diskussionen. Tyvärr är sådana här frågor inte särskilt vanligt i 
skolorna då lärarna oftast har svaret på sin fråga. För att ställa dessa frågor lär syftet 
vara mer än att ta reda på om eleven lärt sig fakta. Det är elevens tolkning, förståelse 
och reflektion som är viktigt här. När läraren fått ett elevsvar är det bra om hon 
införlivar svaret i nästkommande fråga. Viktigt att bygga vidare och följa upp svaret 
för att visa eleven att dennes svar är värdefullt och tillför något i diskussionen. Det 
blir en positiv bedömning och det är ett viktigt inslag i den dialogiska undervisningen 
hävdar Dysthe (1996). Detta skiljer sig från den monologiska undervisningen då 
läraren är ute efter ett rätt svar från eleverna och sen går vidare med sin planering. 
Här missar läraren att spinna vidare på elevernas svar och ta tillvara på deras 
erfarenheter och kunskaper. Läraren är alltför styrd efter sin planering och vill inte 
släppa på kontrollen. Det är något som alla, inte minst eleverna förlorar på menar 
Dysthe (1996). 
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4.1.2 Kommunikationens betydelse för elevernas inlärning och 
utveckling 
Genom att lära sig kommunicera så blir man sociokulturell. Vi lär oss hur vi kan 
använda språket för att påverka vår omgivning och vi formar oss själva och andra 
genom vårt sätt att kommunicera. ”Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en 
vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som 
förnuftmässiga och etiska överväganden”(Lpo 94, s.9). Dysthe (2003) menar att olika 
kommunikativa processer är nödvändiga för individens utveckling och lärande. Hur 
man som lärare ser på sin roll i elevens inlärning beror på vilken elevsyn man har. 
Det är viktigt att man som lärare är medveten om kommunikationens betydelse för 
elevernas utveckling och lärande. Viktigt att låta kommunikation i all form få ta en 
stor plats i undervisningen. Alla elever har inte förstående och stöttande föräldrar 
som ger eleverna utrymme att i hemmet träna upp sin språkliga förmåga. Därför är 
det extra viktigt att lärarna ser till att tillfälle och utrymme ges till det i skolan. Alla 
barn ska ha samma chans att utvecklas som kommunikativa och språkrika individer 
(Dysthe, 2003). Vårt tänkande är en form av kommunikation, en inre 
kommunikation. Strandberg (2006) menar att de ord vi uttalar kompletterar våra 
tankar. Det är därför vi ofta upplever att vi lär oss mycket mer när vi får förklara för 
någon annan vad vi har lärt oss och vad vi tänker. De ord vi använder kompletterar 
våra tankar. Därför är det viktigt att uppmuntra eleverna till muntlig aktivitet i form 
av diskussioner eller genom att låta eleverna hjälpa varandra (Strandberg, 2006). 
 
För att kommunikationen i klassrummet ska vara kvalitativ så krävs en fungerande 
relation mellan lärare och elever menar Kernell (2002). Detta är det som gör 
läraryrket utmanande. Något som främst lärarna för de yngre åldrarna har fått erfara 
är att gränsen mellan kunskapsutveckling och fostran är väldigt suddig. Kunskaperna 
man ska tillägna sig är till för sociala bruk och fostran till en social kompetent individ 
har alltid ett kunskapsinnehåll. Genom vår lärarroll blir vi förebilder och auktoriteter 
för eleverna genom det innehåll vi framför och på det sätt som vi gör det. Kernell 
(2002) framhåller vikten av att uppmuntra eleverna att tro på sig själva och inbjuda 
dem till utforskande av deras egna tankar, åsikter och värderingar. 
Skolundervisningen är en verksamhet som de flesta redan i tidig ålder socialiseras in 
i. Det finns en förväntning hos många, både lärare och elever, att eleverna ska vara 
tysta och lärarna ska stå för talandet i klassrummet. Det gäller att bryta denna bild av 
den ”traditionella” undervisningen. Allwood (1980) menar att klassrummets 
möblering även påverkar hur kommunikationen i klassrummet är. För att främja 
samtalet mellan lärare och elever och elever emellan är det en förutsättning att alla 
kan se varandra. Det gamla klassiska klassrummet där eleverna sitter i bänkar vända 
mot läraren som sitter vid sin kateder är alltså inte att föredra. I Lpo 94 står det att 
alla inom skolan ska arbeta aktivt för att skolan ska var en plats som främjar 
elevernas utveckling och lärande.  
 
Den viktigaste lärmiljön är den vardagliga interaktionen och samtalet människor 
emellan. Det är på så sätt vi formas som sociokulturella varelser och vi tillägnar oss 
sociala färdigheter för framtiden. Genom samtal med andra människor lär vi oss att 
ta andras perspektiv på saker och ting, vi lär oss att sätta ord på våra egna tankar och 
åsikter och vi kan se saker från olika håll. Säljö (2000) menar vidare att skolans 
kommunikativa traditioner befinner sig i en brytningspunkt. Precis som Dysthe 
(1996) menar han att den dialogiska undervisningen kommer få större plats i 
klassrummen. Lärande idag handlar om så mycket mer än att bara kunna 
återupprepa information som man fått från lärare eller läroböcker. Eleverna måste 
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lära sig att göra informationen till sin egen och koppla till egna eller andras 
erfarenheter, analysera och bearbeta resultatet. Och för att detta ska vara möjligt 
måste undervisningen vara dialogisk. Eleverna måste få samtala med varandra och 
med lärare för att de ska lära sig. De måste vara aktiva kunskapsinhämtare. Det är en 
lärprocess när de kan se sina begrepp, attityder och beteenden förändras och eller 
utvecklas och när de ser hur det har gått till. I Lpo 94 står det formulerat att varje elev 
ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera så att de kan lita på sin egen 
språkliga förmåga. Dysthes (1996) argument till varför det dialogiska klassrummet är 
att föredra är för att språket ligger centralt i inlärningsprocessen. Det viktigaste är att 
en förståelse uppstår i samspelet mellan lärare och elever medan de lyssnar och 
pratar om något. Både eleven och läraren är viktiga i den sociala samverkan och de är 
en förutsättning för att lärande och utveckling ska ske(Dysthe, 1996). I skollagen står 
det formulerat att skolan ska i samråd med hemmen arbeta för att eleverna utvecklas 
till ansvarsfulla medmänniskor och samhällsmedlemmar (Överenskommet). 
 
4.1.3 Piaget och Vygotskijs syn på barns utveckling och lärande 
Teoretiker som Piaget och Vygotskij betonade båda vikten av samspelet mellan natur, 
samhälle och människan. Men vid frågor som vilken roll läraren hade i elevens 
inlärningsprocess så skiljde de sig åt. Vygotskij menade att läraren hade en central 
position och skulle vägleda eleven i inlärningsprocessen. Det skulle vara en 
interaktion mellan lärare och elev. Han menade även att utveckling och lärande 
hörde ihop. Man kan inte utvecklas utan att lära sig något och man kan inte lära sig 
något utan att utvecklas. Piaget var däremot inriktad på den enskilde eleven. Han 
menade att utvecklingen kom före inlärning och att de sker oberoende av varandra 
(Dysthe, 1996). 
 
Piaget ansåg att barn lärde av varandra genom att samtala på en nivå som bägge 
parter förstod. Det Piaget främst intresserade sig för var de kognitiva konflikter som 
ibland uppstår när barn samarbetar med varandra. En kognitiv konflikt är när barnet 
inser att den kunskap han besitter inte är densamma som sin kamrats. Barnet lär sig 
genom detta att ta andras perspektiv, att se på saken på olika sätt. Lärandet som sker 
här uppstår i dialog mellan barnen då de förstår att de finns fler uppfattningar än 
deras egen. Genom att samspela med andra så får man både sociala och kognitiva 
färdigheter. De sociala är att barnen ökar sin kommunikativa förmåga och att de lär 
sig att ta andras perspektiv. De kognitiva är att barnen får lära sig att studera sina 
egna ståndpunkter, vilken sanning det ligger i dem (Williams, Sheridan&Pramling 
Samuelsson, 2000). 
 
Vygotskij menar däremot att det sociala samspelet mellan människor är den absolut 
viktigaste motorn i barns utveckling och lärande. Till skillnad mot Piaget skiljer inte 
han mellan sociala och kognitiva processer. Han skiljer istället på intrapsykologiska 
processer som är tänkande och interpsykologiska processer som är kommunikation 
mellan människor. Vygotskij ser på dessa processer som både sociala och kognitiva 
och betonar beroendet av dessa i utvecklingen. Barn lär sig av varandra och i samspel 
med andra i den kommunikativa processen och genom förmågan att i tanken kunna 
dra egna slutsatser (Williams m.fl. 2000). Vygotskij menar att läraren fungerar både 
som deltagare och utmanare vid elevernas utveckling. Samspel med andra, både 
andra barn och vuxna, är viktigt vid elevernas lärande. Vid interaktion så lär de sig 
även att imitera andra och på så sätt lär de sig och utvecklas. Det de imiterar omsätter 
de sedan till egna kunskaper och lär sig att behärska (Strandberg, 2006). En skillnad 
mellan Piaget och Vygotskij var att Piaget ansåg att barnen lärde sig som mest när de 
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var någorlunda överens medan Vygotskij ansåg att desto större meningsskiljaktighet 
desto mer lärde de sig. Men de båda teoretikerna betonade vikten av samarbete barn 
emellan och mellan barn och vuxna  (Williams m.fl. 2000). 
 
Vygotskij var en av teoretikerna som influerade den sociokulturella synen på 
lärandet. Människor lär sig att tala, tänka och utföra olika fysiska handlingar i 
samspel med andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv så menar man att en mer kunnig 
fungerar som vägledare för den mindre kunnige och allt eftersom så lär den sig att 
hantera situationen på egen hand. Det är kommunikationen och samspelet som är de 
viktigaste ingredienserna för att lärande ska ske. I ett sociokulturellt perspektiv så ser 
man på språk och tänkande som samma sak då man anser att tanken kontrolleras av 
språket  (Williams m.fl. 2000). 
 
 
4.2 Litteratursammanfattning 
KOMET är en metod för lärare där de ska lära sig att kommunicera på ett så positivt 
sätt som möjligt, de ska ha ett visst förhållningssätt till sina elever. Det ska inte vara 
tjat och tillrättavisningar, utan bara bestå av uppmuntran och ett bra ledarskap 
(Forster m.fl. 2006). KOMET används tillsammans med den vanliga undervisningen 
och man vill öka elevernas motivation och arbetssätt i klassrummet. Nyqvist (2007) 
menar att det är lärarna som ska ändra sina attityder och sitt beteende i klassrummet 
för att man på så vis ska kunna förändra elevernas negativa beteende och förbättra 
deras arbetsmoral i klassrummet. Allting syftar till att eleverna förändrar sitt 
problembeteende och att kommunikationen mellan lärare och elever blir mer positiv 
och effektiv. 
    
Dysthe (1996) pratar om det monologiska och dialogiska klassrummet. I det 
monologiska klassrummet handlar det om en envägskommunikation från lärare till 
elev, det är läraren som ger sin kunskap till eleverna och som står för det mesta av 
talandet. Läraren vill ha kontrollen i sitt klassrum och styra eleverna till att nå sina 
mål. Dagens skolor har ofta en form av monologisk dialog eftersom eleverna mest 
svarar på de frågor de får eller fyller ut lärarens tal med enstaka ord menar Dysthe 
(1996). Det blir ingen riktig diskussion. I det dialogiska klassrummet ska eleverna 
vara med och få sina röster hörda. De ska vara med och diskutera, analysera och 
reflektera och det är jätteviktigt att läraren hjälper eleverna med detta menar Dysthe 
(1996).  
    
Kernell (2002) menar att det är viktigt att lärarna uppmuntrar eleverna till att våga 
kommunicera med varandra och våga visa sina känslor och tankar. Teoretiker som 
Piaget och Vygotskij menar båda att samspelet och samtalet mellan barn är oerhört 
viktigt för deras utveckling och lärande. Något som däremot skiljer dem åt är att 
Piaget menar att barn lär sig som mest när de är överens och Vygotskij menar att 
barn lär sig mer desto större meningsskiljaktighet (Williams m.fl. 2000).  
 
 
5. Metod  
Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att besvara vårt syfte och 
våra frågeställningar. Det kvalitativa synsättet passar oss bra då vi ville förstå och 
tyda de resultat vi fick och inte var ute efter att generalisera (Stukát, 2005). När man 
gör en kvalitativ forskning så kräver det ett visst förhållningssätt, man får inte gå in 
med egna tankar och värderingar utan det ska vara den intervjuade och dennes svar 



 13 

som ska vara i fokus menar Stukát (2005). Vi har inte gått in med egna värderingar i 
resultatet utan bara skrivit det som framkommit i intervjuerna.  
 
5.1 Urval  
Vi har intervjuat sex lärare på en av våra partnerskolor och de har alla olika bakgrund 
och erfarenheter. Alla lärare hade olika befattningar inom skolan som är en F-6 skola 
och har arbetet olika länge i verksamheten. Av etiska skäl redovisas inga detaljer om 
lärarna. Utfallet blev på de sex lärarna eftersom det var de som hade arbetat längst 
med KOMET på skolan. Det var dem som först blev klara med utbildningen och 
började arbeta efter KOMET i sina klassrum. Det blev sex kvinnliga lärare som vi 
intervjuade då det tyvärr inte fanns någon manlig lärare som kunde ställa upp. De vi 
intervjuade hade alla arbetat med KOMET lika länge men det varierade hur de hade 
tagit till sig metoden och omsatt den i praktiken, så det var intressant att se om 
svaren kunde skilja sig åt på grund av detta. Urvalet i vår undersökning vart relativt 
litet då det inte fanns så många lärare som hade arbetat under en längre tid med 
KOMET. Vi tyckte det var viktigt att de arbetat ett tag med metoden i klassen för att 
vi skulle kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. Samtliga som intervjuades 
hade arbetat med KOMET i fyra terminer. Denscombe (2000) menar att i kvalitativa 
undersökningar då man inte är ute efter att generalisera resultatet så behövs det inte 
något stort urval. 
  
Vi valde att utföra undersökningen på en av våra partnerskolor då det var den skola vi 
kände till som arbetade med metoden och hade gjort det under en längre tid. Vi 
kände till ett par andra skolor som även de arbetade med KOMET, men vi valde 
denna skola då lärarna hade arbetat en längre tid med metoden och det tyckte vi 
vägde tungt. Vi är medvetna om att det finns risker med att utföra en undersökning 
som den här på en partnerskola. Men vi kände inte av något beroendeförhållande och 
vi ansåg att fördelarna, att lärarna arbetat en längre tid med metoden, vägde tyngre 
än riskerna.  
 
5.2 Datainsamlingsmetoder 
Vi gjorde sex stycken semistrukturerade intervjuer för att få fram de intervjuades 
åsikter och tankar om KOMET och kommunikationen mellan lärare och elever. Vi 
använde oss av en frågeguide (se bilaga) med några huvudfrågor men ställde inte 
alltid frågorna i samma ordning, utan i den ordning som situationen inbjöd till. 
Ställde följdfrågor och lät den intervjuade få uttrycka sina egna tankar och 
erfarenheter kring kommunikationen i klassrummet. När man gör en 
semistrukturerad intervju öppnar man upp för mera följdfrågor och känslor menar 
Stukat (2005). Vilket vi tyckte passade oss perfekt i denna undersökning eftersom vi 
ville få fram lärarnas åsikter om KOMET och kommunikationen i klassrummet. Vid 
semistrukturerade intervjuer är det viktigt att vara flexibel och låta den intervjuade få 
tala fritt om ämnet och vara lyhörd så att man kan följa upp svaren på ett individuellt 
sätt (Stukát, 2005).  
 
5.3 Procedur/Tillvägagångssätt 
Vi talade med rektorn på skolan och berättade om syftet med studien och fick hennes 
godkännande att intervjua lärarna. Sedan talade vi med deltagarna och berättade om 
syftet med studien och vad vi ville undersöka. De informerades om hur länge 
intervjuerna skulle ta och vi bestämde tillsammans dag, tid och plats då vår intervju 
skulle äga rum. Vi planerade in en tid som passade bra så att vi inte skulle behöva 
stressa under intervjun med våra deltagare. Om den intervjuade stressade sig igenom 
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intervjun så skulle inte resultatet bli bra, utan det är bättre att man kan sitta i lugn 
och ro och samtala och inte känna någon stress (Denscombe, 2000). 
Under våra intervjuer använde vi oss av en bandspelare. Vi valde det för att kunna 
koncentrera oss på själva intervjun och på den som intervjuades. Sedan valde vi det 
för att vi anser att det är ett bra sätt för att kunna ställa följdfrågor och vara aktiv. Vi 
var båda med under alla intervjuer för att vi inte skulle missa någon viktig detalj och 
för att vi ville möta dessa människor. Stukát (2005) menar att genom att vara två vid 
en intervju så kan man upptäcka och få ut mycket mer. Hade förberett oss mycket 
innan intervjuerna och var väl pålästa på ämnet så att vi båda visste vad vi ville ha ut 
av intervjuerna. Genom att vara pålästa och insatta i ämnet så kunde vi följa upp 
svaren och ställa följdfrågor så att det vi ville veta mer om verkligen kom fram. Vi 
hade inget fast intervjuschema utan ställde våra frågor när de passade under 
intervjuns gång. Sedan följde vi upp svaren på ett individualiserat sätt och det är det 
som kännetecknar den semistrukturerade intervjun som Stukát (2005) tar upp om. 
Vi ville låta de intervjuade använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar och 
nå djupare än vad som hade varit möjligt vid t.ex. strukturerade intervjuer eller en 
annan datainsamlingsmetod.  
 
5.4 Analys av data  
När vi skulle analysera våra data så lyssnade vi igenom det vi spelat in på banden och 
började sammanställa all data. Vi transkriberade alla intervjuerna ord för ord. Sedan 
började vi stryka under sådant som var relevant och strök sådant som var irrelevant 
för vår studie. När vi plockat ut de bitar ur intervjuerna som kunde kopplas till vårt 
syfte och våra frågeställningar så analyserade vi först resultaten var för sig. Vi kollade 
om lärarna var konsekventa i sitt tänkande, om de fanns några motsägelser. Sedan 
jämförde vi intervjuerna med varandra och kollade efter likheter och skillnader i 
deras svar. Vi jämförde sedan svaren med relevant litteratur i ämnet för att se om det 
kunde finnas några eventuella kopplingar till det som lärarna sagt. Vi har utgått ifrån 
det kvalitativa undersökningssättet där man tolkar och försöker förstå resultaten som 
framkommer (Stukat, 2005).  
 
5.5 Forskningsetiska principer 
När man ska genomföra en undersökning är det viktigt att man tar hänsyn till de 
forskningsetiska kraven. När man gör en intervjuundersökning måste man informera 
deltagarna om vad man vill undersöka och om deras rättigheter som deltagare. Att 
det är frivilligt att vara med och att man får avbryta sin medverkan när som helst. Vi 
informerade deltagarna om detta innan vi började intervjua dem. Informationen som 
kom fram genom intervjuerna behandlades helt enligt konfidentialitetskravet. 
Vi skyddade deras identiteter och anser att vi gjort vårt yttersta i att följa de 
forskningsetiska principerna till punkt och pricka. Vi tycker att det är viktigt att våra 
deltagare känner att vi som forskare har tydliggjort för dem om deras rättigheter. Det 
är oerhört grundläggande (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
5.6 Trovärdighet/Tillförlitlighet 
Som alla andra metoder har intervjuer både för- och nackdelar när det gäller 
trovärdighet och tillförlitlighet. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 
eftersom vi finner dem mest lämpade för vår studie. Fördelarna är att man kommer 
den intervjuade mera inpå och utvecklar ett samspel sinsemellan och att man har 
chans att ställa följdfrågor. Genom att ställa följdfrågor så kunde vi även 
kontinuerligt kolla av så att vi förstått det hela rätt och detta ökar trovärdigheten och 
tillförlitligheten. Om vi istället hade använt oss av t.ex. en enkätundersökning så hade 
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detta inte varit möjligt. Vi känner att genom en semistrukturerad intervju så kommer 
man personen närmare och det blir den personens tankar, känslor och erfarenheter 
som bygger upp hela intervjun. Man får ett samspel och man kan ställa följdfrågor på 
ett bra sätt. Semistrukturerade intervjuer handlar mera om upptäckt än om att ha 
kontroll menar Denscombe (2000).  
 
Något som visar på trovärdighet och tillförlitlighet är att vi hade med en bandspelare 
under våra intervjuer och på så sätt vi fick med alla deltagarnas svar. Då kunde man 
inte glömma bort någons svar eller missa något viktigt för att man var upptagen med 
att föra anteckningar. Efter det att vi sammanställt intervjuerna så lät vi deltagarna få 
läsa igenom sina svar och lägga till eller ta bort något som vi missförstått. Man kan 
aldrig vara riktigt säker på att den intervjuade talar sanning under hela intervjun och 
det måste man ha i åtanke menar Stukat (2005). Om vi hade använt oss av flera 
datainsamlingsmetoder så hade kanske resultatet blivit annorlunda men vi är nöjda 
med det som framkommit i vår forskning och anser att resultatet är trovärdigt och 
tillförlitligt.  
 
 
6. Resultat 
Här nedan har vi sammanfattat varje intervju var för sig. Som grund hade vi våra 
intervjufrågor (se bilaga) som vi kommit fram till genom vår litteraturgenomgång. 
Det är just dessa frågor och svaren här i resultatet som är av största vikt för vårt 
arbete. Det vi betonade vid intervjuerna var att vi ville få reda på lärarnas uppfattning 
om kommunikationen mellan lärare och elever, vilken betydelse den har och om det 
skett någon förändring sedan KOMET infördes.  
 
6.1 Intervju lärare A 
Lärare A framhåller att KOMET är en bra metod för att hantera problembeteende, att 
beröm och belöning fungerar och att kommunikation mellan lärare och elever är A 
och O.  
 
Innan KOMET infördes i den här klassen så var kommunikationen mellan lärare och 
elever väldigt traditionell. Det var mycket tjat och tillrättavisningar. Läraren menar 
att hon ofta sa till eleverna vad de inte fick göra istället för att säga vad de faktiskt 
skulle göra. Anledningen till varför de införde KOMET på skolan var för att de ville 
lära sig kommunicera bättre med eleverna, fokusera på det positiva och komma ifrån 
tjatet och alla tillrättavisningar. Det var specialpedagogen på skolan som la fram 
förslaget om KOMET och hon gick sedan en handledareutbildning i Stockholm. Det 
är hon och kuratorn på skolan som är utbildade handledare och utbildar lärarna på 
skolan. Läraren menar också att de genom KOMET ville hitta ett sätt att hantera 
problembeteende. Det var framför allt specialpedagogen som tyckte det var svårt att 
hjälpa till när alla lärare hanterade situationen på olika sätt. Hon ville att skolan 
skulle angripa problembeteende på ett och samma sätt, och där kom KOMET in i 
bilden. Läraren anser att metoden hjälpt henne avsevärt vad det gäller att hantera 
olika elever med beteendesvårigheter. Det har gett henne mer struktur och hon vet 
hur hon kan hjälpa eleverna på ett sätt som faktiskt fungerar.  
 
Läraren hade inte några jättehöga förväntningar på metoden, hon hoppades att hitta 
ett hjälpmedel att komma tillrätta med olika beteendeproblem. Och det har hon 
också funnit. Hon ville också lära sig att kommunicera på ett positivt och effektivt 
sätt, komma ifrån tjatet och gnatet. Och där är hon en bra bit på väg anser hon, även 
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fast det är svårt att vänja sig av med ett gammalt beteende. Det är svårt att inte säga 
vad eleverna inte ska och får göra menar hon. Men hon anser att beröm och belöning 
verkligen fungerar på eleverna och att stämningen och arbetsmiljön idag är så mycket 
bättre. Självklart så säger de ifrån när eleverna gör något riktigt illa, om de till 
exempel slår någon eller är elak. Sådana beteenden låter de inte bara passera. 
 
Läraren anser att en bra fungerande kommunikation är väldigt viktig för elevernas 
utveckling och lärande. Hon önskar att kommunikationen i klassrummet var mer 
dialogisk än den är idag. Hon försöker ta tillvara på tillfällena som erbjuds och skapa 
diskussioner med eleverna. Det är viktigt att följa upp det som eleverna säger och visa 
att deras åsikter och tankar är värdefulla. Det är viktigt att de redan i tidig ålder lär 
sig att formulera sig och uttrycka känslor och tankar. Hon önskar att det fanns mer 
tid och utrymme för diskussioner både mellan elever och lärare och elever emellan. 
Hon arbetar i en åldersblandad klass och även fast det ger många fördelar också så 
känner hon att det är få tillfällen hon har med en åldersgrupp. Och därför kan det 
vara svårare att få till diskussionstid menar hon. Just kommunikationen elever 
emellan tränar de ofta på vid konflikthantering. Eleverna får lära sig att 
kommunicera lugnt och sakligt och berätta vad det var som hände, det är en viktig del 
i KOMET. Något de också gör är att i början av varje lektion som hänger ihop med en 
föregående lektion så frågar läraren eleverna vad de gått igenom och vad de lärt sig. 
Där får eleverna träna på att formulera sina tankar och kunskaper på sitt eget sätt, 
och det är en viktig del i deras lärande och utveckling. 
 
Läraren är medveten om sin egen roll i elevernas kommunikation, hur hon ska agera 
för att främja den. Hon försöker ställa öppna frågor för att få igång elevernas tankar, 
för att få fram deras åsikter. Men ibland blir det slutna frågor då hon vill kolla så att 
eleverna har lärt sig något. Återigen så nämner hon tidsbristen, att det är så mycket 
de behöver lära sig och så lite tid. Därför kan det lätt bli så att hon ställer slutna 
frågor menar hon, för att det går fortast. Men hon är mycket väl medveten om hur det 
borde se ut och hon arbetar aktivt för att främja elevernas språkutveckling när det ges 
tillfällen och utrymme till diskussioner i klassrummet.  
 
 
6.2 Intervju lärare B 
Lärare B anser att KOMET är ett bra hjälpmedel för lärarna och att 
kommunikationen blir mer effektiv och positiv genom användandet av metoden.  
 
KOMET infördes på skolan som ett hjälpmedel för lärarna. Att de skulle hitta nya 
vägar att hjälpa de elever med beteendeproblem. Läraren tycker det är viktigt att alla 
på skolan angriper dessa beteenden på samma sätt. Det underlättar både för lärarna 
och eleverna och där har KOMET haft en stor inverkan. Det var specialpedagogen och 
kuratorn på skolan som hade hört talas om KOMET och de gick en 
handledarutbildning i Stockholm. Efter utbildningen så utbildade de alla lärare på 
skolan.  
 
Kommunikationen mellan lärare och elever var väldigt tråkig innan KOMET infördes. 
Läraren menar att hon tjatade väldigt mycket på eleverna och att hon pratade väldigt 
mycket runt om saker och ting. Hälften av det hon sa gick aldrig in. När hon gav 
eleverna beröm så var det ofta allmänt, sa aldrig exakt vad det var som var så bra. 
Hon hoppades att KOMET skulle hjälpa henne att hitta nya vägar, att nå fram till 
eleverna på ett annat sätt. Att komma ifrån tjatet och få en mer positiv och effektiv 
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kommunikation i klassrummet. Och det tycker hon att hon fått nu, i alla fall att de 
kommit en bra bit på väg. Idag fokuserar hon på att tala om vad eleverna ska göra 
istället för att lägga så mycket tid på att tala om vad de inte ska göra. Genom korta 
kommandon så blir det mer effektivt och det man säger når fram till eleverna menar 
hon. Men det är svårt att bryta gamla invanda mönster, lätt att falla tillbaka till tjat 
och tillrättavisningar. Att ändra arbetssätt så här är inget som sker över en natt. Det 
kommer ta sin tid. 
 
Läraren menar att all kommunikation är viktig för elevernas utveckling och lärande. 
Viktigt att tidigt lära sig hur man pratar med andra och för en del är det väldigt 
grundläggande kunskaper som det behövs tränas på. Som t.ex. att ta kontakt och titta 
i ögonen. Eleverna måste lära sig sådana viktiga principer för att klara sig i samhället 
och därför anser hon att det ska vara ett dialogiskt klassrum. Men oftast så är 
undervisningen monologisk, det beror lite på vad de gör. Frågorna hon ställer till 
eleverna är både öppna och slutna. Hon försöker få eleverna att känna sig delaktiga 
genom att skapa dialog med dem men ibland är det svårt att hitta tid till det menar 
hon.  
 
 
6.3 Intervju lärare C 
Lärare C framhåller att KOMET-utbildningen gett henne bra redskap och idéer och 
hon anser även att det är viktigt med intressanta ämnen för att skapa dialog med 
eleverna i klassrummet. 
 
Läraren var medveten om kommunikationsmetoden KOMET innan den infördes på 
skolan. Själva grundidén med KOMET hade hon innan hon gick utbildningen men 
hon känner att hon blivit ännu mer medveten efter att ha gått utbildningen. Eftersom 
hon arbetade lite efter denna metod redan innan den infördes på skolan så ser hon 
ingen större skillnad på kommunikationen före och efter. Hon fokuserar på det 
positiva som eleverna gör och arbetar aktivt för att komma ifrån tjat och 
tillrättavisningar. Det är viktigt att tala om för eleverna vad det är som de gör bra, 
inte bara berömma allmänt. Hon menar att det är viktigt att man är tydlig till 
eleverna. Utbildningen har däremot gett henne mera redskap att hantera de elever 
som har beteendeproblem och hon tycker det är bra att all personal på skolan får 
denna utbildning så att alla hanterar dessa problem på liknande sätt. Och det var 
även en av anledningarna till att KOMET infördes på skolan. Specialpedagogen och 
kuratorn gick en handledarutbildning i Stockholm och de började sedan utbilda 
personalen på skolan. De ville hitta en metod som skulle hjälpa dem att angripa 
problembeteende på ett effektivt sätt. 
 
Läraren hade ganska så höga förväntningar på metoden. Hon ville få mycket tips och 
idéer om hur hon kunde arbeta i klassrummet och hur hon skulle kunna hjälpa de 
elever som har beteendesvårigheter. Och hon anser att KOMET är en tydlig modell 
som fungerar på de allra flesta.  
 
Kommunikationen är oerhört viktig för elevernas utveckling och lärande, den är 
avgörande. Man lär ha en bra och öppen kommunikation för att se om eleverna 
hänger med. Det är även viktigt att de lär sig att kommunicera med sig själva för att 
de ska reflektera och bli medvetna om sin egen utveckling och lärprocess. Hon 
försöker få med eleverna i samtalet och skapa en dialogisk undervisning. Det beror 
lite på ämnet hur det går. Viktigt att man intresserar eleverna med relevanta och 
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intressanta ämnen för att lättare få igång en dialog och få fram deras tankar och 
åsikter. Läraren försöker att undvika slutna frågor just för att hon vill få fram vad de 
tänker och tycker och hon arbetar mycket med att få eleverna att berätta mera 
självständigt. Hon anser att alla behöver träna på att kommunicera, att det är något 
man aldrig blir fullärd på. Att kommunicera är en viktig förmåga som man lär ha för 
att klara sig i livet menar hon.  
 
 
6.4 Intervju lärare D 
Lärare D anser att KOMET är en bra och tydlig metod och att det är viktigt med 
dialog, men att det är svårt att få till tid till det i klassrummet. 
 
Innan KOMET infördes i klassen så var det mycket tjat och tillrättavisningar. Man 
berömde eleverna mer allmänt och det lades stor vikt vid att säga vad eleverna inte 
fick göra, istället för att tala om vad de faktiskt skulle göra. Innan så tyckte läraren att 
det var svårt att veta hur hon och sina kollegor skulle handskas med 
problembeteende. Och det var också därför som KOMET infördes på skolan. 
Specialpedagogen och kuratorn gick en handledarutbildning i Stockholm efter att ha 
hört talas om KOMET. De utbildade sedan personalen på skolan och målet är att alla 
ska få denna utbildning. Och det tycker hon känns väldigt bra så att det finns många 
på skolan att få stöd ifrån och hjälp i svåra situationer. Nu pratar alla samma språk 
och angriper problembeteende på samma sätt menar hon. 
 
Läraren hade inga jätteförväntningar på metoden men hoppades att få ett hjälpmedel 
för att hjälpa de elever som hade beteendesvårigheter. Och det tycker hon också att 
hon funnit. KOMET är en väldigt bra och tydlig metod framhåller hon. Det har inte 
skett någon totalförändring av kommunikationen mellan lärare och elever ännu, det 
kommer nog ta ett tag innan man ser en stor skillnad. Men hon är mer medveten idag 
hur man ger beröm och hur viktigt det är att framhålla det positiva för eleverna. Det 
har blivit ett mycket lugnare arbetsklimat i klassrummet sedan hon slutade att tjata 
och gnata på eleverna. KOMET gjorde henne uppmärksam på hur hon 
kommunicerade till eleverna och hur mycket tid och energi som gick åt att säga vad 
de inte fick och skulle göra. Idag fokuserar hon på det positiva och är noga med att 
berömma eleverna för vad de gör och tala om exakt vad det är som är så bra så att de 
kan fortsätta med det beteendet. Självklart så säger de till om någon elev beter sig 
riktigt illa, sådant beteende passerar inte obemärkt. Men annars är en del av KOMET 
att ignorera negativt beteende och det är något som hon tycker är svårt. Det gäller att 
ha mycket tålamod och vänta ut beteendet. För när man ignorerar ett beteende så har 
det en tendens att först öka innan det läggs ner. Denna bit är svår men orkar man 
hålla ut så ger det resultat.  
 
Läraren anser att kommunikation är väldigt viktig för elevernas utveckling och 
lärande. Genom kommunikation så lär de sig att förstå sitt handlande och sitt 
beteende. Hon tycker det är viktigt att skapa dialog i klassrummet men menar att det 
är svårt att få tiden att räcka till och därför är det mycket monologisk undervisning. 
Men sedan hon gått KOMET-utbildningen så känner hon sig mycket lugnare i sig 
själv och tycker då att det är lättare att skapa dialog med eleverna. Hon är lugnare när 
hon fokuserar på det positiva och känner sig mycket gladare. Hon är mycket väl 
medveten om vilka slags frågor hon ställer till eleverna och hur de ska ställas för att 
främja kommunikationen. Det blir både öppna och slutna frågor men hon försöker 
att ställa många öppna för att få fram elevernas åsikter och tankar. Hon tycker det är 
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viktigt att även eleverna blir medvetna om hur de tänker. Detta har hon i åtanke när 
hon är i dialog med eleverna men återigen nämns tidsbristen som ett problem. Ibland 
ställs slutna frågor just för att man vill kolla snabbt om eleverna har lärt sig och 
förstått det man har förmedlat till dem.  
 
 
6.5 Intervju lärare E 
Lärare E anser inte att KOMET är någon mirakelmetod och hon håller oftast en 
monologisk undervisning med slutna frågor. 
 
Innan hon hade gått utbildningen så var kommunikationen mellan lärare och elever 
helt annorlunda. Man tog så mycket förgivet och tjat och tillrättavisningar tog upp 
mycket tid. KOMET infördes av specialpedagogen och kuratorn på skolan som 
började utbilda personalen. Anledningen till varför metoden infördes var för att de 
ville hitta nya vägar att hjälpa de elever som hade beteendesvårigheter och att alla på 
skolan skulle hantera dessa elever på liknande sätt. Läraren var väldigt skeptisk till 
den här metoden från början men under utbildningens gång så släppte det lite. Och 
när hon sedan tog hjälp av metoden för att hjälpa en pojke i klassen som hade 
beteendeproblem så förstod hon att det faktiskt var en bra metod som fungerade i de 
allra flesta fall. Hon betonar att alla elever är olika och reagerar olika på beröm och 
belöning, så hon tror inte att KOMET är en mirakelmetod som fungerar på alla 
elever. Men hon är villig att arbeta med den då hon sett att den kan fungera riktigt 
bra. Det hon framför allt känner att hon fått med sig är förmågan att berömma på rätt 
sätt, att berätta för eleverna vad det är som de gör så bra. Hon tycker också att 
arbetsmiljön i klassrummet känns lugnare och behagligare nu när kommunikationen 
är mer positiv mellan lärare och elever. Hon försöker komma ifrån tjat och 
tillrättavisningar men menar att det är svårt att bryta gamla invanda mönster. Men 
det gäller att jobba på det. 
 
Läraren anser att den mesta kommunikationen är monologisk men inser vikten av att 
skapa dialog. KOMET går också ut på att lyssna till eleverna men läraren menar att 
hon kan vara ganska så snabb att avbryta och korta ner deras svar. Det blir mest 
slutna frågor menar hon trots att hon anser att kommunikationen är väldigt väsentlig 
för elevernas utveckling och lärande. Problemet är att ju äldre man blir och desto 
längre tid man arbetat inom yrket desto svårare är det att bryta det traditionella 
mönstret. Hon tar mycket av talutrymmet och vill mest kolla så att eleverna förstått 
det hon sagt.  
 
 
6.6 Intervju lärare F 
Lärare F framhåller att arbetet med KOMET är ett stort men viktigt arbete och enligt 
henne så har förväntningarna på metoden infriats. Kommunikation är allt vad det 
handlar om enligt lärare F. 
 
KOMET infördes på skolan av henne själv och kuratorn för att de ville hitta en positiv 
metod för att hjälpa elever med beteendesvårigheter. De gick en handledarutbildning 
i Stockholm som pågick under två terminer. Sedan utbildade hon och kuratorn all 
personal på skolan, nu pågår utbildningen för den sista gruppen. Det är ett stort jobb 
och alla är inte så entusiastiska menar hon. Därför gäller det att ha uppföljning och 
tillsammans med andra diskutera hur det går så att de får hjälp och stöd i processen. 
De har uppföljning ca en gång i månaden och de diskussioner som uppstår då är 
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väldigt givande. Hon har aldrig varit med om så bra pedagogiska diskussioner 
tidigare menar hon.  
 
Innan KOMET infördes så hade hon uppfattningen att lärarna sa till eleverna mycket 
mer och höll dem utanför kommunikationen. Nu så verkar eleverna mer involverade, 
lärarna använder sig mer av gruppen idag. Hon hör också att lärarna har blivit 
medvetna om hur man ska berömma eleverna och att de förstått vilken betydelse de 
har för hur eleverna blir i skolan. Lärarens förväntningar och förhållningssätt 
gentemot eleverna speglas av på dem menar hon. Hon tycker att de förväntningar 
hon hade på metoden har infriats. Det är mycket lättare att hjälpa både lärare och 
elever nu när alla pratar samma språk. Hon menar också att kommunikationen 
mellan lärare och elever idag verkar vara mer positiv och effektiv jämfört med 
tidigare. 
 
För att främja elevernas utveckling och lärande så anser hon att kommunikationen är 
väldigt viktig. Kommunikation är allt vad det handlar om, både genom språk, bild och 
kropp. Hon undervisar inte själv i klass men hon tycker att alla lärare ska sträva efter 
ett dialogiskt klassrum och ställa frågor som lyfter fram elevernas tankar, känslor, 
åsikter och funderingar. Detta är väldigt viktigt menar hon. 
 
 
6.7 Resultatsammanfattning 
Alla intervjuade är eniga om att det var en väldigt traditionell undervisning som 
gällde innan KOMET infördes på skolan. KOMET infördes för att lärarna skulle lära 
sig att kommunicera på ett bättre och mer positivt sätt och för att kunna hantera 
elever med beteendesvårigheter. Det är en metod som ska hjälpa lärarna att slippa 
tjata och tillrättavisa eleverna hela tiden som de alla var eniga om att de tidigare 
gjort. Tidigare var kommunikationen väldigt otydlig och de la mycket tid och energi 
på att tala om för eleverna vad de inte skulle göra istället för att tala om vad de 
faktiskt skulle göra. Kommunikationen i klassrummet har förändrats sedan KOMET 
infördes och eleverna har blivit mer delaktiga och mer positiva till att lära sig. De 
flesta av lärarna menar att KOMET är en bra och tydlig metod som verkligen gett 
dem hjälp att förändra vissa elevers negativa beteende samt att förändra sitt eget 
arbetssätt i klassrummet. Kommunikationen idag är mer positiv och att det resulterar 
i en bättre arbetsmiljö. Förväntningarna hos lärarna varierade. Ett par lärare hade 
inte så höga förväntningar men de ville ändå komma tillrätta med elevers 
problembeteende, en lärare var väldigt skeptisk till metoden och resterande lärare 
ville hitta nya vägar bort från negativ kommunikation. 
 
Samtliga lärare är medvetna om kommunikationens betydelse för elevernas 
utveckling och lärande. Och de inser vikten av att föra dialog med eleverna. Men alla 
lärare var ändå inte villiga att förändra sitt arbetssätt för att eftersträva detta. Men de 
flesta av lärarna som intervjuades menar att de försöker få en mer dialogisk 
undervisning i klassrummet, men att det inte alltid är så lätt. De nämner tidsbristen 
som ofta ställer till det. Men de är medvetna om hur viktigt det är med en bra dialog i 
klassrummet och de försöker verkligen eftersträva det så gott det går.  
 
De likheter vi såg genom intervjusvaren var att samtliga lärare anser att KOMET är 
en bra och tydlig metod som fungerar i de allra flesta fall. Lärarna menar att de 
genom denna metod fått en bra hjälp för att försöka få bukt på elevers 
problembeteende och att deras kommunikation gentemot eleverna blivit mer positiv. 



 21 

Samtliga lärare är även överens om att kommunikationen är oerhört viktig för 
elevernas utveckling och lärande och att dialogen bör få en större roll i 
undervisningen. Det som skiljer mellan lärarna är hur entusiastiska de är i arbetet 
med denna metod. Alla lärare har tagit till sig metoden men det skiljer i vilja och 
engagemang att förändra sitt arbetssätt, och detta gäller även i hur mycket tid och 
energi de lägger för att få en allt mer dialogisk undervisning. De flesta lärare menar 
ändå att de arbetar aktivt för att förändra sitt arbetssätt. 
 
 
7. Resultatanalys 
 
7.1 Hur såg kommunikationen ut mellan lärare och elever innan KOMET 
infördes? 
Innan lärarna började arbeta med KOMET så menade samtliga lärare att 
kommunikationen mellan lärare och elever var väldigt tråkig. Det var mycket tjat och 
tillrättavisningar från lärarens sida och eleverna fick inte så mycket talutrymme. 
Kernell (2002) tar upp att skolundervisningen är något som man tidigt socialiseras in 
i och att det ofta finns vissa förväntningar på den. Förväntningarna hos många är att 
läraren står för talandet i klassrummet och att eleverna ska sitta tysta och lyssna. Att 
det är läraren som sitter inne med all kunskap. Detta tar även Dysthe (2003) upp, att 
forskning har visat att läraren står för två tredjedelar av talutrymmet i klassrummet. 
De flesta lärare såg detta som ett problem, att det var väldigt svårt att bryta detta 
invanda mönster. Både hos sig själva och hos andra. De var vana vid att föreläsa för 
eleverna och tänkte inte alltid på att göra dem mer delaktiga. Detta kan ha att göra 
med en rädsla för att avvika från planeringen och att släppa på kontrollen i 
klassrummet. Dysthe (1996) menar att lärare ofta vill behålla kontrollen i 
klassrummet för att vara säker på att eleverna når målen. Genom att släppa in 
eleverna mer i undervisningen och göra dem mer delaktiga så anser många lärare att 
de är ute på osäker mark, men detta är nödvändigt för att eleverna ska utvecklas och 
lära sig menar Dysthe (1996). En av lärarna, lärare E, menar att hon inser vikten av 
dialog och att få eleverna delaktiga men erkänner att hon inte arbetar på det sättet. 
Hon anser att det är svårt och tidskrävande att ändra arbetssätt när man blivit äldre 
och arbetat så länge inom yrket. Svårt och tidskrävande är det för alla att förändra sitt 
arbetssätt, oavsett ålder och antalet år i yrket. Denna förklaring kan tolkas som lathet 
och ren ovilja att ta hänsyn till elevernas bästa. Att läraren sedan säger att hon förstår 
vikten av dialog och delaktighet är väldigt motsägesfullt.   
 
7.2 Varför infördes KOMET? 
Anledningen till varför KOMET infördes på skolan var framför allt för att de skulle 
hitta en metod som kunde hjälpa dem att hantera problemsvårigheter. De hade 
många elever som hade problemsvårigheter som visade sig i 
koncentrationssvårigheter och att de bråkade och störde under undervisningen i 
klassrummet. Lärarna ville även lära sig att kommunicera på ett positivt och effektivt 
sätt för att bland annat förbättra arbetsmiljön. Nyqvist (2007) menar att det är 
lärarens förhållningssätt och attityd i klassrummet som lär förändras för att eleverna 
ska få motivation och bli positiva till skolarbetet. Och det är just det som KOMET är 
till för. Läraren ska lära sig att kommunicera på ett sätt som skapar motivation och 
arbetsro i klassrummet. Anledningen till varför kommunikationen tidigare präglats 
av mycket tjat och tillrättavisningar och att det varit en mer monologisk undervisning 
kan ha och göra med att lärarna kände sig stressade och inte visste hur de skulle 
kunna hjälpa eleverna att komma vidare. Genom KOMET så har de nu fått ett 
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hjälpmedel för att hjälpa de elever som har beteendesvårigheter. Genom att känna att 
de besitter den kompetensen så kan det ge dem det självförtroende som kanske 
behövs för att utvecklas personligt och för att förändra sin kommunikation gentemot 
eleverna. 
 
Att ge beröm och belöning är en stor del av KOMET och det är något som verkligen 
fungerar på eleverna menar lärarna. Lärare E är däremot inte lika entusiastisk till det 
som de andra. Hon har sett att det fungerar men menar att alla barn är olika och tror 
inte att alla kan förändras genom beröm och belöning. Det finns ingen metod som 
fungerar på alla rakt av. Det viktigaste är att identifiera elevens svårigheter och behov 
och utifrån det se hur man ska gå tillväga (Överenskommet). Och för att man på bästa 
sätt ska kunna hjälpa eleven så lär man förhålla sig positiv till eleven och till det 
arbetssätt man valt. Annars är det dömt att misslyckas. Att beröm och belöning ändå 
är något som fungerar på de allra flesta, i alla fall enligt de intervjuades erfarenheter, 
kan vara för att alla barn vill ha uppmärksamhet. Forster m.fl. (2006) menar att när 
eleverna uppmärksammas för det positiva de gör så lär de sig att fortsätta med det 
beteendet. Det är just därför som det är så viktigt att vara tydlig och exakt när man 
berömmer eleverna så att de vet exakt vad de gjorde som var så bra. På så vis kan de 
fortsätta med det beteendet och i längden så minskar det negativa beteendet, då det 
inte längre ges någon uppmärksamhet.  
 
 
7.3 Vilka förväntningar hade lärarna på KOMET? 
Lärarnas förväntningar på KOMET var att hitta nya vägar att nå fram till eleverna. De 
ville hitta en metod som kunde hjälpa dem att hjälpa de elever som hade 
beteendesvårigheter. De ville också lära sig att kommunicera med eleverna på ett 
annat sätt. Samtliga lärare anser att KOMET hjälpt dem att hitta andra vägar för att 
hjälpa de elever med beteendesvårigheter. De flesta menar att KOMET är en väldigt 
bra och tydlig metod som fungerar på de flesta. De har genom utbildningen fått 
många bra tips och idéer på hur de kan arbeta i klassrummet för att skapa ett bättre 
arbetsklimat.  
 
Lärare D menar att hon blivit mycket lugnare i sig själv sedan hon började arbeta 
med KOMET. Man blir mycket gladare genom att fokusera på det positiva och det 
smittar av sig på eleverna. Och genom det så har hon även mycket lättare att få 
eleverna delaktiga i undervisningen. Att skapa dialog med eleverna och få dem att 
uttrycka sina känslor och åsikter är också en viktig del i KOMET. Att detta känns 
lättare nu kan bero på att hon idag är mer säker i sin lärarroll och är medveten om att 
hon har den kompetens som krävs för att hjälpa de elever som har 
beteendesvårigheter. Detta var något hon tidigare känt sig orolig över. 
 
De flesta lärarna såg till vis mån fram emot att få börja arbeta med metoden och 
hoppades att få bra hjälp från den. KOMET är en bra och tydlig metod menar de 
flesta. Och det är också det som Forster m.fl. (2006) framhåller. Eftersom den är så 
pass tydlig så är den också väldigt lätt att tillämpa menar de. Men har man ett väldigt 
traditionellt arbetssätt sedan tidigare så lär man vara medveten om att förändring 
och ens förväntningar på metoden inte kommer att infrias på en handvändning. Det 
tar tid och det lär man vara medveten om.  
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7.4 Hur ser kommunikationen mellan lärare och elever ut nu? 
Kommunikationen är i de allra flesta fall mer positiv än tidigare och arbetsmiljön i 
klassrummen anses vara bättre och behagligare enligt lärarnas uppfattning. I arbetet 
med hela klassen så sätts vissa regler upp för att skapa en bättre arbetsmiljö, att det 
inte ska bli några störande avbrott i undervisningen. Regler som t.ex. räck upp 
handen, kom i tid, var tyst (Forster m.fl. 2006). Eftersom lärarna anser att 
arbetsmiljön idag är förbättrad så lär detta arbetssätt fungera. Men det som kan 
diskuteras är om inte dessa regler är en fråga om disciplin? Att lärarna använder sig 
av denna metod och ”mutar” eleverna med beröm och belöning för att de ska uppföra 
sig. Att de annars inte har någon kontroll i klassrummet. Men syftet med KOMET 
som Forster m.fl. (2006) menar, är inte att utestänga eleverna från undervisningen 
utan snarare tvärtom. Dessa regler och belöningssystem ska fungera som en morot 
för eleverna menar de. 
 
De flesta lärare menar att de idag inser vikten av att kommunicera med eleverna på 
rätt sätt och att de arbetar aktivt för att förändra sitt arbetssätt. Tidigare så 
dominerade tjat och tillrättavisningar men idag så menar samtliga lärare att de 
försöker komma ifrån det och istället kommunicera på ett mer positivt och effektivt 
sätt. Den enda lärare som erkänner att hon inte direkt ändrat sitt arbetssätt är lärare 
E. Hon tar det mesta utav talutrymmet i klassrummet och kortar gärna ner elevernas 
frågor och svar. Detta säger hon samtidigt som hon menar att kommunikationen har 
en väldigt stor betydelse för elevernas utveckling och lärande och att dialogen är 
viktig. Dysthe (1996) menar att när en lärare har en mer monologisk undervisning, 
precis som lärare E, så har det ofta med ett kontrollbehov att göra. Läraren vill ha 
kontroll i klassrummet och se till så att alla elever når målen. Och det enklaste sättet 
att behålla kontrollen är att även behålla ordet. Lärare E menar även att hon oftast 
ställer slutna frågor till eleverna, mest för att kolla så att de förstått det hon sagt. Här 
nämner Dysthe (1996) igen att det handlar om kontroll. Läraren vill enbart 
kontrollera så att eleverna lärt sig ett givet fakta och sedan fortsätta efter sin 
planering. Här missar läraren att ta vara på elevernas kunskaper och unika 
erfarenheter och det är något som alla, framför allt eleverna förlorar på menar Dysthe 
(1996). Men trots detta så lägger lärare E idag mycket större vikt vid att berömma 
eleverna. Den biten av KOMET har hon verkligen tagit till sig. Att lärare E förhåller 
sig något negativt till metoden kan ha att göra med precis som hon nämnde i 
intervjun, att metoden är något nytt och ett måste. Kanske kan det vara så att hon 
behöver mer tid innan hon tar till sig alla bitar av KOMET. Att hon ändå berömmer 
eleverna mer idag och verkligen ser deras kompetenser och olika förmågor är väldigt 
positivt för framtiden.  
 
Samtliga lärare är medvetna om kommunikationens betydelse för elevernas 
utveckling och lärande och de flesta arbetar aktivt för att främja kommunikationen i 
undervisningen. De flesta är mycket väl medvetna om att öppna frågor främjar 
dialogen och försöker verkligen att tänka på det. Men de nämner här tidsbristen, de 
anser att de har så lite tid till undervisning att det ofta blir så att de ställer slutna 
frågor bara för att snabbt kontrollera så att eleverna lärt sig något. De flesta lärare 
nämner även tidsbrist när det talades om dialogisk undervisning. De menade att de 
försökte få till dialog så ofta de kunde men att det ofta fanns för lite tid till det. Det är 
mycket material eleverna behöver lära sig och väldigt lite tid. Lärarna menar att hur 
gärna man än vill att elevernas tankar och åsikter ska lyftas fram så är det inte alltid 
man tillåter det. Att lärarna känner att det beror på tidsbrist kan även till stor del 
bero på ovana. Arbetssättet är nytt, de är vana vid en mer monologisk undervisning. 
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Och att förändra ett arbetssätt tar tid. Det kan även ha och göra med att lärarna är 
rädda för att förlora kontrollen i klassrummet, precis som Dysthe (1996) tar upp. Att 
våga släppa på kontrollen och helt hänge sig åt ett nytt arbetssätt är något som inte 
sker över en natt. Men det verkar ändå som om de flesta lärarna försöker.  
 
Lärare C känner däremot att hon har en mer dialogisk undervisning än tidigare. 
Detta kan bero på att hon var bekant med arbetssättet sedan tidigare och att hon till 
viss del redan arbetade med metoden. Det gäller att ändå vara medveten om att 
denna tidsbrist som lärarna nämner faktiskt existerar. I dagens skolor så försvinner 
mycket tid iväg till annat och det är inte mycket tid kvar till ren undervisning. Och 
under själva undervisningen så uppstår det en mängd avbrott, t.ex. när någon stör 
eller kommer försent. Så det är förståligt att lärarna blir stressade och ibland bortser 
från att involvera eleverna mer bara för att de vill hinna få fram sitt budskap och 
känna att eleverna lärt sig något. Men samtidigt så är det precis som Dysthe (1996) 
hävdar att eleverna idag inte bara förväntas kunna ett givet fakta utan de ska kunna 
analysera, reflektera och dra slutsatser. Och för att lära eleverna detta så krävs en 
dialogisk undervisning. Samtliga lärare hade bra insikt i kommunikationens 
betydelse för elevernas utveckling och lärande och de flesta arbetar aktivt för att 
förbättra förutsättningarna för en mer dialogisk undervisning. De har åtminstone 
viljan och de inser vikten av det och det är förutsättningar för att ens kunna förändra 
sitt arbetssätt. Sedan gäller det att man vågar släppa lite på kontrollen för att man ska 
nå hela vägen. 
 
 
8. Resultatdiskussion 
Om man ser på skolan ur ett samhällsperspektiv så är det nödvändigt med en god 
fungerande kommunikation mellan lärare och elever. Även att miljön i skolan och i 
klassrummet främjar elevernas utveckling och lärande. Detta står även formulerat i 
Lpo 94. Under arbetets gång och efter att ha intervjuat lärarna så har vi båda fått en 
väldigt positiv bild av KOMET som arbetssätt. Metoden verkar sprida sig till allt fler 
skolor och de flesta lärare vi pratade med var väldigt positiva. I resultatet så framkom 
det att kommunikationen idag är förändrad jämfört med hur den såg ut innan 
KOMET infördes. Meningen med KOMET precis som Forster m.fl. (2006) menar är 
att lärarna ska förändra sitt sätt att kommunicera med eleverna. Kommunikationen 
ska bli mer positiv och bestå av mycket beröm. Det negativa ska man lära sig att 
ignorera så att det upphör och som följd av detta ska det skapas en bättre arbetsmiljö. 
KOMET fungerar även som ett hjälpmedel för att hjälpa de elever med 
beteendesvårigheter. Och där anser lärarna att de fått en bra hjälp. Vi tycker att 
metoden verkar fungera bra eftersom vi fick så positiva svar från lärarna under 
intervjuerna. Lärare F var en av dem som utbildade lärarna i denna metod och hon 
hade kontinuerlig kontakt med alla lärare. Hennes uppfattning var att alla lärare 
hade tagit till sig metoden och att de gjorde sitt bästa även fast alla inte var lika 
entusiastiska, vilket även vi märkte av. Men hon såg ändå en tydlig skillnad och det 
tycker vi tyder på att KOMET är ett bra arbetssätt. 
 
Något vi blev positivt överraskade till var de handledningstillfällen som lärarna hade 
tillsammans med specialpedagogen. Då de i grupp fick diskutera hur arbetet med 
KOMET i klassrummet gick och att de där fick stöd och vägledning för att komma 
vidare i processen. Dessa tillfällen värderades högt av lärarna och vi anser att det är 
oerhört viktigt att skapa sådana tillfällen när man inför nya metoder och arbetssätt 
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som här var fallet. Att specialpedagogen tog tag i detta och kontinuerligt skapade 
dessa diskussionstillfällen menar vi var ett väldigt bra och ansvarsfullt initiativ.  
 
Något som vi lärt oss under lärarutbildningen är att man ska vara kritisk och inte 
köpa allt man hör och ser. Några tankar som har dykt upp under arbetets gång är om 
dessa regler som sätts upp när man arbetar med KOMET i hela klassen. Forster m.fl. 
(2006) menar att reglerna är till för att skapa en bättre arbetsmiljö, att det inte ska bli 
störande avbrott i undervisningen. Om eleverna följer dessa regler som t.ex. kan vara 
sitt tyst och arbeta, räck upp handen och lyssna så får de en form av belöning. Vi 
menar att formuleringen ”en bättre arbetsmiljö” även kan anses vara en fråga om 
disciplin. Att lärarna använder sig av denna metod och ”mutar” eleverna med 
belöning för att de ska uppföra sig. Att de annars inte har någon kontroll i 
klassrummet. Detta var en tanke vi fick under tidens gång men vi anser att det beror 
på lärarens syn på metoden och på eleverna hur utfallet blir. Vi anser att de flesta 
lärare som vi intervjuade hade elevernas bästa i fokus och att KOMET tagits till för att 
främja elevernas utveckling och lärande. För att verkligen se om så var fallet så hade 
det varit intressant att även observera lärarna och jämfört med deras intervjusvar.  
 
De slutsatser vi kan dra utifrån denna undersökning är att samtliga lärare tycker 
KOMET är en bra och tydlig metod som fungerar i de allra flesta fall. De menar alla 
att metoden hjälpt dem i arbetet med elever som har beteendesvårigheter och de 
flesta menar att kommunikationen idag är mer positiv och effektiv. Det som varierar 
mellan lärarna är deras engagemang och vilja att införa en mer dialogisk 
undervisning och genom det våga släppa lite på kontrollen i klassrummet. För genom 
att släppa in eleverna mer i undervisningen och skapa en dialog så kan man inte följa 
sin planering till punkt och pricka, det är det som Dysthe (1996) menar med att 
släppa på kontrollen. Vi anser att de flesta av lärarna har väldigt svårt med detta, just 
för att de är så måna om att alla elever ska nå målen och att de ska lära sig allt 
material de har på den lilla tiden som finns. Men vi tror att när lärarna väl vågar 
släppa lite på kontrollen och gå utanför planeringens ramar så kommer de inse att de 
kan nå målen genom nya vägar, genom en mer dialogisk undervisning. Och detta är 
något som alla, framför allt eleverna kommer att vinna på menar vi och får stöd från 
Dysthe (1996). De flesta lärare är ändå en bra bit på väg i arbetet mot en allt mer 
dialogisk undervisning och vi anser att denna undersökning har visat hur viktigt det 
är med en dialogisk kommunikation i klassrummet. 
 
Vi har genom vårt val av litteratur velat visa på hur viktig kommunikationen är och 
att man är medveten om sitt förhållningssätt som lärare till kommunikationens 
betydelse. Det är lärarens synsätt som speglar undervisningen och avgör hur eleverna 
kommer att lära och utvecklas under sin skoltid. Under arbetets gång så har vi själva 
fått en djupare förståelse för dialogens innebörd och själva fått erfara under praktik 
samt förstått under intervjuerna hur mycket jobb det faktiskt är. Men nu när vi är väl 
insatta i ämnet så vet vi att vi lär arbeta för att göra dagens skolor mer dialogiska än 
de är idag. Säljö (2000) menar att de kommunikativa traditioner inom skolan 
befinner sig i en brytningspunkt. Att den dialogiska undervisningen kommer få en allt 
större plats. Och detta tror vi på. Framför allt eftersom så mycket forskning visar på 
kommunikationens betydelse för elevernas utveckling och lärande och nu är även 
kommunikationsmetoden KOMET på framfart genom Sverige. Och det är just detta 
som den metoden bygger på. 
 



 26 

För att kunna förändra ett negativt beteende med hjälp av kommunikation så är det 
viktigt att kommunikationen är positiv och effektiv. Det är även viktigt att skapa ett 
lugnt och tryggt arbetsklimat i klassrummet där alla känner att de kan lära sig och 
utvecklas. Genom att uppmuntra eleverna till att kommunicera med varandra och 
visa hur värdefulla deras tankar och åsikter är så främjar det deras fortsatta 
utveckling och de får motivation till att fortsätta. Allt detta hänger på lärarens synsätt 
och därför är det viktigt att läraren är medveten om hur hon på bästa sätt ska arbeta 
för att främja elevernas utveckling och lärande. Och där tror vi att många kan ha 
mycket att hämta från KOMET. Vi anser att det är en bra och tydlig metod som vi 
båda skulle vilja testa när vi är yrkessamma lärare. 
 
 
8.1 Metoddiskussion 
Eftersom vi inte var ute efter något generaliserbart resultat så ansåg vi att en 
kvalitativ undersökning med semistrukturerade frågor skulle passa oss bra. Vi var ute 
efter lärarnas uppfattning om hur KOMET fungerade som metod och om de ansåg att 
KOMET hjälpt dem att förändra kommunikationen och få bukt på problembeteende. 
Vi ville ha detaljerad och utförlig information om detta och då nämner Denscombe 
(2000) att detta är en bra datainsamlingsmetod. Om vi istället hade använt oss av 
strukturerade intervjuer så hade vi inte fått fram lärarnas åsikter och tankar, utan 
den intervjuade skulle i princip bara kunna svara på ett sätt vilket vi inte ville. 
Strukturerade intervjuer ger inte den intervjuade samma chans att få utveckla sina 
svar och förklara vad han/hon anser om saken menar Denscombe (2000).  
 
Den största utmaningen för oss låg i att hitta lärare som vi kunde intervjua och som 
hade arbetat med detta arbetssätt ett tag. Vi fick tyvärr bara tag i sex stycken som vi 
kunde intervjua, men när det inte fanns någon annan möjlighet var vi tvungna att ta 
de lärare som fanns och inte stirra oss blinda på att de var för få. Från början hade vi 
tänkt oss intervjuer med tio lärare men vi fick anpassa oss efter de möjligheter som 
fanns och släppa vår irritation på att de skulle bli för några intervjuer. Men som 
Denscombe (2000) menar så behövs det inte något stort urval i undersökningen när 
man inte är ute efter något generaliserbart resultat. Vi tyckte att det var viktigare att 
lärarna hade arbetat en längre tid med metoden så att de skulle ha haft en chans att 
se en utveckling. Tyvärr så fanns det inga manliga lärare som kunde ställa upp. Vi 
hade hoppats på att få en blandning av både manliga och kvinnliga deltagare men när 
så inte var fallet så gjorde vi det bästa av situationen. Gjorde våra intervjuer med 
lyhördhet och visade stort intresse under hela undersökningens gång. Denscombe 
(2000) talar om att det är viktigt att man som intervjuare är väl förberedd och lyssnar 
på den som ska intervjuas. Vilket vi håller med om eftersom det är dessa personer 
som utgör grunden för hela undersökningen och då måste man behandla dem på ett 
bra sätt. Under intervjuerna så utgick vi från våra huvudfrågor och lät den 
intervjuade få tala fritt om ämnet, sedan så uppstod det även en massa följdfrågor. 
Denscombe (2000) menar att när man gör semistrukturerade intervjuer så lär man 
vara väldigt flexibel och inte ha någon speciell ordningsföljd i ämnena, utan man låter 
den intervjuade få utveckla sina idéer och tankar själv. Det är den intervjuade som 
ska vara i fokus under en semistrukturerad intervju och frågorna är väldigt öppna. 
    
Vi valde intervjuer som vår datainsamlingsmetod för att vi ville ta reda på hur lärarna 
tänkte kring detta ämne. Att undersöka människors uppfattning om saker och ting är 
inte alltid det lättaste menar Denscombe (2000). Men vi ansåg att vi skulle kunna 
besvara vårt syfte och frågeställningar med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
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Eftersom vi ville ta reda på om det skett någon förändring i kommunikationen mellan 
lärare och elever sedan KOMET infördes så ansåg vi att intervjuer var rätt metod. Vi 
ville inte ha ett generaliserbart resultat utan vi ville förstå hur just dessa lärare tänkte 
kring KOMET och kommunikationen mellan lärare och elever. Detta skulle inte 
kunna besvaras bättre genom t.ex. en enkätundersökning eller observation.  Genom 
t.ex. observationer så kan man heller inte upptäcka hur det var förut. Anledningen till 
varför vi valde att endast intervjua lärare och inte elever också var för att eleverna är 
så pass unga att de inte skulle kunna gå tillbaka två år i tiden och förklara hur 
kommunikationen såg ut då.  
 
Något som vi i efterhand har reflekterat över är att det skulle ha varit intressant att 
både ha intervjuat och observerat lärarna, men det hade blivit ett alldeles för stort 
resultat. Och att gå in och observera en lärare under endast ett tillfälle skulle inte ge 
en rättvis bild av hur situationen i klassrummet verkligen såg ut. Och eftersom vi 
även ville undersöka hur kommunikationen har förändrats sedan innan KOMET 
infördes så skulle det vara svårt att använda sig av observationer. Därför så stannade 
vi vid intervjuer med de sex lärarna. 
 
Eftersom intervjuerna utfördes på en av våra partnerskolor så märkte vi att lärarna 
var väldigt angelägna att ställa upp för oss och hjälpa oss i denna undersökning. 
Stämningen under intervjuernas gång var väldigt avslappnad och vi kände båda att 
alla svarade öppet och ärligt och att de aldrig intog någon försvarsställning. Detta tror 
vi beror på att vi var intresserade av att lyssna på dem och att vi ville få fram deras 
tankar och åsikter. Vi var inte ute efter korrekta svar och detta hjälpte nog till att 
skapa en bra stämning. Vi var noga med att kontrollera så att vi förstått dem rätt och 
vi tog även kontakt med dem efter vi sammanställt resultatet för att de skulle få en 
chans att ändra eller lägga till något ifall vi uppfattat något fel. Detta stärker även 
reliabiliteten i en undersökning menar Denscombe (2000). Men vi är även medvetna 
om problematiken när genomförandet av en undersökning som denna utförs på en 
partnerskola. Men vi anser att fördelarna väger tyngre än riskerna i detta fall. Vi 
anser inte att det var något beroendeförhållande som påverkade studiens resultat och 
vi anser att vi motiverar valet av skolan genom att vi ville att lärarna skulle ha arbetat 
en längre tid med metoden för att de skulle ha en chans att se en skillnad. Därför så 
föll urvalet på just denna skola. 
 
En kvalitativ undersökningsmetod är bra när man ska använda sig av individernas 
erfarenheter och känslor, men forskaren måste vara neutral i sin undersökning och 
får inte låta sina egna åsikter spegla undersökningen på något vis menar Denscombe 
(2000). Man måste stänga av sina egna privata uppfattningar om ämnet och inte visa 
det på något sätt i arbetet. Vilket vi tycker att vi har gjort eftersom vi inte alls har gått 
in med våra åsikter och vad vi tycker om ämnet. Det kvalitativa synsättets främsta 
uppgift är att tolka och förstå data man samlar in, att inte dra allmänna slutsatser och 
försöka förklara och förutsäga resultatet menar Stukát (2005).  
    
Vi är nöjda med denna undersökning och tycker att vi genom intervjuerna har fått 
svar på våra frågeställningar och fått fram ett bra resultat. Vi har blivit medvetna om 
hur man intervjuar och att man alltid ska se till att den intervjuade vet sina 
rättigheter inför en intervju. Vi hoppas att andra förutom oss ska kunna ta del av 
denna undersökning och ha nytta av den. Vi är väldigt nöjda med resultatet och anser 
att undersökningen har tillförlitlighet och trovärdighet. Något som vi hade kunnat 
göra annorlunda är att vi skulle ha ansträngt oss mer för att få några manliga lärare 
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att ställa upp. Vi tror att resultatet hade kunnat bli annorlunda då. Men annars tycker 
vi att vår undersökning varit intressant och vårt resultat likaså.  
 
 
8.2 Förslag till vidare forskning 
Efter att ha utfört denna undersökning om lärarnas uppfattning om 
kommunikationsmetoden KOMET så har det väckts flera tankar och frågor hos oss. 
Vi anser att det skulle vara av intresse att ta reda på hur eleverna uppfattar metoden 
och arbetssättet med beröm och belöning. Ser eleverna någon skillnad i klassrummet 
sedan metoden infördes och är det i sådana fall positivt eller negativt? Eftersom det 
till stor del är för elevernas bästa som metoden har införts så anser vi att det skulle 
vara av stort intresse att ta reda på deras syn på KOMET. Detta är förslag på vidare 
forskning som vi tycker kan vara av allmänt intresse för alla som arbetar med 
KOMET eller som funderar på att införa metoden.  
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                                                                                                                                 Bilaga  
 
 
Intervjufrågor                                                                                                
 
 
 

• Hur såg kommunikationen ut mellan lärare och elever innan KOMET 
infördes? 

• Varför infördes KOMET? 
• Vilka förväntningar hade du på metoden? 
• Hur ser kommunikationen mellan lärare och elever ut nu? 
• Har dina förväntningar på metoden infriats? 
• Hur ser du på kommunikationen i ditt klassrum? Monologiskt eller dialogiskt? 
• Hur viktig anser du att kommunikationen är för elevernas utveckling och 
lärande? 

• Är du medveten om vilka slags frågor du ställer till eleverna? Om de är öppna, 
slutna eller autentiska? 

 
 
Bakgrundfrågor 
 

• Vilken utbildning har du? 
• Hur länge har du arbetet som lärare? 
• Vilka åldrar har du arbetat med? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            


