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Sammanfattning  

Kerstin Finnström och Birgitta Gittis Grann Wressel: Hur kommunikation mellan lärare och 

elever kan gå till i särskolan - En observationsstudie av undervisningssituationer i särskolan. 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur kommunikation mellan lärare och 

elev kan gå till i undervisningssituationer på två olika särskolor. Fokus låg på att se: Hur sker 

kommunikation mellan lärare och elever under lektionerna? Vem tar initiativ eller inleder 

kommunikation? Sker återkoppling och i så fall hur? Fanns det inslag av äkta dialog i 

lektionerna? För att ta reda på hur det kunde kommuniceras mellan lärare och elev under en 

lektion på särskolan, valde vi en kvalitativ metod med deltagande observation och intervjuer 

som ansats. Vi valde Vygotskijs sociokulturella perspektiv, med kunskapssynen att lärande 

sker genom kommunikation och socialt samspel som teori för vårt arbete och vi har använt 

oss av filosofen Bubers tolkning av begreppet äkta dialog. Resultatet visade att 

kommunikationen såg olika ut under lektionens gång. Vem som tog initiativ till eller inledde 

kommunikationen varierade, ibland inledde läraren ibland någon elev. Återkoppling från 

lärare till elev skedde ofta i form av direktiv eller tillsägelse. Endast vid lektionens 

avslutningsfas förekom inslag av äkta dialog.  

Nyckelord: Kommunikation, undervisning i särskolan, kvalitativ studie 
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Förord 
Möjlighet att vidareutbilda sig mitt i livet har varit intressant och upplyftande. Ibland har det 

varit svårt att göra avvägningar om vad som skulle prioriteras för tillfället i vardagen. Att 

studera och samtidigt vara småbarns- och tonårsförälder är inte alltid lätt. 

Vi vill tacka våra respondenter som lät oss ta del av deras arbete. Vi vill också rikta ett tack 

till vår handledare Gun Marie Wetso som vägledde oss under arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka våra nära för att ni stod ut med oss, de gånger vi knappt gjorde det 

själva. 
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Inledning  

Särskolan har uppdraget att möta alla elever. En förutsättning för att klara det är att kunna föra 

samtal och att som lärare, i sin yrkesprofession, vara förmögen att möta sina elever i 

klassrumssituationen på ett bra sätt. I den här studien har fokus varit på att studera 

kommunikation i särskolan mellan lärare och elever. Vi behöver då se närmare på vad själva 

begreppet kommunikation kan innebära.  

Många filosofer har ägnat sig åt att beskriva vad kommunikation är och hur den kan 

uppstå och vad den egentligen ska syfta till och vilka förutsättningarna är för att en god 

kommunikation ska skapas. Martin Buber (sv 1997) skriver att för att en fördjupad 

relation ska kunna uppstå mellan två eller flera parter krävs att de bekräftar varandra, 

samarbetar och för äkta dialog med varandra. Beroende på hur väl de lyckas med detta 

blir distansen mellan parterna antingen större eller mindre. Ju bättre de lyckas desto 

mindre distans. Buber skriver även att om distansen är mindre blir förutsättningarna för 

att parternas självförverkligande större.  

Ordet – begreppet kommunikation kan beskrivas innehålla flera komponenter. För att en 

kommunikation ska uppstå behövs två eller flera parter som kommunicerar, i skolan är det 

kommunikationen mellan elever, och elever och lärare som är det centrala. Ordet 

kommunikation har sitt ursprung i det latinska ordet communicare göra [något] gemensamt, 

göra delaktig, till communis, att stå i förbindelse med varandra enligt Prismas ordbok (1992). 

I den här uppsatsen har just kommunikation mellan lärare och elev varit studieobjektet.    

Under vår utbildning till speciallärare, med inriktning utvecklingsstörning, har vi tagit del av 

litteratur som belyser vikten av att samtala/föra dialog/prata/kommunicera med eleverna i 

undervisningen. Vi har i litteraturen mött alla dessa begrepp som beskriver kommunikation.  

Vi har som lärare erfarenhet av att kollegor säger att de i sin undervisning för dialog med sina 

elever, men vi upplever att eleverna inte ges tid eller möjlighet för detta genom att svara och 

förklara vad de menar, därför att lärarna snabbt går in och för talan åt eleverna. För oss blir 

det inte det vi menar med äkta dialog. Vi anser att äkta dialog innebär att två eller flera 

personer säger något till varandra och att en återkoppling sker med turtagning och pauser, där 

båda får möjlighet att tala och lyssna. Att en ökad medvetenhet om samtalsprocesser skapar 

bättre undervisning är ett antagande som vi tror på. Hur kan kommunikation se ut mellan 

lärare och elev i klassrummet? Vi är särskilt intresserade att i den här studien se närmare på 
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hur och av vem kommunikation inleds och hur återkoppling kan ske och om det är den dialog 

som både vi och den litteratur vi mött under utbildningen menar att äkta dialog står för.  Det 

är undervisning i särskolan som vi är intresserade av och som vi ska undersöka.  

 

Data, observationer och intervjuer samlades och bearbetades av oss tillsammans. Litteraturen 

delades upp mellan oss och var och en skrev ett första utkast till textbas utifrån den 

genomgången. Texterna bearbetades och diskuterades sedan av oss tillsammans. Gittis hade 

större ansvar för layouten och de tekniska databehandlingen medan Kerstin hade större ansvar 

för korrigeringsarbetet. 

 

Läroplanen är tydlig i att språk och kommunikation ska stimuleras  

Vi ser det som att lärande och utveckling sker hela tiden genom utbyte med andra. I Läroplan 

för grundsärskola (2011) framgår att  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker (s. 111). 

I Läroplan för grundsärskola (2011) framgår vikten av samspel mellan människor och värdet 

av att ta reda på hur människor tänker och medierar sig med stöd av språket. Den kunskapssyn 

som läroplanen vilar på är hämtad från Vygotskijs
1
 teorier om hur lärande kan ske genom 

kommunikation. Hans sociokulturella perspektiv går att kombinera med andra teorier om 

kommunikation och socialt samspel. Vår intention i den här studien är att beskriva och 

analysera hur kommunikation mellan lärare och elev på grundsärskolan kan gå till.  

Vygotskij ansåg att människan genom att samspela med andra människor får möjlighet att 

utvecklas som tänkande, kännande och kommunicerande individer (Forsell 2005). Vygotskij 

menade att det som har störst betydelse för att denna utveckling ska ske är just kvaliteten på 

samspelet mellan lärare och elev (Bråten 1998). 

Ett samtal innebär i allra högsta grad att deltagarna måste agera tillsammans och låta sig 

påverkas av de ömsesidiga och samtidiga impulser som uppstår mellan dem. Det innebär 

att talarens utsaga inte kan beskrivas som ett slags färdigt ”signalpaket” som når 

                                                 
1
 Lev Semjonovitj Vygotskij (ry. Лев Семёнович Выготский), 1896 -1934. Rysk psykolog, pedagog och 

filosof som har varit inflytelserik inom den moderna utvecklingspsykologin och pedagogiken. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska
http://sv.wikipedia.org/wiki/1896
http://sv.wikipedia.org/wiki/1934
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykolog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosofi
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lyssnaren i samma skick och med samma innehåll som talaren utformade det. (Backlund, 

1991, s. 14)  

Backlund (1991) menar att,  

trots att man talar samma språk tolkas det som sägs på olika sätt, därför är det ofta 

lyssnaren som bestämmer vad som har blivit sagt. Om ett samtal ”lyckas och de 

samtalande förstår varandras signaler helt och hållet och dessutom får tala ungefär lika 

mycket, handlar det om en jämställd kommunikation som väl knappast existerar.  Det 

vanligaste är att parterna skiljer sig åt i erfarenheter och kunskaper, makt och inflytande. 

(s. 14)  

Habermas (1984), som skrivit teorier om kommunikativt handlande, anser att ur ett 

sociologiskt perspektiv är det logiskt att börja med att studera kommunikativ handling/samtal 

i till exempel ett klassrum och gärna i relation till att se nyttan av talhandlingar. Att studera 

dessa handlingar grundar sig i samhällets stora behov av att skapa fungerande kommunikation 

i olika sammanhang. Habermas hävdar att kommunikation är lätt att studera för det finns 

överallt omkring oss.  

Begreppsförklaring 

I bilaga 1. ges förklaringar till några för studien centrala begrepp, som kan relateras till 

kommunikation och hur vi tolkar dessa för vårt arbete.   
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Bakgrund – några teoretikers syn på kunskapsbildning 
Vilket teoretiskt perspektiv, vilka glasögon forskare använder sig av formar deras studie.  

Vår förförståelse vilar på kunskap om det sociokulturella perspektivet. Det bygger på 

antagandet som vi inledningsvis varit inne på att människor lär genom samspel och utbyte i 

olika aktiviteter och med stöd av olika verktyg som kan bidra till utbyte och utveckling. 

Hydén (1981) beskriver att Vygotskij såg språket som ett verktyg för lärandet som ska 

anpassas och utvecklas utifrån verkliga behov i ett sammanhang. Enligt Vygotskij måste det 

också utforskas i sitt kulturhistoriska sammanhang. När det handlar om lärande i skolan och 

kommunikation ska den tolkas med hjälp av de tecken och symbolhandlingar som används för 

kommunikation. Det är en vuxen eller ett något äldre barn med mer kunskaper som kan bidra 

till att utveckla de högre mentala processerna, som omfattar att tänka inne i huvudet, hos ett 

yngre barn. Genom den undervisningen ges barnet möjlighet att utveckla sitt språk och 

tänkande, sina högre mentala processer. I den potentiella utvecklingszonen som skapas i 

kommunikation möjliggörs detta. Det barnet kan göra tillsammans med den mer kunnige kan 

barnet själv klara senare. Det är dialogen mellan barnet och den som stöttar som gör att 

tänkandet kan utvecklas och den närmast möjliga, den proximala, utvecklingszonen tas till 

vara. Proximala utvecklingszonen är ”rummet” mellan vad barnet klarar själv och vad barnet 

klarar med hjälp av andra. Vygotskij förklarade att språket inte tjänar som ett utlopp för en 

färdig tanke, han menade att tanken förlöper i språket. Tanken formuleras inte med enstaka 

ord, utan kommer som en flodvåg av fortlöpande ord. Orden formas och tar upp betydelser i 

ett sammanhang under utbyte i kommunikationen. Språket är ett användbart verktyg i 

undervisningen där utbyte och kommunikation kan skapas genom dialog. Vygotskij var 

intresserad av språkets funktion. Han ville skapa en helhetspsykologi i relation till språkets 

funktion i olika sammanhang. Koncept som medvetande, tänkande, intellekt, språk, 

emotioner, fantasi etcetera, är inga självständiga processer hos människan, enligt honom. 

Vygotskij menade att de hör ihop som dialektiska relationer och processer. (Hydén, 1981). 

För att barnet så snabbt som möjligt ska komma igång med någon form av kommunikation är 

det viktigt att omgivningen är lyhörd för barnets kommunikativa signaler. 

 

Att bygga upp förutsättningar för dialog sker tidigt i samspel och bemötande 

Winnicott (1991) beskriver att hur en babys intellekt fungerar beror till största delen på 

mamman som tar hand om babyn. Mamman har erfarenhet om att det måste få ta tid när man 

sköter en baby. Redan vi den första amningen är babyn beredd att kommunicera om mamman 
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ger babyn en chans att tro att bröstet har gjorts för att babyn visar att den är hungrig. När 

babyn är nyfödd måste mamman bry sig om babyns behov helt och hållet. Ganska snart kan 

mamman successivt minska sin omedelbara omsorg om babyn. Babyns intellekt förväntar sig 

inte längre omedelbar uppmärksamhet. Det lilla barnet har lärt sig förstå att den får 

uppmärksamhet även om det får vänta ett litet tag, redan innan babyn kan tänka har intellektet 

stor betydelse. När en baby exempelvis ska flyttas från skötbordet till golvet måste den vara 

beredd. Först drar babyn ihop armar och ben, efter ett tag när babyn är moget är det uppe i 

luften för att till slut hamna på en filt på golvet. Mamman agerar alltså med start, fortsättning 

och ett avslut (Winnicott, 1991). Här i relationen mellan vuxen och barn skapas 

förutsättningarna till en tillväxtzon.  

Utrymme för tänkande skapas i samspel mellan två som för dialog 

Winnicott (1995) beskriver att ”det potentiella rummet” är en viktig förbindelse för tänkandet 

mellan modern och barnet. För att detta rum ska uppstå krävs att barnet känner tillit till 

omgivningen. I detta rum finns det plats för barnets båda olika tankar, att allt som finns är de 

själva, samt att det finns olika objekt även utanför deras kropp. Fogel framför att hur det 

kommuniceras beror på vad som pågår i stunden och vilka förväntningar som finns av båda 

parter (1993). Och enligt Coupe O`Kane och Goldbart blir man en kommunikationspartner 

genom att bemötas som en sådan (1998).  Winnicott beskriver att i rummet, som har stor 

betydelse för människornas kommunikativa framsteg, finns det utrymme för de inblandade 

personernas olika upplevelser i form av lek och kultur. För att barnet ska må bra, då barnet är 

fullständigt bunden till den vuxne, behöver den få någon form av återkoppling från 

samtalspartnern när kommunikation sker. Om det inte lyckas med att skapa det potentiella 

rummet kommer barnet få svårigheter med sin kreativitet, under gynnsamma förhållanden 

kommer rummet däremot upptas av barnets kommunikativa utvecklingsmöjligheter. 

Samspelet bygger upp barnets förutsättningar att fylla på ord, begrepp och att utveckla egna 

tankar. Grunden finns för att bredda och fördjupa tankestrukturer. Ett barn som inte ges dessa 

förutsättningar, socialt och kognitivt, missgynnas i det långa loppet. Dialogen behöver 

anpassas till barnets upplevelsevärld och konkreta minnen. (Winnicott, 1995) 

Buber (1990) beskriver begreppet, det mellanmänskliga området. Till det räknas varje möte 

där båda parter blir själsligt berörda. De som ingår i ett äkta samtal talar med varandra 

naturligt, erkänner den andra partnern och bejakar denne och är upptagen på att registrera hur 

mottagaren tar emot ett budskap. Vilka signaler de själva skulle kunna ge tänker de inte på i 
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dessa ofta spontana oplanerade sammanhang. För att ett äkta samtal ska ske behöver partnerna 

vara själsligt närvarande, och ha vänt sig till varandra. Man behöver inte alltid hålla med 

varandra, men man lyssnar på vad den andra har att säga och bistår med egna kommentarer 

när man vill.  

Hur definierar Buber en god dialog  

Enligt Buber (1993) finns det olika slags tal, det finns prat, samtal och dialog. För att ett 

riktigt samtal ska äga rum behövs dock inte några ord sägas, däremot behöver de båda 

parterna ha vänt sig mot varandra och mött varandra åtminstone själsligt. Parterna kan ha kvar 

sina ståndpunkter, för de möts i den gemensamma människovärlden, där åsikterna inte har 

någon betydelse. Hur dialogen mellan olika parter ser ut bestäms av hur samtalsparterna 

förhåller sig till varandra, hur väl de kan relatera till varandra och att det finns en 

ömsesidighet mellan parterna. Buber nämner tre olika typer av dialoger. Den första är det 

äkta samtalet, även benämnt som äkta dialog, där parterna vänder sig till och bryr sig om 

varandra genom att samspela.  Den andra formen av dialog, egentligen monolog, är när de 

olika parterna pratar men inte bryr sig om vilka de pratar till. Den tredje formen är när man 

talar utan att personifiera dem man talar till, ofta handlar den dialogen om att man vill höja sin 

egen självkänsla. 

Bubers definition av pedagogiskt ledarskap   

Med pedagog åsyftas, enligt Buber (1990), en ledare som har till ansvar att ta hand om en 

grupp människor. Pedagogen ser varje medlem i gruppen som en enskild individ, med sin 

unika personlighet och uppgift i gruppen. Pedagogen får inte bestämma över hur någon annan 

i gruppen ska agera men ska bidra till att de enskilda eleverna utvecklas så väl som möjligt. 

Detta skulle kunna ske vid en individuell träff emellanåt, då pedagogen har möjlighet att 

hjälpa till att föra elevens utveckling framåt genom att påverka eleven så att denne tänker i 

vidare banor och utvecklingen tillskyndas. På detta sätt kan det mellanmänskliga lyftas till en 

högre nivå.  

Tematisk översikt över forskningsfältet kommunikation och samspel 

Nedan följer presentation av tidigare forskning rörande ämnet kommunikation i 

undervisningssituationer. I litteraturen används olika begrepp som beskriver att partner säger 

något till varandra, det är samtala, föra dialog, prata och kommunicera.   
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Konversationsanalys  

Bateman (2013) lyfter fram en forskning om konversationsanalys, som används för att avslöja 

vilka frågor läraren ställer och hur barnen svarar på frågorna och vidare hur lärarna ger 

respons på barnens svar. Bateman framför att en vanlig modell för konversation i 

undervisning är fråga-svar mellan lärare och elev. Galton, Hargreaves, Comber, Wall och Pell 

(1999) studerade, i sitt forskningsarbete om klassrumsundervisning (ORACLE), när "slutna" 

och "öppna" frågor användes i undervisning av läraren. Resultatet visar att lärarna tillämpar 

slutna frågor för att framkalla korta och sakliga svar. Det är retoriskt korrekt gentemot främst 

mycket små barn. Öppna frågor stimulerar ett tänkande, där svaren inte nödvändigtvis är 

förutbestämda och mer än ett möjligt svar finns. Alexander (2000), i sin studie om kultur och 

pedagogik, påvisar samma sak om lärarnas användande av öppna frågor i 

undervisningssituationer.  

Edwards och Furlong (1978) beskriver i sin forskning om lärandets språk och Fisher (1995) 

beskriver i sin forskning om att lära barn lära, att när läraren ställer en sluten fråga som inte 

följs av ett relativt snabbt svar, kan svaret ges av läraren i en process som ofta föregås av 

ledtrådar som är avsedda för att hjälpa barnet gissa vad läraren tänker.  Edwards och Furlong 

(1978) och Fisher (1995) 

Enligt Bateman (2013) finns lite kunskaper om hur lärare reagerar på barns svar. De 

reaktioner som studerats under hennes forskning, om konversationer visar på att lärarnas sätt 

att kommunicera kan bära på en föreställning om att de äger kunskap och att studenterna är 

oerfarna kunskapsinhämtare. Analysen visar att lärarna samtidigt i kommunikationen måste 

förhålla sig till lärande stöd och emotionell vård, något de inte har utbildning för. Det blir ofta 

problematiskt i undervisningssituationen för lärarna att hantera de två uppgifterna samtidigt, 

om de har denna syn på att äga kunskap som ska förmedlas. Enligt Bateman är det skillnad på 

hur lärarna definierar dialog och hur de själva utför kommunikation i klassrummet. Lärarna i 

hennes studie definierar begreppet dialog med att två parter talar med varandra, med 

turtagning och pauser, och att dialogen ska ske som en process där de som talar med varandra 

tillsammans ska komma fram till något. Bateman beskriver att begreppet dialog missbrukas av 

lärarna för de ofta styr dialogen då de har ett syfte/mål med dialogen i 

undervisningssituationen. Istället för att i första skedet tala om dialog är det bättre att först 

lyfta begreppet återkoppling, för det är endast genom det som äkta dialog kan ske enligt 

Bateman. (2013)  
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Samspel i skolan innehåller många komponenter 

Bateman (2013) anser att inom undervisning och lärande, då lärare och barn möts under sina 

dagliga interaktioner, har lärarna ibland svårt att välja vilket barns lärande de skall fokusera 

på i stunden Det handlar om när samspelet kräver läraren och elevernas totala uppmärksamhet 

för att främja barnets lärande. I Batemans studie hade lärarna svårt att interagera med barnen 

utan att riskera att kringgå sin lektionsplanering och teori om undervisning. Enligt forskaren 

bör lärarna sätta barnet i fokus och utveckla förståelsen för hur de lär och hur de reagerar 

genom att studera barns svar efter öppna frågor. Lärarna kan värdera denna tredje position, 

hur de svarar an, i samtalet och se till att de stöder och värderar barnets bidrag och inte 

"kapar" samspelet. De kan även ställa ett flertal frågor för att undvika kapning. (Bateman, 

2013).  Stivers och Endfield (2010) beskriver i sin forskning om fråga-svar-scheman att frågor 

som används under kommunikation ser olika ut. Frågorna är av olika karaktär. Det är 

exempelvis förklarande frågor, när frågorna används för att få förklaring till något, yttrande 

frågor, när frågorna används för att påtala något, och åtgärdande frågor, när frågorna 

används för att få något utfört.  

I en undersökning av amerikansk engelska konversationer framför Stivers (2010) att frågeord 

vem, vad, var, när, varför och hur, används i drygt en fjärdedel av samtalstiden. Frågeord 

används oftast när man vill förhöra någon eller få information om något. Svaren är anpassade 

efter frågan och svaret ger bekräftelse på något.  Den som svarar vill ofta säga det som den 

tror att frågeställaren vill höra. Tecken på detta kan vara när den som svarar använder samma 

ord som frågeställaren använder. Stivers beskriver att en bättre förståelse för relationer mellan 

frågekonstruktion, agerande och svar behövs. Även Siraj-Blatchford och Manni (2008) 

påvisar i sin analys om lärares användande av frågetekniker i sin undervisning att lärarna 

behöver en större medvetenhet om frågetekniker gentemot yngre barn. De behöver kunskaper 

om potentiella styrkor och svagheter i olika frågemetoder. Om lärarna har det skulle de kunna 

agera bättre. Ofta är det de utbildade lärarna, med examen, som är mer benägna att utforma en 

variation av både slutna och öppna frågor i sin undervisning.  

Bateman (2013) anser utifrån sin forskning att lärare borde använda sig av strategier som 

”sväng-till-samtal”/ i turtagningsprocessen vilket innebär att två eller flera personer turas om 

att samtala och föra samtalet framåt något som bör ske i den dagliga undervisningen. 

Turtagningsprocesssen bygger på tillämpning av vad en äkta dialog ska omfatta. Det är viktigt 

att lärarna är medvetna om turtagningsprocessen och samtalsfunktioner när de interagerar med 
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barnen. Heritage (2013) förklarar rörande konversationsanalys att det som främst påverkar i 

vilken utsträckning undervisning av typ turtagningsprocessen sker är både lärarnas och 

barnens kunskapsnivåer, status och hållning. Bateman (2012) anser att det handlar om hur 

pedagogiskt kunniga lärarna är att bedriva undervisning och hur intresserade eleverna är att ta 

till sig undervisning och vilken nivå elevernas kunskapsinhämtning ligger på. Exempelvis bör 

lärarna, när de ställer öppna frågor, lyssna på barnens reaktioner och plocka upp en aspekt av 

svaret och förmedla till barnen att de aktivt lyssnar och att de värdesätter barnens bidrag. 

Lärarna bör även vara medvetna om sina egna individuella intressen i undervisningen, 

eftersom forskning visar att lärarnas personliga intressen ofta påverkar och bidrar till att forma 

undervisningen. Lärarna i Batemans studie var omedvetna om att deras intressen var tydliga i 

undervisningen och lärarna lutade sig oavsiktligt mot sina egen intressen snarare än barnets.  

Bateman (2012) anser att lärarna bör vara medvetna om barnens olika kunskapsnivåer i olika 

situationer. Läraren gör sig medveten om barns kunskapsnivåer genom att exempelvis ställa 

frågor till barnet. På detta sätt tar läraren reda på den kunskap barnet redan har. Sedan kan 

läraren berätta saker för att lära ut ny kunskap de har/äger till barnet. På detta sätt blir läraren 

mer medveten om sin roll i samspelet och beroende på situation bestämma när de ska berätta 

om saker på ett lärarriktat sätt.  

Wetso (2006) förklarar att elever möter olika förutsättningar och förhållningssätt i skolan. 

Förhållningssätt och bemötande är beroende av vad som tros ske och vilken situation som 

uppstår. Vilket behov som styr det som sker mellan olika partner varierar från situation till 

situation. Specialpedagogen är en lärare som kan bidra till att stärka kommunikationen i 

klassrummet. Specialpedagogens behov kan vara att stimulera samtal och då agera genom att 

vara öppen för tolkningar och erfarenheter som eleverna har. Variationen i behovet leder till 

att barns lärande kan se mycket olika ut. Ett verktyg för lärande i skolan är dialogen. Dess 

form och funktion går att studera. Det handlar om på vilket sätt dialogen används och varför 

just den formen används i en specifik miljö. Ytterligare handlar det om vilka konsekvenser 

dialogens form och den miljön den används i får för elevernas lärande.  Dialogen beskrivs 

som en turtagning mellan olika partner i kommunikation med ord och gester. (Wetso 2006). 

Dialog i klassrummet  

Wells och Aruz (2006) beskriver ett forskningsprojekt om hur undervisning kan ge stimulans 

till dialog mellan lärare och elev. Wells (1998) beskriver i tidgare forskning att i skolan finns 

det mycket eleverna måste lära sig av tidigare generationer, och ibland, är monolog det bästa 
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sättet att ge den nödvändiga möjligheten för sådant lärande.  Wells och Aruz (2006) hävdar att 

monologisk undervisning inte är tillräcklig. Därför att det bara är en som pratar och det kan 

vara svårt för den som lyssnar att förstå vad som sägs. Dialog kan fungera bättre, de som 

deltar måste engagera sig i att klargöra för varandra vad de menar, förstår och inte förstår i ett 

försök att inta den andres perspektiv. Under Wells och Aruz projekttid, fanns ett lyckat försök 

att anta en mer dialogisk interaktion. Det var en minskning av andelen sekvenser som 

initierats av läraren och istället en ökning av student initiering. När läraren inledde med en 

fråga var läraren mer benägen om att begära information om elevernas åsikter och tankar 

snarare än känd information. Vilket möjliggjorde en kommunikation av en mer dialogisk 

karaktär. (Wells och Aruz, 2006). Trots dessa avvikelser fortsatte, i helklass, det typiska 

mönstret som Mehan (1979) beskriver i sin forskning om social organisation i klassrummet, 

den triadiska dialogen, där läraren ställde en fråga till eleverna i klassen, en student valde att 

svara, och läraren utvärderade elevens svar. Detta benämns som IRE: initiering-respons-

utvärdering. Sättet att samtala kan fortsätta under många byten av samtalsämnena, men med 

lite samband mellan ämnena. Wells och Aruz (2006) beskriver att tillfällena då dialog skedde 

mellan lärare och elev ändrades under projektperioden. I början av projektet fanns ett mönster 

att dialog uppstod främst spontant och oplanerat när eleverna reagerade starkt på något de 

skulle göra. Senare under projektet var det vid mer medvetet planerade tillfällen som dialog 

uppstod. Läraren fördelade talarutrymmet, genom att bjuda in eleverna att tolka och/eller 

kommentera information eller erfarenheter. Läraren gav även eleverna möjligheten att under 

en längre tid prata om eller systematiskt undersöka en fråga och arbeta mot någon form av 

slutsats. Uppföljningen för läraren bestod i att ge personligt stöd till eleverna genom att svara 

på elevernas försök till dialog, vilket skapar Vygotskys proximala utvecklingszon. Wells och 

Aruz beskriver en viktig aspekt av undervisning som syftar till att främja en dialog som medel 

för att öka förståelsen. Samtidigt, med läroplansinriktade dialoger, ges studenterna möjlighet 

att knyta kontakter mellan de ämnen som presenteras som viktiga för deras framgång i skolan 

och deras personliga erfarenheter och problem i världen utanför skolan. Wells och Aruz 

(2006). Lampert (1986) argumenterar i sin forskning om vetandet och görandet att eleven 

måste behandlas som beslutsfattare, snarare än någon som kommer ihåg eller någon som 

glömmer. Eleven behöver se samband mellan vad den lär sig i skolan och saker som den bryr 

sig om utanför skolan, och dessa samband  behöver vara relaterade till läroplanen.  

Resultaten ur Wells och Aruz (2006) forskningsprojekt visade sammanfattningsvis att en 

lärare kan gå från monolog till dialog genom att ställa frågor med flera möjliga svar till 
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eleverna och sedan uppmuntra dem till att vilja svara och bygga vidare på varandras 

kommentarer. Ett samarbete sker då genom dialog, alla kämpar mot samma mål för att uppnå 

ett gemensamt resultat.  

Exempel på arbete med barn i behov av stöd för kommunikation och samspel 

Wetso (2006) beskriver ett specialpedagogiskt arbete som bygger på kommunikation under 

lekfulla former med barn i förskolan och skolan. Pedagogerna blev i studien mer medvetna 

om att barnet hade språkliga kommunikativa brister för att klara att vara aktiva i en dialog. I 

studien skapade pedagogerna därför en tydligare språklig kommunikation med eleverna. 

Specialpedagogen modellarbetade för att visa på olika vägar till kommunikation och samtidigt 

fick lärarna ta del av en utbildning om kommunikationsteorier. Pedagogerna bemötte då 

barnet med språkliga stödhandlingar som att öppna upp/bjuda in och lyssna mer aktivt genom 

att sätta sig in i dess svar och svara uppmärksammat på det som sades. De använde sig 

medvetet av ett slags ögonblickets pedagogik, utifrån vad svarade barnet/eleven an på i 

dialogen. Det handlade om att direkt besvara minsta försök från barnet att svara eller ta 

initiativ till språklig kommunikation. Pedagogerna blev över tid (sex till åtta veckor) bättre på 

att avläsa hur barnet reagerade och direkt besvara detta. Det var just det besvarande utbytet 

som var det viktigaste. Den som besvarar måste ha förmågan att svar an på det mest 

betydelsebärande i dialogen och upprätthålla ett givande och tagande i den språkliga 

kommunikationen, för att dialog ska uppstå. Denna förmåga utvecklas successivt vanligtvis 

automatiskt i olika grader beroende på ens språkliga kommunikationsförmåga men vissa barn 

och vuxna måste ha språklig vägledning. Den kommunikativa kompetensen är beroende av de 

båda samspelandes skicklighet och motivation att samspela. Barnets förmåga utvecklades 

över tid och ordförrådet ökade under samspel med vuxen genom aktiviteten och dialogen i 

kommunikationen. Det går att säga att en bättre språklig kommunikativ jämvikt mellan 

parterna skapades. (Wetso 2006) 

Barns förmåga att ta initiativ för spontan samtalsdialog med den vuxne i lekprocessen går 

alltså att stärka enligt Wetsos forskning (2006). Pedagogerna fick handledning i arbetet om 

aktiviteter och handlingar. Deras kommunikativa kompetens utvecklades också. Strukturer 

och mönster granskades i dialogen mellan barn och vuxen i leken i förhållande till 

pedagogernas egna förhållningssätt och handlingar. Samspelsmönster växte fram utifrån de 

tolkningar som gjordes. Skillnad före och efter insatserna med specialpedagogiskt stöd och 

handledning för pedagogerna var påtagliga. Barnes samtals- och lekmönster förändrades till 
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att bli mer positiva. Barnen klarade att ta initiativ till lek och samspel. De talade i och om 

leken och riktade sin kommunikation till medlekaren. Barnens sociala status förbättrades och 

de sågs som intressanta att bjuda in till lek av andra barn. Från att ha varit i ett socialt och 

kommunikativt utanförskap kunde barnen inkluderas i de dagliga aktiviteterna i förskolan, 

förskoleklassen eller skolan. Negativa kontaktmönster reducerades och barnen visade en 

större variation i språkanvändning och dialog. De agerade mer i samklang med kamrater och 

intresset för att vara aktivt deltagande i dagsprogram ökade. Den kommunikativa 

kompetensen spillde över på samspel med kamrater i olika sammanhang. De blev 

kommunikativa och använde ögon- och öronkontakt i ett riktat turtagande. Material som 

användes symboliskt under kommunikationen stärkte utbytet och förståelsen och barnet kunde 

hålla upp sina tankar under dialogen. Materialet blev stöd för inre föreställningar under 

dialogen och väljs utifrån vad som passar för stunden för att tydliggöra innehåll i ett samspel 

eller dialog. (Wetso, 2006) 

Habermas teorier som vi tolkat dem i förhållande till kommunikativt handlande 

Det finns många teorier och förslag på åtgärder om vad som behövs för att en kommunikation 

ska skapas genom språket. Habermas (1984) beskriver kommunikativt handlande som en 

teori/en åtgärd för hur språk och kommunikativt arbete i dialoger mellan människor kan skapa 

gemensam förståelse och samförstånd. Kommunikativt handlande sker dagligen då människor 

samtalar med varandra och använder talet för att förhålla sig till normer och värderingar, och 

även sina egna erfarenheter. Insikten av kommunikativt handlande är att språket alltid 

används centrerad kring vad han kallat tre angelägenheter; den objektiva världen, den sociala 

världen, och den subjektiva världen. Nedan redogörs för exempel på komponenter som 

involveras i kommunikation, se tabell 1. 

   Formella            

   pragmatiska    

  särdrag → 

↓Action/ 

Karakteristiskt 

språkbruk 

Språk- 

funktion 

Åtgärds- 

orienterad 

Grund- 

läggande 

attityd 

Giltig- 

hetskrav  

Världs- 

relaterat 

Konversation/ 

Samtal 

Konstaterande 

Handling. 

Representera 

ett faktum om 

den objektiva 

världen 

Tillhörighet  

Lärarspråk 

Orienterande 

Kunskaper   

Förförståelse  

Objektivering 

Grundsyn 

Sanning 

 

Objektiv 

värld 

Andras 

åsikter 

Tabell 1. Vår tolkning av Habermas teori om kommunikativ handling (1984).  

Som exempel på ett försök till en tolkning av ovanstående tabell kan ur Habermas (1984) 

beskrivas att karakteristiskt språkbruk är en konstaterande handling att lärare arbetar i skolor 
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och språkfunktion innebär att lärare använder sig av ett yrkesspråk. Läraren är 

åtgärdsorienterad genom sina kunskaper om exempelvis pedagogik utifrån sin 

grundläggande attityd som kan vara vårdande . Det finns i lärarkåren ett giltighetskrav på vad 

som klassas som sanning och det ska vara världsrelaterat, för att kunna ta del av andras 

åsikter. Det handlar om att en total sann bild skapas av ett visst objekt genom ett visst 

språkbruk; exempelvis en fråga-svarsmetod inom läraryrket, som anses globalt vara en bra 

modell för lärande hos barn. Detta är en påståendekunskap som dock inte är 100 procentig då 

den alltid är öppen för motiverande kritik.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur kommunikation mellan lärare och 

elev kan gå till i undervisningssituationer på två olika särskolor. Fokus låg på att se:  

- Hur sker kommunikation mellan lärare och elever under lektionerna? 

- Vem tar initiativ eller inleder kommunikation? 

- Sker återkoppling och i så fall hur? 

- Fanns det inslag av äkta dialog i lektionerna? 
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Metod 

Metodval 

Studien avsåg att vara en kvalitativ induktiv analys (kvalitativ ansats). Anledningen till att den 

kvalitativa metoden med deltagande observation och intervju valdes beror på att det 

därigenom fanns möjlighet att se närmare på hur kommunikation mellan lärare och elev under 

lektioner i särskolan kan se ut. Vi ville själva undersöka kommunikation under lektioner. 

Inom fältforskning uppmuntras forskaren att använda sig av de metoder som är möjliga i 

sammanhanget och som kan bidra till en djupare och bredare förståelse av sammanhanget 

och fenomenet som studeras. Det kan bland annat handla om observationer, intervjuer, 

samtal eller dokumentinsamling. (Fejes, 2012, s. 30)  

Urval  

Studien byggdes på ett bekvämlighetsurval. Den omfattar sju observationer och tre intervjuer. 

De första respondenterna var lärare som geografiskt fanns i närheten av oss. Vi har under 

olika möten på arbetsplatser kommit i kontakt med lärare i särskolan som uttryckt intresse av 

området kommunikation. Via dessa kontakter skapades sedan nya kontakter med fler lärare 

som arbetade inom grundsärskolan och som kunde vara intressanta att få med i studien.  

4 specialpedagoger/speciallärare, 9 assistenter och 19 elever som kom att delta i studien 

arbetar i två olika kommuner. För att lärarnas, assistenternas och elevernas identitet inte ska 

röjas anges de som L1- L4, A1- A9 och E1-19 i uppsatsen. Skolorna, benämns S1 och S2.  

I nedanstående tabell 2. ges en överblick och en kort presentation av medverkande skolor och 

lärare i särskolan. 

Observation Tid  Person Yrke och arbetsplats År i yrket Antal elever 

1 skola S1 

 

Ca 30 
min 

L1 Specialpedagog arbetar i en f-5 

skola i en mindre kommun, 

grundsärskola,  

inriktning träningsskola 

3  Ca 300 elever. 

Deltagande 4 elever. 

2 skola S1 

 

Ca 30 

min 

L2 Specialpedagog arbetar i en f-5 

skola i en mindre kommun, 

grundsärskola,  

inriktning träningsskola 

15 Ca 300 elever. 

Deltagande 12 elever. 

3-7 skola S2 

 

 Ca 20 

* 5 = 

100 

min 

L3-4 Speciallärare arbetar i en 2-5 skola, 

i en mellanstor  

kommun, grundsärskola. 

10 och 15 Ca 300 elever. 

Deltagande 7 elever. 

Tabell 2. Över deltagande lärare, utbildningsbakgrund, skolform, omfattning av observationer i tid och 

antal deltagande elever.  
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Procedur 

Data samlades genom observationer i undervisningssituationer och intervjuer med de lärare 

som observerats. Intervjuerna tog 20 till 60 minuter att genomföra och de utfördes i en ostörd 

miljö på skolorna i anslutning till observationerna. Innan intervjuerna börjades påmindes 

respondenterna om de forskningsetiska principerna och studiens syfte. Observationerna och 

intervjuerna, som hade låg grad av struktur, gick till på följande sätt: båda observatörerna var 

fysiskt närvarande, samtidigt som det gjordes ljudupptagning. Det för att skapa god grund för 

senare analys. Genom att spela in och närvara kunde atmosfären och känslan i klassrummet 

iakttas samtidigt som observationen genomfördes av själva kommunikationen. Våra 

upplevelser och intryck som observatörer kunde sedan komplettera ljudupptagningarna. 

Materialet lyssnades av flera gånger för analys för att försöka upptäcka olika aspekter och 

betydelser i sammanhanget. Detta för att skapa förutsättningar att kunna göra rimliga 

tolkningar av det som skulle analyseras.  

Det finns flera fördelar med att använda bandspelare och videokamera. Exempelvis kan 

man registrera pauser, tystnader m.m. Videokameran tillåter också att man registrerar om 

någon person tvekar, kroppsspråk, ögonkontakter, grimaser osv. Forskaren kan också gå 

tillbaka till sitt material om och om igen. (Einarsson och Hammar Chiriac 2002, s. 25) 

Intervjuerna skedde i anslutning till avslutad observation. Detta för att kunna följa upp och 

resonera över händelseförloppet och vad som utspelade sig under lektionen/lektionerna. 

Lärarna som observerats fick en chans att beskriva och förtydliga innehåll och handlingar. 

Syftet var att försöka förstå, beskriva och analysera kommunikationen under lektionspassen 

därför lästes data av flera gånger, samtidigt som vi ställde frågorna till materialet ”vad är det 

som händer här?” ”vad säger intervjupersonen egentligen?”, det för att kunna göra en första 

tolkning genom att försöka förstå det som lästes ”som något”.  Tolkningarna skrevs sedan ned 

i fylliga detaljerade beskrivningar, som sedan bearbetades genom jämförande analyser och 

ifrågasättanden av språkliga formuleringar i tolkning av intervjupersonernas utsagor. Dessa 

data sorterades och först då började analysen kunna skrivas. Händelser, kategori och mönster 

som upplevdes vara otydligt uttalade men ändå existerade söktes fram. Särskild 

uppmärksamhet lade vi på att finna kommunikativa händelser ord eller mönster som 

upprepade sig, eller stack ut. De händelser som påminde om varandra hamnade under samma 

kategori. Efter att ha gjort denna analys växte resultat fram. Resultatet består av vår tolkning 

av kommunikationsprocessens form och innehåll. Arbetssättet är hämtat från en föreläsning 
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om metod och bearbetning av Eva Skogman som inspirerade oss under föreläsning 

Kvalitativa metoder – en fortsättning, Mälardalens högskola, (2014-10-10). 

Datainsamlingsmetod  

Trost (2010) framför att det finns fördelar med att begränsa sig till ett fåtal intervjuer vid 

användandet av kvalitativ intervju som forskningsmetod. Vid för många intervjuer kan arbetet 

lätt bli ohanterligt, det blir mycket material att bearbeta (Trost, 2010). Vi lade fokus på 

observationerna, och lärarnas uppfattningar och förklaringar i intervjuerna vilket bidrog till 

förståelse och tolkning av observationerna. Det var lämpligt att intervjua lärarna i anslutning 

till observationerna. Det gjorde det lättare för oss som observatörer att ställa relevanta frågor 

som klargjorde kommunikationen om hur läraren tänkte om lektionen som nyss observerats.   

Etiska reflektioner 

Forskningsetiska överväganden utifrån Vetenskapsrådet (2011), vetenskapsrådet riktlinjer, 

följdes. I studien har de forskningsetiska kraven beaktats. Deltagarna har tillfrågats om de vill 

delta i studien och att de har rätt att dra sig ur studien när som helst. Vi valde att först kontakta 

rektorer och därefter lärare för att fråga om de var intresserade att delta i studien. På så sätt 

delgavs de information om möjlighet till medverkan. När kontakten var skapad diskuterades 

med var och en om vilka som behövde veta vad om forskningen och hur individskyddskravet 

skulle hanteras utan att påverka forskningskravet. Vi hade dock det slutgiltiga 

forskningsetiska beslutsfattandet om vilka som kom att ingå i studien. Utgångsläget var att i 

största möjliga mån agera så inte någon riskerade att känna sig kränkt (individskyddskravet). 

Ett informationsbrev sändes till rektorerna och lärarna som beskrev studien (bilaga 2). Ett 

likartat brev sändes till föräldrarna (bilaga 3). I brevet tillfrågades föräldrarna om de godtog 

eller inte godtog att deras barn deltog i studien med tanke på att lärarnas agerande inte kunde 

studeras utan att eleverna också medverkade. Ansvarigas kontaktuppgifter fanns i brevet så 

om föräldrarna hade frågor kunde de ta kontakt.   

Vid transkriberingen ersattes namnen på de som medverkat i studien till olika koder, 

exempelvis L1 - Lärare 1 eller E5 - Elev 5 för att respondenterna inte ska kunna identifieras. 

Ljudupptagningarna raderas vid studiens avslut. Detta för att ljudupptagningarna inte ska 

kunna användas i något annat syfte.      
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Databehandling  

I litteratur som handlar om samtalsprocesser används ofta olika begrepp som betyder samma 

sak. I studiens text sorterades dessa begrepp och de med samma betydelse fick gemensam 

färgkod. Det för att lättare både hålla isär begreppen, men även för att föra ihop dem som 

kunde samlas under samma färgkod.  

 företeelse /särdrag/händelse  

 egenskap/kännetecken/tema/kategori   

 innebörd /betydelse /samband/mönster  

 samtal/dialog/prat/kommunikation 

Under processens gång begränsades begreppen till händelse, kategori, mönster och 

kommunikation.  

Observationerna beskrevs i en tabell, se nedan tabell 3. Under rubrik Fylliga detaljerade 

beskrivningar framgår anteckningar som gjordes under observationerna. En första analys 

gjordes genom att anteckningarna lästes av flera gånger, samtidigt som frågan ställdes ”vad är 

det som händer här?” Dessa data jämfördes med transkriberingarna av intervjuerna, ”vad 

säger intervjupersonen egentligen?”. Analysen fortsatte genom att tolkningen av första 

analysen antecknades under rubrik Jämförande analyser och ifrågasättanden. Olika mönster 

började nu växa fram mellan händelse och kategori. Dessa beskrevs under rubrik Händelser, 

kategori och mönster. I tabell 3 visas ett exempel på hur data bearbetades. 

Fylliga detaljerade beskrivningar Jämförande analyser och 

ifrågasättanden 

Händelser 

kategorier 

och mönster 

L1 startar morgonsamlingen genom att säga tyst nu 

har vi samling. Eleverna talar sinsemellan om olika 

ämnen.  L1 deltar ej i dessa ämnen.  

Skapa en lektionsanpassad ordning? 

Uppstart av lektion kräver vissa 

förutsättningar, menar L1. Ordning och 

reda? L1 förklarar, vill ha elevernas 

fokus, inga utsvävningar. Ingen 

återkoppling sker då av det eleverna 

talar om.  Egenskaper följer varandra. 

Återkommande mönster?  

Uppstart av 

lektion. 

Direktiv följs 

av  

tillsägelse. 

Ingen åter- 

koppling. 

Musiklektionen startar med att tolv elever och åtta 

assistenter kommer in i klassrummet. L2 och 

observatörerna är redan i klassrummet. L2 har ställt 

flera stolar i rummet. L2 har lagt lappar med 

deltagarnas namn på vardera stolen. De sätter sig på 

stolen med deras namn på. L2 välkomnar dem och 

deras besökare, observatörerna. Eleverna småpratar 

med varandra. Inget hördes av vad de sade. L2 säger 

tyst, att de skall sjunga en sång. Alla sjunger. 

L2 sköter det administrativa. Ber inte 

om hjälp? L2 anser att det blir stökigt 

annars. L2 nöjer sig med att själv 

välkomna observatörerna. De blir inte 

presenterade. Inget sägs om 

observationen. Visste eleverna redan? 

Ja de visste redan. L2 ville inte ta fokus 

från lektionen. L2 bestämmer vad alla 

skall göra. L2 är inte med i småpratet 

mellan eleverna, inte intresserad? L2 

tycker inte hon har tid, vill förbereda 

innan lektionen. 

Uppstart av 

lektion. 

Tillsägelse, 

direktiv.  

Ingen åter- 

koppling 

 

Tabell 3. Underlag för analys av en observation med exempel 
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Vid upprepning av likartade beskrivningar gjordes tolkningen att det fanns ett mönster. Vid 

uppstart av lektion, som var en händelse, var mönstret att när eleverna småpratade 

återkopplade läraren med att säga: – tyst, vilket tolkades som kategorin tillsägelse. Följt av - 

nu har vi samling, som tolkades som kategorin direktiv. Resultatet började skrivas. Det 

presenterades under rubriker som stod för tre olika händelser, uppstart, pågående arbete och 

avslut av en lektion. De kategorier som växte fram vid analysen av lektionerna är kursiverade 

under dessa tre rubriker. Under varje rubrik studerades hur och vem som inledde en 

kommunikation, hur återkoppling skedde och om det fanns inslag av äkta dialog.  
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Resultat 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur kommunikation mellan lärare och 

elev kan gå till i undervisningssituationer på särskolan. Här följer redovisning av resultatet 

från observationer och intervjuer.  

  

Deskriptiv data  

Observationerna och intervjuerna utfördes på två särskolor, här benämns de skola S1 och S2. 

Här ges en beskrivning av situationen i miljön vid varje observationstillfälle. 

Observation1: Morgonsamling, ca 30 min, med efterföljande intervju på ca 20 min   

Närvarande lärare L1, tre assistenter A1-3 och fyra elever E1-4. L1 deltog vid intervjun som 

skedde i klassrummet. 

Den fysiska miljön bestod av ett stort och ett litet klassrum. I det stora rummet, i ett hörn, 

fanns två soffor. Vid sofforna satt en vägghylla, där böcker förvarades.  I motsatta hörnet stod 

även ett runt bord för ca sex personer. Utefter rummets ena långsida fanns det bänkar med 

spel och pussel. I det lilla rummet hade varje elev sin egen arbetsplats avskild med hjälp av 

skärmar eller hyllor. Under observationen satt eleverna och assistenterna på stolar i en 

halvcirkel mitt i det stora rummet. Läraren stod framför eleverna, med ryggen mot en 

whiteboardtavla. Assistenterna var jämnt utspridda mellan eleverna. Under morgonsamlingen 

arbetade alla i rummet kring dagens innehåll. Vid intervjun uppgav L1 att den fysiska miljön, 

i det observerade klassrummet, var anpassat för att främja det pedagogiska rummet, den 

pedagogiska miljön. L1 berättade att det var viktigt att eleverna och assistenterna kunde se 

whiteboardtavlan och läraren. Assistenterna var fördelade på sådant sätt att alla eleverna 

kunde få individuell hjälp. L1 uppgav att exempelvis stolars placering och annat material L1 

behövde, var iordningställt innan lektionen började så att L1 kunde fokusera på eleverna. 

Under observationen upplevde vi att den sociala miljön var lugn och trevlig. När läraren, 

assistenterna och eleverna kom in i klasrummet log de och pratade med varandra. Alla lät 

vänliga på tonfallet. Under lektionen var miljön fortfarande avspänd, genom att alla såg glada 

ut och småpratade lite.  

Observation 2: Musiklektion, ca 30 min, med efterföljande intervju på ca 20 min  

Närvarande musiklärare L2, åtta assistenter A1-8 och 12 elever E1-12 från fem olika klasser. 

L2 deltog vid intervjun som skedde i klassrummet.  
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Den fysiska miljön var en musiksal. Utefter ena långsidan var det stora fönster, vid andra 

långsidan var det skåp och hyllor. Längst bak i rummet var det stolar staplade i högar. 

Framme i rummet fanns ett piano och ett trumset och på väggen satt en whiteboardtavla. 

Under observationen satt eleverna och assistenterna på stolar, med lapp med deras namn på.  

Läraren satt på en rullpall riktad mot eleverna strax framför dem. Lektionen bestod av 

körsång. Vid intervjun uppgav L2 att den fysiska miljön, i den observerade musiksalen, var 

anpassad för att främja det pedagogiska rummet, den pedagogiska miljön. L2 berättade att 

möbleringen var utformad för att bibehålla lugn och ro i klassrummet. Stolarna var 

framställda när eleverna kom in i musiksalen och namnlapparna underlättade för eleverna att 

finna var de skulle sitta. L2 framförde att det var bra som lärare att sitta på en rullpall för att 

lätt kunna förflytta sig mellan eleverna, utan att behöva resa på sig. Det gjordes för att snabbt 

kunna hjälpa eleverna att hålla fokus. Under observationen upplevde vi att den sociala miljön 

var lite uppspelt precis då eleverna kom in i klassrummet. De pratade mycket i munnen på 

varandra. Det lugnade dock ned sig när lektionen började och eleverna satte sig på sina 

platser. Läraren, assistenterna och eleverna lät vänliga på tonfallet under lektionen. Ibland 

rullade läraren nära någon elev och tittade på den med vänlig blick och nickade. Läraren, 

assistenterna och eleverna såg glada ut. 

Observation 3: Svenska lektion, ca 20 min   

Närvarande lärare L3-4, en assistent A9 och sex elever E13-18 i årskurs 2-5. L3 deltog vid 

intervjun som skedde i fikarummet efter observation sju. 

Den fysiska miljön bestod av två klassrum. I det stora rummet fanns, längs en vägg, sektioner 

av bord med stol, för en person, med skärmar mellan varje sektion. Vid varje bord stod en 

liten hylla med tre hyllplan. På ett hyllplan fanns en plastlåda. I bortre ändan av rummet stod 

två bord med stolar, för tre personer. Längst fram i rummet satt en stor whiteboardtavla på 

väggen. Framför tavlan stod ett ovalt bord för ca 10 personer. Ytterligare, vid sidan om 

whiteboardtavlan, fanns ett skrivbord för läraren. I det mindre rummet stod två bord med två 

stolar vardera och en soffa. Där fanns även en hylla med spel, pussel och diverse pysselsaker 

som exempelvis kritor. Under observationen satt alla vid det ovala bordet. Lärarna, assistenten 

och eleverna arbetade kring almanackan som veckodagar, månad, årstid och schemat. Allt 

lektionsmaterial låg på bordet. Vid intervjun uppgav L3 att den fysiska miljön var anpassad 

för att främja det pedagogiska rummet, den pedagogiska miljön. L3 berättade att lärarna och 

eleverna satt vid bordet för att alla skulle kunna se varandra. För att undvika störande moment 
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och bibehålla lugn och ro i klassrummet var allt material som lärarna behövde under lektionen 

framplockat innan den startade. Läraren berättade om ytterligare sätt att bibehålla lugn och ro 

i klassrummet som att leda lektionen genom att ställa frågor om almanackan. Detta arbetssätt 

kring almanackan var återkommande varje dag för att bibehålla en struktur. Under 

observationen upplevde vi att den sociala miljön var väldigt lugn och trivsam.  Lärarna, 

assistenten och eleverna hade ofta kroppskontakt genom att de exempelvis masserade 

varandras händer, samtidigt som de arbetade kring almanackan. Lärarna, assistenten och 

eleverna hade trevligt tonfall och såg nöjda ut.  

Observation 4: Individuellt arbete, ca 20 min  

Närvarande lärare L3-4, en assistent A9 och sex elever E13-18 i årskurs 2-5. L3 deltog vid 

intervjun som skedde i fikarummet efter observation sju. Eleverna var sysselsatta med eget 

arbete.  

Rörande den fysiska miljön, se observation 3.  De moment som studerades under 

observationen, i det stora rummet, var när E13 spelade spel med L4, E14 spelade memory 

med L3 och när E15 vandrade omkring. Vid intervjun uppgav L3 att den fysiska miljön var 

anpassad för att främja det pedagogiska rummet, den pedagogiska miljön. L3 berättade att 

vardera eleven fick individanpassad undervisning och därmed full uppmärksamhet. Under 

observationen upplevde vi att den sociala miljön var stillsam och avspänd. Båda lärarna lade 

ofta en hand på eleven då de spelade spel. När lärarna, assistenten och eleverna pratade gick 

de nära varandra och viskade. De hade trevligt tonfall och såg nöjda ut. Lärarna log ofta och 

nickade åt E15 som vandrade omkring. Assistenten lade sin hand på E15 axel och tecknade att 

eleven skulle sätta sig, de nickade mot varandra och log. När E15 reste sig upp igen och 

vandrade vidare tittade assistenten och lärarna på varandra och skrattade och ryckte på sina 

axlar. 

Observation 5: Svenska lektion, ca 20 min  

Närvarande lärare L3-4 en assistent A9 och sex elever E13-18 i årskurs 2-5. L3 deltog vid 

intervjun som skedde efter observation sju.  

Rörande den fysiska miljön, se observation 3.  Under observationen satt lärarna, assistenten 

och eleverna runt det stora bordet. De hade svenska och tränade på bokstavsljud. Allt 

lektionsmaterial låg på bordet. Läraren visade bilder på olika föremål för att få eleverna att 

ljuda. Vid intervjun uppgav L3 att den fysiska miljön var anpassad för att främja det 



 

 

25 

 

pedagogiska rummet, den pedagogiska miljön. Läraren berättade att ställa frågor till eleverna 

var ett grepp att leda lektionen. Läraren kunde då vända sig till en elev i taget och på det sättet 

fick varje elev talutrymme i klassrummet. Under observationen upplevde vi att den sociala 

miljön var avslappnad och trivsam. Assistenten gick runt bordet och masserade elevernas 

axlar, samtidigt som de arbetade med svenska. Lärarna, assistenten och eleverna hade trevligt 

tonfall, såg nöjda ut och skrattade lite då och då.  

Observation 6: Individuellt arbete, ca 20 min  

Närvarande lärare L3-4 en assistent A9 och sex elever E13-18 i årskurs 2-5. L3 deltog vid 

intervjun som skedde i fikarummet efter observation sju.  

Den fysiska miljön, se observation 3. Under observationen satt eleverna var de ville och de 

rörde sig fritt i rummen. Eleverna var sysselsatta med olika saker. Det observerades när 

eleverna spelade pussel och bingo i det större rummet. Vid intervjun uppgav L3 att den 

fysiska miljön var anpassad för att främja det pedagogiska rummet, den pedagogiska miljön. 

L3 berättade att vardera eleven fick individanpassad undervisning och därmed full 

uppmärksamhet. Under observationen upplevde vi att den sociala miljön var lugn och trevlig. 

När lärarna, assistenten och eleverna pratade gick de nära varandra och viskade. De hade 

trevligt tonfall och såg nöjda ut. Ifrån det mindre rummet hördes låga skratt och fniss. 

Observation 7: Eget arbete, ca 20 min med efterföljande intervju på ca en timme:  

Närvarande lärare L3-4 en assistent A9 och sex elever E13-18 i årskurs 2-5. Vid intervjun, 

som berörde observation tre till sju, deltog L3. Intervjun skedde ostört i fikarummet.   

Den fysiska miljön, se observation 3. Under observationen satt eleverna vid sina bänkar som 

var placerade längs med väggen, med skärmar emellan. De arbetade med eget material som 

låg i lådorna vid deras bänkar. Lärarna och assistenten gick omkring och hjälpte till vid 

behov. Vid intervjun uppgav L3 att den fysiska miljön var anpassad för att främja det 

pedagogiska rummet, den pedagogiska miljön. L3 berättade att skärmarna var särskilt 

lämpade för elever med autism. Eleverna hade lättare att koncentrera sig om de satt avskiljt 

när de arbetade med skolmaterial. Under observationen upplevde vi att den sociala miljön var 

lite lågmäld men ändå trivsam. Några elever gäspade och såg trötta ut, de halvhängde över 

sina bänkar och småstönade. Lärarna och assistenten närmade sig eleverna och kramade om 

dem. De viskade till varandra med trevligt tonfall.  



 

 

26 

 

Resultat utifrån observationer, intervjuer och frågeställningarna 

Ett särskilt fokus låg på att studera hur kommunikation mellan lärare och elev kan gå till i 

undervisningssituationer på särskolan. Först presenteras exempel från observationerna.  

Hur sker kommunikation mellan lärare och elever under lektionerna? Vem tar initiativ eller 

inleder kommunikation? Sker återkoppling och i så fall hur? Finns det inslag av äkta dialog i 

lektionerna?  

Sedan följer resultatet från intervjuerna i relation till ovanstående frågeställningar (och med 

utgångspunkt i den observerade situation som studerats).  

Observationerna  

Data som framkom ur beskrivningar och analys av kommunikation vid observationstillfällena 

är sorterad i tre rubriker/händelser, uppstart, pågående arbete och avslut. De kategorier som 

växte fram vid analysen är kursiverade under dessa tre rubriker/händelser. Varje observation 

följer en lektions upplägg med början, mitten och slut. Under varje rubrik anges hur och av 

vem kommunikation inleddes, hur återkoppling skett och om det finns inslag av äkta dialog.  

Uppstart  

Lärarna inledde, vid uppstart av lektion, med att ge direktiv (sade till vad som skulle göras), 

följt av en tillsägelse (uppmanade till ändrat beteende).  

L1 - Nu ska vi berätta vilket datum, du kan sätta dig på stolen så berättar jag vilket datum 

Lärarna gav även direktiv följt av tillsägelse, eller vise versa, när eleverna tog initiativ med att 

prata sinsemellan. Dessutom nonchalerade (visade inget intresse) lärarna det eleverna pratade 

om. Därmed skedde ingen återkoppling av läraren och inte heller någon äkta dialog förekom.  

L1 – Tyst, nu har vi samling 

Pågående arbete 

Lärarna inledde även under pågående arbete med att ge direktiv, följt av en tillsägelse. Under 

pågående lektion inledde läraren även med att ställa frågor (få information om något). Det 

handlade både om att ta reda på om eleverna hade förstått vad de skulle göra, vad eleverna 

kunde rörande en uppgift, vad de gjorde just nu och hur det gått. Detta skedde då lärarna, 

assistenterna och eleverna var samlade kring en gemensam uppgift eller då eleverna arbetade 
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enskilt med eget arbete. Lärarens frågor efterföljdes ofta av att läraren återkopplade med 

beröm, 

L4 – Vet du vad du skall göra? 

E18 – Ja.  

L4 – Vad bra  

eller tillrättavisning. 

L1 - Vad blir det tillsammans 

E2 - Tolv, tolv 

L1 - Nej, det blir tjugo tillsammans 

Den sistnämnda skedde främst då eleverna inte svarade som lärarna hade tänkt.  Lärarna gav 

även eleverna återkoppling i form av direktiv och tillsägelse.  

När eleverna inledde genom ett påstående  

E4 - jag har frukt 

L1 - har du yoghurt med dig 

E4 - jag har frukt 

L1 - har du fruktyoghurt med dig, aha 

eller en fråga 

E13 – kan du flyga 

L3 – kan du det 

E13 – nej, men jag skulle vilja. 

Här skedde ingen återkoppling av läraren som istället vände tillbaka (ställde samma fråga 

tillbaka), bröt (fortsatte prata om sitt eller bytte ämne) eller nonchalerade. Det hände dock att 

lärarna gav återkoppling genom att de tolkade (eget sammanhang) det som sagts.  

Eleverna tog initiativ att när som helst, mitt i en aktivitet, inleda med ett påstående (berätta 

något som hade hänt) eller ställa frågor som inte handlade om skolämnet.   

E1 – varför har ni den där på 

L1 – jag skall släcka den nu 
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Elevernas frågor eller påstående fick ingen återkoppling alls av läraren. Lärarna återkopplade 

genom att inte svara på frågan utan istället komma med ett påstående eller bryta. Om lärarna 

gav återkoppling skedde det genom att eleverna fick tillrättavisning och/eller tillsägelse. 

Någon äkta dialog förekom inte.  

L 1 - Vilken mat är det idag 

E3 -  Ja, (tecknar) raggmunk, - raggmunk 

E4 -  Är det vitkål 

L1 -  Vi går igenom schema nu 

E4 - Är det vitkål 

L1 - Det är raggmunk, nu fortsätter vi med schema. 

Avslut 

Vid avslut påkallade lärarna elevernas uppmärksamhet genom att inleda med att ge direktiv 

med efterföljande beröm.  

                L3 - Nu är det lunch, vad duktiga ni varit 

Lärarna bröt också genom att snabbt ändra samtalsämne. 

                L3 - Här har vi något annat, här har vi mmm 

Lärarnas avslut återkopplades av eleverna med att de ställde frågor eller gjorde påståenden. 

Ganska ofta nonchalerades frågorna eller påståendena av lärarna om de endast hade bytt 

aktivitet. Till skillnad mot om en lektion hade avslutats helt gav lärarna utförliga svar, som 

efterföljdess av ytterligare frågor, vilket kan påminna om äkta dialog.  

              E13 – på kortis har jag ju tränat 

              L3 – har du börjat på kortis nu då da. Är du på …  

              E13 – blå 

              E14 – jag är på blå 

              L3 – är ni där samtidigt då, ni kanske inte är det då  
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Intervjuerna   

 

Samtliga lärare berättade i intervjuerna att bemötandet kunde se olika ut beroende av 

elevernas funktionsnedsättning. L3 menade att vissa elever behövde träna på att ställa 

generella frågor som inledning på ett samtal.  

L3 – Ofta handlar vissa elevers svårigheter om hur svårt de har av att minnas och hålla fokus. 

Det gör att eleverna exempelvis har svårt med att i stunden finna lämpliga kallpratsämnen. De 

frågar exempelvis om saker som ”låter konstiga” för andra. Vi tränar på att prata om väder och 

vind, som att ställa en fråga till någon, om de hade regn i går. Så nu går eleverna till och med 

omkring och låtsaspratar, de ställer till och med frågor till sig själva som handlar om väder och 

vind. De har dock ändå svårt med att hålla sig till lämpliga ämnen. Vi kan få en fråga som 

handlar om ifall vi har varit i rymden, var det kallt där? Då brukar vi vända tillbaka det eleven 

sagt.  

L3 beskrev ytterligare att om en elev sagt ett ord högt, som inte handlade om det rådande 

undervisningsämnet, undvek läraren ibland att svara på detta. Det enda läraren gjorde var att 

upprepa ordet. Läraren menade att på detta sätt undveks utsvävningar och gruppens fokus 

kvarstod. Däremot om L3 ville få en fortsättning på ämnet formulerade läraren om ordet till 

en fråga och då svarade ofta eleven med ytterligare kommentarer och vise versa.   

E13 – Gräs. 

L3 - Växer gräset ute? 

E13 – Det är grönt ute. 

Alla lärarna framhöll att de flesta eleverna hade svårt att hålla fokus. Därför behövde eleverna 

lugn och ro i klassrummet och det var lärarnas uppgift att upprätthålla detta.  Lärarna 

framförde att speciellt då de skulle starta en lektion eller aktivitet var det viktigt att det var 

lugn och ro i klassrummet. Det var betydelsefullt för lärarna att styra upp eleverna så det inte 

blev oroligt och hjälpa eleverna att hålla fokus, så de kunde hålla sig till ämnet. Lärarna 

menade att de undvek att låta eleverna börja prata om exempelvis saker som skett utanför 

klassrummet.  

L1 – det är ju så viktigt att våra elever har lugn och ro, det får inte förekomma onödiga 

störande moment. Både på det som händer i klassrummet och på det som sägs ibland. Jag 

försöker förbereda så mycket som möjligt i klassrummet innan eleverna kommer in. Om 

början av lektionen blir bra brukar det vara större chans att det blir bra.  
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Samtliga lärare hävdade att det var viktigt för många elever att samma saker gjordes varje dag 

i undervisningen, att lektionen följde fasta mönster. Lärarna framförde att det fanns en 

pedagogisk tanke att eleverna behövde veta vad som skulle ske, speciellt för elever med 

autism. Lärarna tyckte att dessa elever hade speciellt stort behov av tydliga system. Lärarna 

berättade att det ledde till att de inte alltid kunde svara på det eleverna ville prata om, om det 

inte handlade om undervisningsämnet. Det ledde till att det blev mindre utrymme för 

utsvävningar under undervisningens gång. Samtliga lärare tog även upp att någon typ av 

gemensam summering i slutet av lektionen var önskvärd. Eller att lärarna enskilt summerade 

undervisningen efter avslutat undervisningspass. Det var viktigt att summeringen var 

anpassad för elevgruppen.  

L2 – Jag har alltid samma struktur med start och slutsång för att då blir det tydligt för 

eleverna vad som händer på lektionen. Jag lyssnar inte så mycket på vad elever säger på 

lektionerna utan jag summerar det istället efter lektionen och tar med det i planeringen. 

Lärarna (alla) talade om att det var viktigt att ha en lektionsplanering så att eleverna kunde 

uppnå målen.  

L1 – det är så viktigt med en lektionsplanering, vad ska man annars utgå ifrån. Våra 

elever behöver struktur och lektionsplaneringen ger den. Det är viktigt att den följs.  

Samtliga lärare framförde att de inte hade tid att prata om så mycket annat än det som skulle 

göras utifrån lektionsplaneringen. Lärarna berättade att de till och med ibland inte ville ge 

respons på något en elev sagt. Speciellt då någon elev upprepade vissa ämnen om och om 

igen.  Dock framförde lärarna ändå att det alltid var viktigt att föra dialog med eleverna 

genom att ge direkt respons på det eleverna sagt . L3 tyckte att det var viktigt att ge eleverna 

utrymme att prata när tillfälle gavs, men det gjordes sällan under lektionerna, utan mer på 

rasterna.  

L3 – Vi är med våra elever mycket på rasterna, det är då man lär känna dem. Vi är inte då 

lärarna, det är på ett annat plan. Man talar om ett begrepp, äkta dialog, kanske det sker då, 

hmm. Jag skulle inte veta så mycket om mina elever och kunna ha förståelsen om vi inte 

bara satt och pratade.  

Att inte avbryta en elevs arbete utan vänta tills den var färdig ansåg alla lärare var viktigt. L3 

berättade till och med att det var viktigt att alltid kolla upp med eleverna var de låg, det vill 

säga fråga hur mycket de hade kvar innan en lektion eller aktivitet avbröts.  

L3 – Är ni färdiga snart, hur mycket har ni kvar?  

E16 – Vi spelar pussel, hinner vi färdigt? 
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L3 – Spela ni, jag går och äter med några, ni kan komma när ni är färdiga. Det är ju 

lugnare i matsalen då.  

För att få eleverna nyfikna av ett ämne inledde (alla) lärarna ganska ofta en lektion med att 

visa konkret material eller genom att använd datorn. Lärarna berättade speciellt att eleverna 

tyckte att det var kul med dator. Lärarna menade att det var viktigt med variation i 

undervisningen.  

L1 – man kan börja på flera sätt en lektion, men bäst är att visa något. Det gör jag ofta.  

Att det var viktigt att på något vis visa intresse för elevernas vardag, att ge eleverna social 

uppmärksamhet framförde samtliga lärare. 

L3 – Vi hjälper våra elever med så mycket, även deras familjer betyder mycket. Vi har en 

mycket nära kontakt med dem. Det handlar om förtroende. Ibland får vi bromsa så vi inte 

blir för mycket indragna i deras liv. Det är risk att vi blir vårdande personal. Det är så 

svårt att säga nej ibland. Vi ska undervisa samtidigt som vi ska hjälpa hela familjer.  

Alla lärarna sade att det hände att de genom gester kommunicerade med eleverna för att inte 

störa de andra eleverna.  

Ett bra sätt att bjuda in eleverna i samtal var att ställa frågor till dem enligt (alla) lärarnas 

utsagor. Lärarna berättade att om eleverna inte kunde svara på frågan upprepade lärarna 

frågan igen, men lade till några ord i frågan, så eleverna fick lite hjälp på traven att kunna 

förstå vad som frågats om och för att eleverna lättare skulle kunna svara på frågan. Lärarna 

berättade att de föredrog att ställa frågor med givet svar, ja eller nej, för att ta reda på hur 

mycket eleverna visste om något. En strategi som lärarna lyfte fram för att bryta något som 

eleverna hade börjat tala om och som inte hade med undervisningen var att ställa frågor om 

något som rörde undervisningen och ämnet. Lärarna angav det som en god strategi för att 

bryta eller avsluta ett samtalsämne eller ta upp ett nytt samtalsämne eller leda tillbaka.  
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Diskussion  

Vårt syfte med studien var att visa hur kommunikation mellan lärare och elev kan gå till i 

undervisningssituationer. I diskussionen tar vi först upp val av metod därefter jämförs och 

diskuteras studies resultat, specialpedagogisk relevans och konklusion mot tidigare forskning.  

Metoddiskussion 

Ansvarsfördelning 

Studien lades upp som en studie inom ramen för vår utbildning till speciallärare. Data, 

observationer och intervjuer samlades och bearbetades av oss tillsammans. Litteraturen 

delades upp mellan oss och var och en skrev ett första utkast till textbas utifrån den 

genomgången. Texterna bearbetades och diskuterades sedan av oss tillsammans vilket gjorde 

oss båda delaktiga i samtliga texter. Gittis hade större ansvar för layouten och den tekniska 

databehandlingen medan Kerstin hade större ansvar för korrigeringsarbetet. 

Tillförlitlighet  

Patel och Davidson (2011) skriver att reliabiliteten kan bli bättre vid en kvalitativ 

undersökning om man använder sig av ljudupptagningar. Studien har god reliabilitet/ 

tillförlitlighet genom att mätningarna är korrekt gjorda. Ljudupptagningarna är ordagrant 

avskrivna inför analys. Vi kunde gå tillbaka för att se om man har uppfattat något korrekt. Vi 

ville komma så nära en god tolkning som möjligt. Tillförlitligheten är god då ett tillförlitligt 

mätverktyg, ljudupptagning använts. Vi lyssnade om och om igen för att exempelvis räkna 

hur ofta en viss återkoppling skedde i kommunikationen mellan lärare och elev.  

Giltighet/Validitet 

Studien har god validitet då tolkningarna av observationerna och intervjuerna gjordes av båda 

observatörerna tillsammans för att stötta varandra att hålla fokus på att mäta det som var 

relevant i sammanhanget. På detta sätt undersöktes det som skulle undersökas och inget annat.  

Undersökningsgruppen utgjorde en grupp vi nått genom bekvämlighetsurval. Det kan tänkas 

att de tillfrågade lärarna vara särskilt duktiga på att kommunicera med sina elever då de redan 

visat ett intresse för just området att hur kommunicera i klassrummet. Frågor som belyste just 

deras intresse för kommunikation ställdes inte vilket gör att vi inte kan säga något om vår 

undersökningsgrupp då det handlar om deras fördjupade kunskap om kommunikation. Utgör 

det här urvalet av lärare i särskolan en normalgrupp eller inte? Våra resultat kan ha påverkats 

av ett bekvämlighetsurval. Vår studie är liten och ger ett exempel på hur kommunikation kan 
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se ut i särskolan. Några generella slutsatser kan inte dras av studiens resultat utan den visar att 

för de här lärarna och eleverna såg förhållandena ut så här vid det här tillfället.  

Reflektioner över resultat   

Under observationerna var det lärarna som vid uppstart av lektion tog initiativ för 

kommunikation genom att ge direktiv om vad som skulle ske under lektionen. Lärarna 

berättade att det var viktigt att följa en tidsbegränsad lektionsplanering. Lärarna hävdade att 

eleverna behövde fasta mönster för att bibehålla lugn och ro i klassrummet. Observationerna 

visade att om eleverna istället tog initiativ genom att prata om något som inte rörde skolämnet 

återkopplades det av lärarna med tillsägelse, tillrättavisning eller nonchalans. Det ledde till 

att eleverna tystnade vilket vi tolkar var lärarens avsikt med den strategin.  

Vid pågående arbete, under observationerna, agerade lärarna likartat med hur de 

kommunicerade vid uppstart av lektion. Under pågående arbete tog dock lärarna initiativ med 

att ställa frågor. Lärarna berättade att de föredrog att ställa frågor med givet svar, ja eller nej, 

för att ta reda på hur mycket eleverna visste om något. Observationerna visade att beroende på 

om eleverna svarade rätt eller fel påverkade det hur lärarna återkopplade genom beröm eller 

tillrättvisning. Lärarna berättade att om eleverna inte kunde svara på en fråga upprepade 

lärarna frågan igen, men lade till några ord i frågan, så eleverna fick lite hjälp på traven att 

kunna förstå vad som frågats om och för att eleverna lättare skulle kunna svara på frågan. 

Även eleverna tog initiativ, under observationerna, genom att ställa frågor, men också genom 

att komma med påståenden. Lärarna återkopplade inte med att svara på frågorna eller 

påståendena. Lärarna återkopplade med tillsägelser, tillrättavisning eller nonchalans. Ingen 

äkta dialog förekom. Kommunikationen blev monologisk. Vi tolkar det som att eleverna inte 

ges tid för återkoppling av lärarna utan när lärarna har framfört sitt vill de direkt gå vidare 

med sina planerade lektionsinnehåll.  

Vid avslut, under observationerna, kommunicerade lärarna likartat som vid uppstart och 

pågående arbete. Ingen äkta dialog förekom som Buber beskriver är när det finns en 

ömsesidighet mellan samtalspartnerna genom deras sätt att relatera till varandra, där parterna 

vänder sig till och bryr sig om varandra genom att samspela (1993). Men under 

observationerna gav lärarna dock vid avslut utförliga svar på elevernas frågor vilket kan 

påminna om äkta dialog. Lärarna berättade att samtal kunde ske genom att ställa frågor till 

eleverna och vise versa. Lärarna hade en ambition att eftersträva äkta dialog. De påtalade att 

dialog främst skedde på rasterna.  
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Det förvånar oss att det var en avsaknad av äkta dialog i de observationer av de lektioner vi 

studerat och det utifrån vetskapen om att de observerade lärarna själva visat intresse för 

området kommunikation. Intresset avspeglade sig inte i deras praktik där dialog i stället 

saknades i den direkta undervisningen. Det man hade förväntat var ett mer medvetet 

förhållningssätt till att just använda dialogen i undervisningen. Det var inte något vi 

undersökte direkt utan något som uppdagades under vår analys av resultat. Wetso (2006) 

menar att dialogen, som kan beskrivas som en turtagning mellan olika partners när de 

kommunicerar, kan användas som ett verktyg för lärande. Ett område för tillväxt kan skapas 

under dialog och utbyte. Det är viktigt att svara an på vad som ska utvecklas. Ett fördjupat 

resonemang kan ta form. Den vuxne måste vara ansvarig och lyhörd för att läsa av och locka 

till dialog. Vår studie visade att här saknades eller gavs inte utrymme för detta snarare 

avgränsades möjligheterna bestämt och tydligt av lärarna att just skapa tillväxtområde under 

dialog (jämför mot Vygotskij och Winnicott). 

Vid analys av de observerade lektionerna indelades dessa i uppstart, pågående arbete och 

avslut. Det för att kunna se hur kommunikationen såg ut vid olika händelser under lektionen. 

Uppdelningen visade på ett likartat ett sätt som Winnicott beskriver hur mamman agerar, 

kommunicerar, med sitt barn vid start, fortsättning och avslut av när det är någonting de gör 

tillsammans. Winnicott beskriver att mamman kommunicerar med barnet utifrån babyns 

behov av uppmärksamhet vid olika händelser (1991). Winnicott beskriver att för att barnet ska 

må bra, då den är fullständigt bunden till den vuxne, behöver den få någon form av 

återkoppling från samtalspartnern när kommunikation sker (1995). Vi funderar på vems 

behov som styrde kommunikationen i undervisningssituationerna vi observerade. Resultatet i 

vår studie går att tolka som att eleverna blir bundna till läraren, för läraren anser att dens 

uppdrag är att förmedla kunskap till eleverna. Eleverna får dock inte den tid som de behöver 

för att utveckla respons och egna tankar något Winnicott beskriver är så viktig i samspelt för 

att skapa tillväxtområde för egna tankar (1991).  

Vid uppstart och pågående arbete inledde lärarna med direktiv och återkopplade med 

tillsägelse, tillrättavisning och nonchalans. Det var då eleverna inledde med att småprata 

sinsemellan, under uppstart, och då eleverna under pågående arbete inledde med att ställa 

frågor eller komma med påståenden, som läraren återkopplade med exempelvis tillsägelse. 

Under uppstart av lektion reagerade eleverna med tystnad. Vi tolkar det som Wells (1998) att 

monolog sker och det kan vara så att läraren i stunden anser att det är bästa sättet.  Det går 

även att koppla till Fogel (1993) som framför att hur det kommuniceras beror på vad som 
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pågår i stunden och vilka förväntningar som finns av båda parter (1993). Vi upplever det som 

att läraren vill starta upp en lektion och förväntar sig att eleverna ska vara tysta. Wells (1998) 

beskriver i tidgare forskning att i skolan finns det mycket eleverna måste lära sig av tidigare 

generationer. Vi anser att det är av vikt att som lärare lära eleverna att vänta på sin tur och då 

vara tysta och vi håller med Wells att monolog då kan vara det bästa samtalsverktyget, men vi 

anser att monolog inte får ta överhand, äkta dialog måste också få utrymme i klassrummet.  

Under pågående arbete inledde lärarna även med att ställa frågor som handlade om att ta reda 

på vad eleverna kunde om något, inte vad eleverna tyckte och ville. Eleverna återkopplade 

med att svara. Vilket följdes av att lärarna återkopplade med beröm eller tillrättavisning, 

beroende på elevernas svar. När lärarna, under observationerna, i vår studie ställde en fråga 

till eleverna för att kontrollera vad eleverna kunde och eleverna svarade fel, väntade läraren 

bara en liten stund, innan frågan upprepades. Om eleverna återigen inte svarade rätt, 

upprepade läraren frågan lite omformulerad. Lärarna berättade i intervjuerna att de gjorde det 

för att hjälpa eleverna lite på traven. Detta stämmer väl överens med Edwards och Furlong 

(1978) och Fisher (1995) som beskriver att när läraren ställer en sluten fråga som inte följs av 

ett relativt snabbt svar, kan läraren ge eleven ledtrådar för att hjälpa barnet svara rätt.  Vi 

funderar på om eleven, istället för att få hjälp, ser omformuleringen som en helt ny fråga och 

behöver ny betänketid innan den kan svara på den nya frågan. Det kan leda till att samtalet 

mellan läraren och eleven tar längre tid och till sist svarar läraren åt eleven och ingen äkta 

dialog uppstår. Det går att relatera till Siraj-Blatchford och Manni (2008) som påvisar att 

lärarna behöver mer kunskaper om styrkor och svagheter i olika frågemetoder och först då 

skulle lärarna agera bättre och mer äkta dialog skulle kunna förekomma.  

Vid avslut skiljde sig lärarnas och elevernas kommunikation från ovanstående endast med att 

lärarna nu återkopplade med mer utförliga svar på elevernas frågor och inslag av äkta dialog 

förekom. Enligt Stivers används frågeord för att förhöra någon eller för att ta reda på någons 

åsikt om något (2010).  Därför förväntade vi oss att vi vid observationerna skulle få se 

kommunikation mellan lärare och elev, där lärarna använde sig av frågor till eleverna för att ta 

reda på vad de kunde, tyckte och ville om lektionsinnehållet. Vårt resultat i studien visar alltså 

att så var inte fallet. Vår tolkning är att det var en avsaknad av äkta dialog i vår studie för att 

lärarna använde frågeord för att ta reda på elevernas kunskaper om något. Det går att koppla 

till Mehan (1979) som beskriver att när läraren ställer en fråga och eleven svarar och läraren 

utvärderar svaret sker ingen vidareutveckling i samtalet. Språket används inte då, enligt 
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Hydén, som ett användbart verktyg i undervisningen där utbyte och kommunikation kan 

skapas genom dialog (1981).   

Under intervjuerna beskrev lärarna att de inför en lektion hade en planering som måste hållas, 

och enligt dem gav den inte utrymme för utsvävningar eller spontana diskussioner under hela 

lektionens gång. Lärarna berättade att de hade ett uppdrag som innebar att eleverna skulle 

uppnå de individuella målen. Vi tolkar detta som att lärarnas behov var att de ansåg att det var 

viktigare att hinna med lektionsplaneringen än att ge återkoppling till det eleverna sade under 

lektionens gång, som inte rörde lektionsplaneringen. Vår tolkning grundar sig i att vi i denna 

studie utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv som bygger på antagandet att 

människor lär genom samspel och utbyte i olika aktiviteter och med stöd av olika verktyg som 

kan bidra till utbyte och utveckling. Hydén (1981) beskriver att Vygotskij såg språket som ett 

verktyg som ska anpassas och utvecklas utifrån verkliga behov i ett sammanhang. Vi håller 

med Winnicott som beskriver att ett barn som inte ges återkoppling missgynnas i det långa 

loppet och för att detta inte ska ske måste läraren anpassa dialogen till barnets upplevelsevärld 

och konkreta minnen. (1995).  

Vi funderar även på om lärarna såg sitt uppdrag som att de förfogade över kunskapen, att det 

är de som skulle lära ut någonting till eleverna? Utifrån vår ovanstående diskussion om hur vi 

tolkar hur lärarna kommunicerade med eleverna under lektionerna ser vi det som att de 

intervjuade lärarna hade den kunskapssynen. Denna syn att äga kunskap som ska förmedlas är 

enligt Bateman vanlig (2013). Det är intressant för den kunskapssyn som läroplanen (2011) 

vilar på är hämtad från Vygotskij som ansåg att kvaliteten på samspelet med andra människor 

gör att möjligheten att utvecklas som tänkande, kännande och kommunicerande individer 

skapas (Forsell 2005 och Bråten 1998). Vi tolkar det som att de intervjuade lärarnas 

lektionsplaneringar begränsar att läroplanen efterföljs. En allt för styrande lektionsplanering, 

som ett verktyg för undervisning, tolkar vi utifrån våra resultat som en nackdel för äkta dialog 

i klassrummet. Vi funderar på hur det kan komma sig att lärarna håller fast vid att följa sina 

lektionsplaneringar. Kan det vara så att lärarna är rädda för att lektionerna ska spåra ur, bli 

kaos i klassrummet, om eleverna ges tillfälle att tala fritt? Vi tänker även att 

lektionsplaneringarna är dokument som lärarna kan visa upp för statliga myndigheter, 

kollegor och föräldrar och det kan vara en trygghet för lärarna. Med det menar vi att det är 

lättare att se på och bedöma ett dokument än en äkta dialog och därför blir dokumentet 

viktigare än dialogen. Samtliga respondenter påtalade att det var viktigt med äkta dialog och 

berättade att när det fanns tid kommunicerade de och eleverna med varandra om det som 
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eleverna ville, ofta om något som inte rörde skolämnena. Enligt lärarna i särskolan skedde 

detta mest på rasterna. Wells och Aruz (2006) och Lampert (1986) beskriver att det är viktigt 

att eleverna får prata om personliga erfarenheter och problem i världen utanför skolan och att 

detta kopplas till skolämnena. Lärarna förklarade, under intervjuerna, att de var fria från sitt 

kunskapsuppdrag under elevernas raster och då kunde också äkta dialog förekomma dem 

emellan. Den här förklaringen ser vi som mycket överraskande. Men det kan vara så att 

lärarna menar att de ser sig som att de inte måste lära eleverna något under rasterna.  Istället är 

lärarna en jämlik samtalspartner med eleverna. De samtalar om saker som händer utanför 

skolan och kanske precis som Wells och Aruz (2006) och Lampert (1986) beskriver kopplar 

läraren omedvetet dessa kunskaper till skolämnena. Lärarna påtalade vid flera tillfällen att om 

eleverna fick prata fritt på lektionstid var det stor risk att det blev stökigt, eleverna behövde 

lugn och ro och några av eleverna behövde också fasta mönster. Vi funderar över om dessa 

åsikter kan vara en orsak till att så lite äkta dialog förekom i klassrummet. Det kan vara så 

som Bateman menar att lärarna styr dialogen då de har ett syfte/mål med dialogen i 

undervisningssituationen och då sker heller inte äkta dialog (2013).  

Lärarnas syn, som framkom i intervjuerna, om vikten av lugn och ro och fasta mönster, tolkar 

vi som att det kan vara ett hämmande synsätt för att äkta dialog ska uppstå. Lärarna måste ha i 

beaktande att äkta dialog tar tid. Om eleverna blir respekterade som goda samtalspartners 

genom att de får tid till att uttrycka sina tankar tror vi att tid skulle vinnas för äkta dialog. Det 

är som Coupe O`Kane och Goldbart beskriver att man blir en kommunikationspartner genom 

att bemötas som en sådan (1998). Enligt Buber sker detta genom en relation av ömsesidig 

bekräftelse, samarbete och äkta dialog (sv 1996).   

Specialpedagogisk relevans 

Vi anser att det skrivna språket ligger på en hög abstraktionsnivå, därför är kommunikationen 

i det talade språket extra viktigt för elever på särskola. Det talade språket är ofta det sätt som 

elever som är mottagna i särskolan använder sig av när de ska förmedla tankar, känslor och 

önskemål. Eleverna behöver ofta i sin kommunikation utvecklas i att exempelvis framföra 

sina åsikter och känslor i relation till andras åsikter och känslor. Buber (1990) beskriver att 

lärarens uppdrag är att i så stor utsträckning som möjligt bidra till att föra elevens utveckling 

framåt genom att kommunicera med eleven så att den utvecklar sitt tänkande.  Vi tolkar 

Wetso (2006) studie som att ett verktyg för detta är den äkta dialogen. Wetso beskriver 

dialogen som en turtagning mellan olika partners då de kommunicerar. Läraren kan bidra till 
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att stärka kommunikationen i klassrummet genom att stimulera till samtal. Det sker då läraren 

är öppen för de tolkningar och erfarenheter som eleverna har. (2006). Om pedagogen får ökad 

kunskap om hur kommunikation mellan lärare och elev kan gå till i undervisningssituationer 

anser vi att det skapas utrymme för äkta dialog. Det gynnar elevernas tillväxt vid deras 

kunskapsinhämtning. Av denna anledning kan vår studie ha specialpedagogisk relevans. 

Konklusion 

Det framgår i studien att kommunikationen mellan lärare och elev varierade mellan 

lektionernas händelser; uppstart, pågående arbete och avslut. Vid uppstart skedde 

kommunikationen genom att läraren gav direktiv. Eleverna tystnade och därmed kunde heller 

ingen återkoppling ske i någon form. Under pågående arbete ställde läraren istället frågor. Vi 

tolkar det som att lärarna ville veta vad eleverna kunde, inte hur de tänkte eller önskade, 

därför att eleverna inte gavs några valmöjligheter. Galton et al. beskriver att slutna frågor 

tillämpas av lärarna för att framkalla korta och sakliga svar (1999). Galton et al. (1999), 

Alexander (2000) och Bateman (2012) påvisar att öppna frågor i undervisningssituationer är 

för att öppna upp för möjligheten att flera svar finns och på detta sätt visa att man lyssnar på 

varandra och respekterar varandras olika svar. Utifrån Galtons, Alexanders och Batemans 

resonemang om frågor och våra observationer i vår studie, tolkar vi det som att det är slutna 

frågor läraren ställde under pågående arbete.  Det är vid avslut av lektionen som läraren 

återkopplade genom att svara utförligare på elevernas frågor. När eleverna ställde frågor 

under inledning och pågående arbete fick de ofta ingen återkoppling. Dessa mönster angående 

återkoppling var tydliga under observationerna i vår studie. Bateman beskriver att det endast 

är genom återkoppling som äkta dialog kan ske (2013). I diskussionsavsnittet mynnar våra 

tolkningar ut till att vi funderar på vad som gjorde att det endast fanns inslag av äkta dialog i 

slutet av lektionerna. Var det för att lektionsplaneringen hade hunnits med? Vi funderar även 

på vad man vinner och vad man förlorar med att ha en lektionsplanering. Vi tänker att det kan 

vara så att när lärarna prioriterar lektionsplanering framför äkta dialog begränsas utrymmet 

för kunskapstillväxt hos eleverna.  

Ingen människa är född med färdigheter och kunskaper. Äkta dialog är en färdighet för 

kommunikation som lärarna och eleverna måste få kunskap om genom att träna på. Våra 

resultat pekar på att vare sig lärarna eller eleverna tränade på den färdigheten. Vår tolkning av 

resultatet är att lärarna låser in eleverna, men även sig själva, genom att lärarna varken tillåter 

sig själva eller eleverna att utveckla tänkandet i deras gemensamma samtal. Våra resultat visar 
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även att struktur kan låsa in istället för att öppna upp för kommunikation mellan lärare och 

elev. Lärarna måste jobba med sig själv i sitt ledarskap genom att träna på färdigheter för 

kommunikation och då våga utmana sig själva att våga släppa något på lektionsplaneringen 

eller att vara spontan i sin undervisning. Fastän det ibland kanske kan upplevas bli stökigt i 

klassrummet om kommunikationen och tänkandet släpps fritt kan mycket vinnas för den äkta 

dialogen. Det är något vi tar med oss i vårt fortsatta yrkesliv. Arbetet med denna studie har 

därmed bidragit till att fördjupa våra kunskaper till kommunikation.  

Förslag på vidare forskning 

En möjlighet till vidare forskning är att jämföra hur kommunikation mellan lärare och elev 

kan gå till i undervisningssituationer beroende på hur styrd läraren är av sin lektionsplanering.  

Det vore även intressant att studera i vilken utsträckning kommunikationen, mellan lärare och 

elev, gagnas av att de har gemensamma intressen. Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara 

att utifrån ett genusperspektiv studera kommunikationen mellan lärare och elev i 

undervisningssituationer? 

Sammanfattande reflektion över resultat 

Det förvånar oss är att det nästan inte framgick någon äkta dialog i vår studie, som Buber 

(1993) och Habermas (1984) beskriver uppstår när parter samtalar med varandra och visar att 

de bryr sig om och förstår den andre, samt att deras eventuella olika åsikter inte spelar någon 

roll. Lärarna i vår studie uppgav att de hade stort intresse av kommunikation med elever. 

Dock fanns avsaknad av äkta dialog i undervisningen. Bateman beskriver att en anledning kan 

vara att lärarna har svårt att interagera med barnen utan att riskera att kringgå sina 

lektionsplaneringar och teorier om undervisning (2013). Det kan även enligt Bateman (2013) 

och Backlund (1991) bero på att lärarna bär på en föreställning om att de har kunskapen, 

erfarenheten och inflytandet. Lärarna ser på eleverna som oerfarna kunskapsinhämtare. 

Batemans och Backlunds resonemang går hand i hand med Herritage som förklarar att både 

lärarnas och barnens kunskapsnivåer, status och hållning har betydelse för hur 

kommunikationen ser ut dem emellan (2013). Vi kopplar Batemans, Backlunds och 

Herritages resonemang, med vår tolkning, av resultatet i vår studie att det finns en avsaknad 

av dialog för att lärarna ansåg att de kunde mer än eleverna. Vi tolkar det som att lärarna 

ansåg att de har rätten att styra dialogen gentemot eleverna, i syftet att följa 

lektionsplaneringen. Vi vill tro att lektionsplaneringen kan hinnas med, även när äkta dialog 

sker i klassrummet. Men för att dialogen i klassrummet mellan lärarna och eleverna ska 
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anpassas efter elevernas åsikter om något och äkta dialog uppstår, tror vi att det krävs 

kompetensutveckling för lärarna rörande kommunikation i klassrummet.  
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Bilaga 1-3 

 

Bilaga 1. Begreppsförklaring  

 

Informationen i följande ordlista är hämtad ur Svenska akademiens ordlista över svenska 

språket, snille och smak (Rudman, 1998). Andra delen av listan består av våra egna 

förklaringar av ord som vi använder i den här studien.   

Första delen:                                                                                                            
Dialog Samtal mellan två eller flera personer om ett eller flera ämnen som är av vikt att diskuteras 

eller utredas. 

Egenskaper/kännetecken/ tema/kategori Uppställda påståenden.   
Företeelser/särdrag/händelser En situation då något händer. 

Innebörder/betydelse/samband/mönster System av regelbundet återkommande. 

Interaktioner Växelspel, samspel i umgänge med någon eller något.  
Kommunicera Göra något gemensamt, meddela någon något, få del av något.                     

Kommunikativ Någon som gärna meddelar sina tankar åt andra på ett öppenhjärtig och språksamt 

sätt. 
Konversation Samtal 

Prata Talas vid.  

Samtal Talas vid, tala med någon, vara inbegripen i samtal  

 

Andra delen:  
Analysfält Något/någon som observeras och sedan mäts.  

Handlingsteorier Vetenskapligt grundade åsikter om hur något går till vid exempelvis samtal. 

Kommunikativ kompetens Nivån av hur kompetent någon är på att kommunicera med någon  
Mediera Någon förmedlar något 

Samtalsdialog Två eller flera personer säger något till varandra och återkoppling sker inom rådande 

ämne.  Även turtagning och pauser görs, där personerna får möjlighet att tala och lyssna om vartannat. 

Besluten i samtalet ska utformas successivt och gemensamt. De får inte vara förbestämda av någon 

part.  

Strategier På vilket sätt något bearbetas. 

Turtagning Två eller flera personer turas om med något. 

Turtagningsprocessen Beskrivning av hur det går till när två eller flera personer turas om med något. 
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Bilaga 2. Missivbrev  

missivbrev

 

 

  

 

Till rektorer och lärare på Särskola 

Vi heter Kerstin Finnström och Birgiita Gittis Grann Wresell och vi läser sista terminen på 

speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning, på Mälardalens högskola i Västerås. 

Som självständigt arbete skriver vi en uppsats på avancerad nivå. Vi har valt att undersöka hur 

samtal mellan lärare och elev kan gå till i undervisningssituationer på särskolan. 

Vi önskar få kontakt med lärare som arbetar på särskola för att få göra observationer av 

klassrumsundervisning och därefter få möjlighet att samtala med/intervjua berörd lärare. Vi 

räknar med att intervjun tar ungefär tjugo minuter. För att lättare kunna göra rimliga 

tolkningar av det vi observerar önskar vi att vi får göra ljudupptagning av 

klassrumsundervisningen. 

Syftet med den här studien är att vi vill lära oss mera om och bli bättre på att samtala med 

våra elever. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  Detta innebär att 

deltagande är frivilligt och att du när som helst har rätt att avbryta ditt deltagande. Materialet 

behandlas konfidentiellt, eventuella ljudupptagningar kommer förstöras direkt då studien är 

avslutad och resultatet kommer enbart att användas i denna studie.   

Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete. Om det är möjligt vill vi 

genomföra observationer och intervjuer i vecka …. och ….. Vi hör av oss i vecka … och 

hoppas då få namn på villiga lärare. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna 

att ringa oss eller vår handledare.  

Med vänlig hälsning 

Kerstin Finnström telefon mobil XXX-XXX XX XX                                                                                             

Birgitta Gittis  Grann Wresell telefon mobil XXX-XXX XX XX                                                                                              

 

Vår handledare på Mälardalens högskola:  

Gun-Marie Wetso telefon mobil XXX-XXX XX XX                                                                                              
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Bilaga 3. Missivbrev  

missivbrev 

Till vårdnadshavare och elever på Särskola 

Vi heter Kerstin Finnström och Birgitta Gittis Grann Wresell och vi läser sista terminen på 

speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning, på Mälardalens högskola i Västerås. 

Som självständigt arbete skriver vi en uppsats på avancerad nivå. Vi har valt att undersöka hur 

samtal mellan lärare och elev kan gå till i undervisningssituationer på särskolan. 

För att lättare kunna göra rimliga tolkningar av det vi observerar önskar vi att vi får göra 

ljudupptagning av klassrumsundervisningen. 

Syftet med den här studien är att vi vill lära oss mera om och bli bättre på att samtala med 

våra elever. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  Detta innebär att 

deltagande är frivilligt och att du när som helst har rätt att avbryta ditt deltagande. Materialet 

behandlas konfidentiellt, eventuella ljudupptagningar kommer förstöras direkt då studien är 

avslutad och resultatet kommer enbart att användas i denna studie.   

Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete. Vi kommer vara i klassen någon 

lektion i vecka … eller …. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa 

oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

Kerstin Finnström telefon mobil XXX-XXX XX XX                                                                                             

Birgitta Gittis  Grann Wresell telefon mobil XXX-XXX XX XX                                                                                              

Vår handledare på Mälardalens högskola:  

Gun-Marie Wetso XXX-XXX XX XX                                                                                              

Klipp längst linjen och skicka åter ert svar i det medföljande kuvertet. 

_________________________________________________________________________ 

Barnets namn_______________________________________Datum____________________ 

Sätt kryss i rutan för Vårt barn får                     får ej                     delta under lektionen då  

Gittis och Kerstin observerar undervisningen.  

Barnets vårdnadshavare/ föräldrarnas underskift    

___________________________________________________________________________ 


