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Att bedöma en person utifrån de signaler den skickar är ett instinktivt beteende. Denna studie 
har två olika delar. Den första är en observation av hur man kan uppfatta en lärares 
ickeverbala kommunikation med avseende på användandet av röst, mimik, gester och ögon. 
Dessa olika bitar brukar räknas som ”kroppsspråk”. Den andra delen är en diskussion mellan 
några lärarutbildare på en högskola rörande just kroppsspråkets betydelse. Hur ser dessa 
lärarutbildare på kroppsspråk? Kan det vara betydelsefullt för lärarstuderande att göras 
uppmärksamma på hur de kommunicerar parallellt med de sagda orden?  

Genom att först observera i en klassrumssituation såg jag konkreta exempel på hur en lärare 
kommunicerar med eleverna. Observationen fick sedan, som en berättelse, ingå tillsammans 
med några bilder i ett stimulusmaterial som lärarutbildarna diskuterade kring. Tanken var att 
de skulle kunna förhålla sig till samma situation. Dessutom fick de tala om sina egna 
erfarenheter och tankar kring kroppsspråk. 
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To judge a person based on the signals it sends is an instinctive behavior. This study has two 
parts. The first is an observation of how one may perceive a teacher's non-verbal 
communication regarding the use of voice, facial expressions, gestures and eyes. These 
various pieces usually count as "body language". The second part is a discussion between 
some educators of teachers at a college concerning the significance of body language. How do 
these teacher educators look upon the body language? Could it be important for student 
teachers to be made aware of how they communicate in parallel with the spoken words? 

By first observing in a classroom situation, I saw concrete examples of how one teacher 
communicates with students. The observation was then, as a story, to conclude with a few 
pictures in a stimulus material as teacher educators discussed about. The idea was that they 
would be able in the discussion to relate to the same situation. In addition, they talk about 
their own experiences and thoughts about body language. 
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Inledning 

I samband med arbete och praktik inom skolan på högstadium, gymnasium och kommunal 
vuxenutbildning har jag ofta undrat över vad som gör skillnaden mellan en klass som lyssnar 
intresserat, arbetar och utvecklar sin kunskap och en klass där det bara känns stökigt, 
okoncentrerat och ibland oinspirerat. Hur kommunicerar läraren med eleverna, vad är det som 
når fram? 

Min åsikt är att gruppdynamiken är viktig men att personkemin mellan läraren och klassen 
påverkar mycket. En del lärare verkar inte behöva göra något för att en klass skall vara 
uppmärksam och lyssna. Då verkar det finnas en automatisk god arbetsmiljö. Detta trots att de 
sitter i likadan miljö som de flesta av oss tänker oss ett klassrum. Det är alltså inte bara 
beroende på hur skolmiljön ser ut. Som lärarstudent har man många frågor. Vad gör då dessa 
lärare? Vad skiljer ut dessa från de andra? Har de ett ”bättre” ämne att undervisa i, ett som 
alla elever gillar och vill förkovra sig i? Och kanske framför allt: Hur blir man en sådan 
lärare? Dessa funderingar ledde till att jag ville observera hur en lärare använder den 
ickeverbala kommunikationen.  

När man pratar om att påverka människor handlar det ofta om marknadsföring eller liknande. 
Hur får jag dig att vilja ha detta utan att du känner dig lurad? Trollkarlar använder det för att 
avleda din uppmärksamhet. Men det är inte bara en del yrkesgrupper som använder sitt 
kroppspråk för att påverka. Vi gör det alla - en del mer framgångsrikt än andra en del mer 
uppenbart än andra, men alla använder sitt kroppsspråk. Vi är också väldigt känsliga för 
ickeverbala signaler (Cangelosi, 2008; Ekman, 1972; Mehrabian, 1971). 

Jag håller på med hästar på min fritid och har fått lära mig att vara uppmärksam på deras 
signaler. De tillhör en annan djurart och jag har inte automatiskt någon kodtabell inbyggd som 
passar på dem. Likadant med hundar – vi måste lära oss att tyda dem, speciellt om vi vill 
kommunicera med dem. När det kommer till att tyda andra människor så är det för de flesta 
mycket lättare. Vi är som en forskare uttrycker det hårdkodade (Öhman, 1993) för att kunna 
detta, det är inbyggt. Och det vi känner till lägger vi inte alltid märke till. Vi behöver inte 
medvetet värdera vad en ickeverbal signal betyder om det är en grundläggande signal. Till 
skillnad från vad ett ensamt, uppsträckt långfinger betyder, det får vi lära oss.  

Om den ickeverbala kommunikationen spelar roll, eller till och med en stor roll, i lärarens 
repertoar får lärarstudenter lära sig detta? Tas det för givet att om man är intresserad av 
människor, något som pedagoger ofta menar vara den främsta egenskapen man måste ha som 
lärare, så kan man detta automatiskt? Är man medveten om sitt eget kroppspråk och kan man 
använda det till sin hjälp? Hur tänker de som utbildar blivande lärare? Vilken betydelse har 
kroppsspråket i kommunikationen mellan mäniskor? Här fanns fler frågor som väntade på 
svar.  
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Problemformulering 

Forskningen visar att kommunikation består av fler och starkare signaler än bara det talade 
ordet. Vanligtvis anges det att den ickeverbala kommunikationen mellan människor står för 
mellan 55-70% (Mehrabian, 1971). Mimiken i ansiktet påverkar mottagaren starkt och 
automatiskt (Ekman, 1972). Detta ligger till grund för mitt intresse för att ta reda på hur några 
lärarutbildare resonerar utifrån en klassrumssituation.  

Att ha ett kroppsspråk som stör den verbala kommunikationen kan vara ett stort yrkesmässigt 
hinder för en lärare. Eleverna kanske inte uppfattar budskapet på grund av att läraren antingen 
framstår som oengagerad och likgiltig inför sitt budskap, uppfattas som hotfull eller en person 
man inte behöver respektera eller lyssna på. Att medvetet använda olika delar av sina 
ickeverbala resurser kan hjälpa både läraren och dennes elever. Läraren kan skapa ett lugnt 
arbetsklimat och eleverna kan känna sig sedda av läraren.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en kvalitativ undersökning av en lärares användning av 
kroppsspråk i klassrummet, och i samband med detta, även undersöka hur tre lärarutbildare 
resonerar kring användningen av kroppsspråk med utgångspunkt från lärarutbildningen. Detta 
syfte har avgränsats till följande frågeställningar: 

- Hur kommunicerar en lärare via sitt kroppsspråk med gymnasieelever under två 
lektioner i ett programneutralt ämne? 

- Hur uttrycker sig några lärarutbildare om kroppsspråk med utgångspunkt från 
situationen i klassrummet? 

- Hur uttrycker sig dessa lärarutbildare om möjligheter att inkludera undervisning i 
kroppsspråk på lärarutbildningen? 

Disposition 

Arbetet disponeras i fortsättningen med en redovisning av den tidigare forskning och litteratur 
jag tagit del av före och under arbetets gång. I avsnittet som sedan följer redogör jag för den 
teori som jag använder mig av. 

En kortare genomgång av de begrepp jag använder i studien förklaras innan metod och 
metodval redovisas. Efter detta följer en genomgång av genomförandets olika stadier och 
några avvägningar som gjorts, bland annat urval.  

Resultatdelen sammanställer de resultat jag uppnått, följt av diskussionsdelen där jag redogör 
mina konklusioner av resultatet.  
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Tidigare forskning  

Att förstå och använda ickeverbala signaler i interaktion mellan människor är ett verktyg som 
jag anser vara viktigt för en lärare. Interaktion är som jag förstår det handlingar mellan 
människor, någon sorts reaktion, medan kommunikation mer handlar om att överföra 
information.  För att försöka förstå interaktionen i klassrummet har jag sökt forskning som rör 
icke-verbal kommunikation. Sökningen har jag gjort via biblioteket på Högskolan i Skövdes 
databaser, via referenslistor i olika böcker som handlat om eller tangerat ämnet ”kroppsspråk” 
samt diskuterat med min handledare.  

Jag fann att det finns en hel del skrivet men det finns inget entydigt facit för tolkningen. Det 
finns flera tolkningsmöjligheter av signalerna man uppfattar,  

… emotional signals, either visual or auditory, can be considered as aspects of both an emotional 
response and social communication. (Adolphs, 2002. s 169)  
 

Ofta reagerar man omedvetet och instinktivt (Adolphs, 2002; Kahneman, 2011) på signalerna 
som även de kan sändas både medvetet och omedvetet.   
 
Signalers påverkan 
Daniel Kahneman (2011) har skrivit en populärvetenskaplig bok byggd på hans forskning 
under många år – Tänka, snabbt och långsamt. Han menar att  

vi har ärvt de nervmekanismer som har till uppgift att ge oss kontinuerliga rapporter om hotbilder 
och evolutionen har inte stängt av dem. (s 104) 

 

Vi tolkar och generaliserar för att snabbt kunna ta beslut. Tolkningarna är inte alltid korrekta 
bara för att de är intuitionsbaserade. Vilket brukar uppfattas som mer sant och omanipulerat. 
Skickandet och mottagandet av signaler sker automatiskt och ofta omedvetet. 
 
Vi blir påverkade av de signaler vi uppfattar. Rent neurologiskt har vi en typ av Giacomo 
Rizzolatti kallade ”mirror neurons” – spegelneuroner – i hjärnan (2004). De utlöser en 
speglad reaktion av det vi ser. De reagerar både på ren fysisk mekanik och på fysisk empati. 
Med fysisk empati förstås att man ”känner” att någon blir berörd men att det inte gäller den 
egna kroppen eftersom inga receptorer i huden signalerar. Vi är enligt Rizzolatti byggda för 
att känna på oss vad någon menar utan ord, när vi speglar så känner vi vad den andre sänder 
ut. Dessa spegelneuroner diskuteras i forskarvärlden då man inte har kunnat påvisa reaktioner 
i områden i hjärnan där man förmodar att de finns. Rizzolatti (2004) menar dock att  

There is, however, a rich amount of data proving, indirectly, that a mirror-neuron system does 
exist in humans. Evidence of this comes from neurophysiological and brain-imaging experiments. 
(s 174).  

Denna forskning (Rizzolatti & Craighero, 2004) pekar på att människor speglar varandra, 
något som kan ha relevans för min studie som studerar lärarens ickeverbala kommunikation i 
klassrummet. En känsla som skickas av avsändaren (läraren) mottas och tolkas av mottagaren 
(eleven/eleverna) och en reaktion skapas. Reaktionen kan vara positiv och då anser jag att 
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man inte tänker på det. Om den däremot är negativ anser jag att man är känsligare. För att ge 
ett exempel skulle man kunna tänka sig att en lärare som kommer från lärarrummet och just 
fått reda på att ytterligare nedskärningar skall göras, trots tidigare försäkringar från ledningen, 
utstrålar irritation. Kommer då denne lärare att uppfattas som positiv och intresserad av 
eleverna eller känner de av irritationen? En professionell och uppmärksam lärare ”nollställer 
sig” och hindrar irritationen att färga sin yrkesutövning alternativt förklarar sin 
sinnesstämning för klassen och går vidare i arbetet.  

Signalers hierarki 
De olika signalerna vi förmedlar vid kommunikation har olika rang. 
Albert Mehrabians forskning anger 55 % kroppsspråk (bland annat 
ansiktsuttryck) 38 % röstläge/ton/intensitet och 7 % ord/budskap 
(1971). Han menar också att det ranghögsta uttrycket bestämmer 
hur man uppfattar budskapet (inte om man förstår). Mehrabian 
nämner ”inkonsekvent kommunikation”, det vill säga när kropp och 
ansiktsuttryck inte stämmer med de sagda orden. Om detta görs 
medvetet brukar man tala om ironi. Mehrabian ger exempel på hur 
en person som står med en stark pose, talar med dominant och stark röst samtidigt talar om att 
han är ödmjuk knappast kommer att uppfattas som just det. Om man säger något snällt med 
ett negativt ansiktsuttryck kommer man enligt honom uppfatta budskapet som negativt och 
omvänt om man säger något negativt men med en vänlig röst och ”snällt” ansikte kommer det 
uppfattas som positivt eller inte så allvarligt menat. Även ordvalet i sig anger ansvar eller 
distans (Mehrabian, 1971). Jämför de olika betydelserna mellan ”man” och ”jag”. ”Man 

tycker att de borde ta tag i det här någon gång” eller ”Jag tycker att de borde ta tag i det här 

någon gång”. Språkvalet markerar var ansvaret för det som sägs ligger. Mehrabians (1971) 
siffror (55/38/7 %) är ifrågasatta men jag anser att det finns ingen tvekan om att man kan 
påverkas av talarens ”attityd”, och att vi är olika känsliga för olika signaler.  

Cangelosi (2008) betonar vikten av att det talade språket och kroppsspråket stämmer med 
varandra. Man kan testa det genom att med hängande axlar, sammanbitna tänder och trött min 
säga ”Jiippii vad jag är glad” och fundera hur hög trovärdigheten är. Denna forskning 
(Mehrabian, 1971; Cangelosi, 2008) visar hur viktigt det är med överensstämmelse mellan 
vad och hur läraren kommunicerar i klassrummet vilket kan vara relevant för studien.  
 
Ickeverbala signalkällor 

Marie Gelang, forskare och lärare i retorik, har skrivit en avhandling Actiokapitalet- 

retorikens ickeverbala resurser (2008) där hon använder fyra olika modaliteter; röst, mimik, 
gester och ögon. Det är dessa modaliteter jag observerat i klassrumssituationen och som 
berörs i fokusgruppsdiskussionen. Här nedan har jag samlat forskning och använt samma 
beteckningar som rubriker. 

Röst 
Björn Nilsson pekar på två nivåer av kommunikation, vad som sägs och hur det sägs (Nilsson, 
2005). Han menar att vad som sägs (orden) är under medveten kontroll och skickas (relativt) 
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långsamt. Hur det sägs är ofta omedvetet och skickas snabbt, konkret och omdevetet. Ett 
exempel på ett omedvetet budskap kan vara röstläge. Det omedvetna är icke-verbalt och 
genom att man inte medvetet styr det kommer det att censureras mindre än det talade ordet. 
Detta för med sig att ”man ibland säger att beteende eller handlingar talar högre än orden” 
(Nilsson, 2005, s 130). 
Tonläge beror delvis på rena biologiska skillnader mellan könen men också mellan olika 
individer. Jag hävdar att tonläget även till viss del avspeglar anspänning i röstorganen. Vi 
tycker att en låg (tonläge, inte volym), djup röst är lugnare än en gällare röst. Man kan inte 
tala lågt med spända muskler i halsen lika lite som man inte kan tala gällt utan att spänna 
stämband och muskler i halsen.  
 
Mimik 

Ekman (Ekman, Friesen, & Ellsworth, 1972) har använt sju uttryck för känslor i ansiktet. 
Dessa fungerar som ”minsta gemensamma nämnare”, en sorts grundkänslor. De sju han 
redovisar är ”happiness (lycka), surprise (överraskning), fear (rädsla), anger (vrede), sadness 
(sorg), disgust/contempt (avsky/förakt) och interest (intresse)”. Han visade i sin studie att 
människor tolkade uttrycken likadant trots att de var från 14 olika kulturer eller länder. Han 
menar att detta utgör avgörande bevis för att det finns uttryck för ovanstående grundkänslor 
som människor känner igen oavsett var på jorden de lever och att deras resultat visar på tvär-
kulturella likheter. 

Gester 
En gest, eller en pose (Gelang, 2008) talar till oss oavsett om det är en medveten gest (öppna 
armar som till en kram) eller en omedveten (kurande axlar). En svensk forskare (Öhman, 
1993) beskriver fenomenet som att vi är ”hårdkodade” eller har en direktkoppling när det 
gäller att känna igen uttryck, speciellt om det rör rädsla, vrede eller hot. Gesten i sig 
kommunicerar på långt håll – längre än ögon, mimik och röst.  
 
Ögon 
Cangelosi (2008) menar också att man med hjälp av ögonkontakt, ansiktsuttryck, gester, 
fysisk närhet och hur man för sig kommunicerar ledarskap och att man förväntar sig att bli 
tagen på allvar. Avsaknad medför att eleverna inte känner att de blir sedda eller är intressanta 
för läraren. Det kan även tydas som brist på närvaro (Gelang, 2008) 

Korta ickeverbala erkännanden (till exempel tummen upp) när man tagit ögonkontakt hjälper till 
att kommunicera att du är medveten om, intresserad och glad att individen är där” (min 
översättning) (Cangelosi, 2008, s 103). 

Dessa är de modaliteter jag undersökte när jag studerade hur läraren använde dem i 
klassrumssituationen under två lektioner.  
 
Påverkansfaktorer 
Monica Johansson använder i sin avhandling begreppet institutionell identitet (2009). Hon 
menar att identiteten skapas för att tydliggöra tillhörighet. Det är en social identitet det vill 
säga en aspekt av identiteten som man tillägnar sig för att vara tillhörig. Både läraren och 
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eleverna tillhör någon institution. Eleverna uppträder så som de förväntas som tillhöriga en 
viss grupp, läraren likaså. Identitet skapas i en relation. Johansson beskriver en övergripande 
institutionell ordning (Johansson, 2009)  
 

I ett övergripande institutionellt perspektiv finns på skolan tydliga förväntningar på elever. Detta 
är mer eller mindre uttalat och det mesta verkar självklart och taget för givet./…/ Detta uttrycks i 
ord, text och handling av både eleverna själva och av skolpersonalen (s 131 f).  

Hon pekar på att den institutionella ordningen uttrycker krav och förväntningar och att denna 
ordning ” utgör en ram och bas för elevernas identitetsskapande” (Johansson, 2009, s 152). 
Detta menar jag kan man se i skolkorridorer. Elevgrupper rör och för sig ofta likadant. De 
skickar ut signaler som kan avläsas på långt håll ”här kommer vi”. Kroppshållningen, sättet 
att gå och gester är emellanåt uniforma, de uppträder enligt omgivningens förväntning.  

Ordningen fortsätter att fungera då den bottnar i rutiner, regler och resurser och utgör 
strukturen. Det är samma struktur som används för att kontrollera och bedöma eleverna vilket 
gör den svår att bryta. Att hålla sig till tidigare uppgjorda rutiner gör att man kan vidmakthålla 
identiteten och behålla tryggheten/stabiliteten (Johansson, 2009). Olika institutioner håller 
också på sitt för att slå vakt om sina fördelar. Eleverna stöps i den form som förväntas utifrån 
vilket program eleven tillhör.  

Det övergripande budskapet om hur elever ska göra och vara på Vikaskolan överensstämmer i 
olika grad med det eleverna sedan möter i handling på de olika programmen. (Johansson, 2009, s 153) 

Eleverna är aktörer i den institutionella ordningen. Varje individ i ordningen har makt om de 
kan handla annorlunda. Men som Johansson konstaterar ”Eleverna är i min studie den grupp 

som har minst tillgång till makt och möjligheter att förändra.” (Johansson, 2009, s 177).  

Martin Hugo beskriver i sin avhandling (Hugo, 2007) vad som är avgörande för om eleverna 
överhuvudtaget kommer att gå till lektionen. Mötet, bemötandet, menar han, av eleven är 
avgörande. Om eleven känner sig som en individ eller reduceras till en i klumpen av elever 
betyder mycket. Eleverna i hans avhandling (Hugo, 2007) går på det individuella programmet 
och diskussionerna rör grundskoletiden i högstadiet. De återkommer under hela tiden till att 
det fanns någon/några lärare som stod ut i mängden och på vilkas lektioner de gick. 1997 gick 
5,2 % av eleverna i gymnasiet på individuella programmet (Hugo, 2007).   

Sammanfattning 

Sammantaget talar denna forskning om att vi kommunicerar mer via andra kanaler än det 
talade ordet (Mehrabian, 1971; Ekman, 1972; Nilsson, 2005) och att dessa signaler påverkar 
budskapet i hög grad (Cangelosi, 2008; Nilsson, 2005). Det är längesedan Ekmans, Öhmans 
och Mehrabians studier gjordes men jag anser att de fortfarande är giltiga då det handlar om 
den del av kommunikation som vi människor har använt länge och den har inte ändrats eller 
utvecklats så som det talade språket. I skolan kan man se detta uttryckt i fysiska (kroppsliga) 
signaler, och fysiska (rumsliga) signaler. Ansiktsuttryck och kroppsspråk kan tala om var 
någon befinner sig i hierarkin. Har läraren ett kroppsspråk som skickar svaga signaler kan det 
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bli ett problem i klassrummet. Detta anser jag är relevant för både klassrumsobservationen 
och för diskussionen i fokusgruppen. 

 

Teoretiska verktyg 

Här kommer jag att redogöra för de aspekter i Marie Gelangs forskning som jag använt som 
verktyg i min studie. Att jag valt hennes modell och inte till exempel ett sociokulturellt 
perspektiv, som även det handlar om kommunikation, beror på att den beskriver ickeverbal 
kommunikation mellan människor. Hon använder dessutom samma eller liknande 
benämningar på delarna som analyseras. Dessa benämningar kommer att kännas igen från 
avsnittet tidigare forskning. Det är Gelangs (2008) modaliteter och deras kvalitéer som 
använts vid klassrumsobservationen.  

Actio 

Marie Gelang (2008), forskare och lärare i retorik, beskriver actio som ”retorikens 

ickeverbala resurser”, det vill säga de signaler som talaren medvetet eller omedvetet skickar 
ut parallellt med orden. Hon talar om actiokapitalets actiokvalitéer. Kvalitéerna delar hon upp 
i olika betydelsekategorier (röst, mimik, gester och ögon). Dessa modaliteter kan man 
medvetet använda för att stödja sitt budskap. Det är dessa modaliteter och deras kvalitéer som 
jag kommer att observera i ett klassrum för att undersöka hur en lärare använder dessa i sin 
kommunikation med elever. Gelang poängterar att kontexten (decorum) avgör hur man 
använder dessa modaliteter. Av en aktör på scenen förväntar man sig kraftig stämma, tydlig 
mimik och stora gester. En begravningsentreprenör förväntas hålla en betydligt lägre profil i 
sin yrkesutövning. 

I sin avhandling använder hon (Gelang, 2008) ”ethos, pathos, decorum och kairos” för att 
definiera actio. Ethos definierar talarens trovärdighet (moral). Pathos står för att väcka eller 
gestalta känsla (-or). Decorum betecknar vad som är passande (i kontexten) och kairos står för 
tajming, lyhördhet och anpassning. Hon menar att dessa fyra aspekter ”ger en fördjupad 

förståelse för actio”. Kairos finns med i aspekten anpassning, föreläsarens anpassning till 
åhörarna. Föreläsarens trovärdighet bedöms utifrån ethos då individens karaktär kan avläsas 
utifrån poser (Gelang, 2008). Att föreläsaren utstrålar pathos övertygar åhörarna enligt Kurt 
Johannesson (Gelang, 2008). När det gäller decorum är det en svårare balansgång. Vad som 
anses passande av eleverna kan vara en väg för läraren att nå fram till dem genom signaler av 
samhörighet och förståelse men kan också utnyttjas av eleverna för att slippa undan och kan 
påverka ethos. Här ligger det på läraren att sätta ramen. Med dessa fyra på plats skapas actio.  

Avhandlingen som Marie Gelang skrivit bygger på observation av fyra föreläsare (Gelang, 
2008). Gelang och hennes fokusgrupper bedömer dessa föreläsares actio och man får en tydlig 
bild av både föreläsningarna och kommentarerna. På ett liknande sätt kommer jag att 
observera en lärare för att sedan gå till en fokusgrupp för att höra hur lärarutbildarna uttrycker 
sina reaktioner kring kroppsspråk. Dessa visar att det är just de olika modaliteterna som man 
bedömer när man skall beskriva sina intryck av talaren. Fokusgruppens (Gelang, 2008) 
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Exempel på olika 

utnyttjade av  

modaliteter  

medlemmar uttrycker vad de uppfattat, den känsla de fått vid observationen. Olika signaler 
uppfattas och uttrycks som stel, stram men även oengagerad. Genomgående är det 
kroppspråket eller röstens kvalité som ligger till grund för medlemmarnas utlåtande om 
föreläsaren (Gelang, 2008). I studiens observation uppmärksammas actiokvalitéerna energi, 
dynamik, och tempo/rytm vilka inte påverkar trovärdigheten men intrycket av föreläsaren som 
person. 

Gelang (2008) beskriver modaliteterna röst, mimik, gester och ögon. Dessa används med 
olika actiokvalitéer: energi, dynamik och tempo/rytm. Detta menar Gelang påverkar värdet på 
actiotillgångarna. En röst utan energi och varierad rytm upplevs ofta som tråkig oavsett vad 
talaren pratar om. Känslan man får när man lyssnar till någon färgar upplevelsen. Hon visar 
hur utnyttjandet av kvalitéerna påverkar den outnyttjade delen. Detta gäller oavsett om man 
har tillgång till, eller använder, alla eller få modaliteter vilket illustreras av bilden nedan.  

 

 

 

 

Actiokapitalet, den ickeverbala kommunikationen mellan människor, används i högre grad i 
den högra cirkeln. Man behöver inte använda alla modaliteter för att stödja sitt budskap 
(Gelang, 2008).  

Sammanfattning 
I studien har actio att observerats i en klassrumssituation. Hur läraren kommunicerade 
ickeverbalt via sitt kroppsspråk kommer att redovisas med hjälp av modaliteter och deras 
kvalitéer. Gelangs (2008) begrepp kommer jag att använda när jag analyserar lärarutbildarnas 
diskussion runt kroppsspråk.  
 

Begrepp 

Kroppsspråk; I denna studie använder jag begreppet som samlingsbegrepp för de olika 
ickeverbala delarna i kommunikation (Gelang, 2008, Cangelosi, 2008). Ickeverbal 
kommunikation omfattar egentligen allt som kommunicerar utan ord men i denna studie 
begränsar jag användningen till att avse den del av människors kommunikation som inte är 
verbal.  

Emotion – känsla (Ekman et al. 1972); Ekman menar att ordet känsla ”will apply equally to 

the various aspects of the term/…./ no need to specify one” (Ekman et al, s 13). Ordet 
”känsla” kommer i studien att användas som generellt begrepp. Det har alltså för 
signalavläsningen ingen betydelse vilken känsla som kommuniseras. Däremot äger den 
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betydelse i tolkningen av minen. Vi tolkar medvetet eller omedvetet ansiktsuttryck (Ekman et 
al. 1972) och reagerar genom att speglingen ger oss känslan (Bauer, 2007).  

Actio (Gelang, 2008); Enligt Marie Gelang en samling av retorikens ickeverbala resurser, 
själva gestaltningen av framförandet av tal. Jag har tolkat det som de signaler man skickar 
utöver själva orden, exempelvis gester och röstläge. Om det inte syftar på någon specifik 
modalitet har jag använt actio som begrepp. 

Modalitet (Gelang, 2008); De olika resurser man har att tillgå i actio. Hon anger röst, mimik, 
gester och ögon. Dessa modaliteter använder vi i olika grad. Jag använde dem för att dela in 
mina olika kategorier vid observationen. Gest och pose använder jag för samma sak medan 
min bedömning av mimik begränsats till ansiktet. 

Multimodalitet (Gelang, 2008); När man använder modaliteter i ”simultan samverkan”. I 
min studie har jag använt ”kroppsspråk” i observationsprotokollet för att beteckna ett 
sammantaget intryck av mimik, gest och pose. Det är svårt att hinna med att registrera 
samtidiga modaliteter utan att ha filmat förloppet. Orsaken till att film inte använts redogörs 
för på annan plats i arbetet. 

Ethos (Gelang, 2008); Ethos brukar beskrivas som karaktär, det som tyder på talarens 
karaktär. Detta påverkar föreläsarens trovärdighet i mottagarens ögon.    

Pathos (Gelang, 2008); Enligt Aristoteles (Gelang, 2088) är pathos det medel som i retoriken 
används för att övertyga, att väcka känslor hos åhörarna. Jag jämför med ordet inlevelse. 

Decorum (Gelang, 2008); ”vad som är ett passande och/eller lämpligt framförande i en 

offentlig kontext” (Gelang, 2008) s 125. Det handlar om anpassa framförandet till den 
situation man är i. Det innefattar de modaliteter som används av de som talaren har till sitt 
förfogande, vilket ämnet är och vilka som är mottagare av budskapet.  

Kairos (Gelang, 2008); ”det rätta ögonblicket” (från grekiskan) det vill säga tajming. Att säga 
rätt sak vid rätt tillfälle vilket kräver lyhördhet och anpassning av talaren/föreläsaren. 

 

Metod 

Med utgångspunkt i Gelangs teori om actio (Gelang, 2008) ville jag lära mig mer om 
användandet av modaliteterna. Jag bestämde mig för att observera hur en lärare under lektion 
använde modaliteterna och om jag kunde beskriva dessa och deras kvalitéer i den ickeverbala 
kommunikationen.  

Som lärarstudent är jag intresserad av att ta reda på lärarutbildares uttryckta reaktioner på 
kroppsspråk och jag ville intervjua flera personer. En variant av intervju är fokusgrupp. Då 
ställer man frågorna till en grupp samtidigt vilket avspeglas i en tidigare benämning, 
gruppintervju. Denna grupp resonerar utifrån frågor som forskaren vill söka svar på. Dessa 
svar analyseras sedan. Det finns ingen specifik metod för att analysera data från en 
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fokusgrupp men man brukar använda tillvägagångssätt som tillämpas på intervjuer. Eftersom 
det blir flera svar på samma fråga är det vanligt att man kodar materialet och därifrån går 
vidare till att spåra trender och mönster (Wibeck, 2010). Fördelen med en fokusgrupp är att 
jag kunde nå just djupare kunskap om hur lärarutbildarna såg på kroppsspråket. Detta 
åstadkoms genom att de reflekterade och intuitivt ställde följdfrågor till varandra från sin 
respektive synpunkt. Detta breddar vidden på ”angreppsvinkeln” till skillnad från att bara ha 
tillgång till egna frågor.  

I denna studie har en kvalitativ ansats använts. När undersökningen av lärares kroppsspråk 
gjordes användes observation för att förstå frågeställningen. Denna observation låg också till 
grund för fokusgruppens stimulusmaterial (Wibeck, 2010). Stimulusmaterialet introducerade 
ämnet för deltagarna och var till för att skapa en plattform varifrån lärarutbildarna kunde utgå 
i sin diskussion. Med en fokusgrupp kan man komma djupare in på hur gruppmedlemmarna 
ställer sig till ett specifikt fenomen. I en diskussion uttrycks mer långtgående resonemang då 
man utvecklar sin ståndpunkt. 

Kritiska anmärkningar 

I linje med Gelangs avhandling (2008) ger hennes begrepp bra analysredskap. Jag använde 
hennes modaliteter och analyserade dessa med hjälp av de kvalitéer hon beskrivit. Nackdelen 
med dessa anser jag var att min tolkning utgår från mina egna intryck. Vad jag anser vara en 
”trevlig” röst med ett lagom tempo kan av en annan person upplevas som enbart tråkigt. Vi är 
olika känsliga för olika signaler och detta färgar våra intryck. Det finns alltså enligt mig inget 
facit, ingen mall, som skulle kunna läras ut. Det kan heller inte finnas. Jag tror också att 
åhörare skulle vara mer samstämmiga i negativa omdömen. Exempelvis skulle en gäll röst 
och utebliven ögonkontakt förmodligen ge ett allmänt negativt omdöme. Sett ut ett 
lärarperspektiv skulle fler elever vara överens om vilken lärare som är ”sämst” än om vilken 
lärare som är ”bäst” då jag anser att vi i större utsträckning stör oss på samma saker men inte 
uppskattar samma signaler lika mycket.  

Det finns ytterligare aspekter som Gelangs avhandling (2008) inte tar upp. En del av den 
ickeverbala kommunikationen mellan människor kommer från utseende. Utseendet består av 
flera delar men för att förenkla kallar jag det för fysiska drag och tillförda fysiska element. 
Exempel på fysiska drag kan vara linjer i ansiktet som gör att det kan tolkas som ett av 
grunduttrycken (Ekman, 1972), brist på mimik eller kroppsbyggnad. En vanlig brist på mimik 
orsakas av Botox ® vilket enligt mig kan störa kommunikationen mellan personer. Det jag 
kallar tillförda fysiska element kan utgöras av klädval, tatueringar, piercing eller liknande. Att 
dessa element kan påverka ethos eller decorum tas inte upp i avhandlingen. Att ”döma hunden 
efter håren” gör vi automatiskt men träning kan göra oss mer benägna att se bakom ytan. 

 

Mina metodval  

I studien valde jag att använda observation respektive fokusgrupp för att kunna besvara 
studiens forskningsfrågor. Observation valdes för att jag ville se hur en lärare kommunicerar 
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med sina ickeverbala resurser i klassrummet. Genom att ha läst om vilka modaliteter och 
kvalitéer Marie Gelang använt i sin forskning ansåg jag att observation var en adekvat metod 
för att få svar på min första forskningsfråga (Hur kommunicerar en lärare via sitt kroppsspråk 
med gymnasieelever under två lektioner i ett programneutralt ämne?). 

När det gällde att komma underfund med hur lärarutbildare uttrycker sig rörande kroppsspråk 
och dess relevans för lärarstudenter som ett redskap, fungerade en fokusgrupp bra som metod. 
Dels för att jag skulle kunna förhålla mig mer passiv och inte styra resonemangen vilket jag 
kunnat göra i vanliga intervjuer genom att enagagera mig personligen, dels för att jag på så 
sätt fick följdfrågor från andras synvinkel och inte bara min egen. Lärarutbildarnas respektive 
reflektioner och reaktioner gav följdfrågor som fördjupade resonemanget. Jag tycker även att 
det ger mindre formella och ”politiskt korrekta” svar då respondenterna i bästa fall ”sänker 
garden” och ocensurerat når sina tankar i diskussionen. 

Observation 

Observation är empirisk (erfarenhetsbaserad) till sin natur. En vetenskaplig observation skall 
vara planerad och utförd med systematik (Patel & Davidsson, 2003). Den skall alltså kunna 
göras om av någon annan på samma sätt. En direkt observation är gjord av forskaren själv. 
Om någon annan gjort observationen är den indirekt. Jag har använt mig av direkt 
observation. Empirisk vetenskap bygger på forskarens egen undersökning.  Forskaren 
använder sina egna sinnen vilket gör undersökningen subjektiv. Målet måste ändå vara att 
sträva efter att vara så objektiv som möjligt. Genom att ifrågasätta sina resultat kan man 
minska subjektiviteten. Ökad teoretisk bakgrundskunskap lägger en grund för att minska 
misstolkningar och vedertagna analysmetoder ger struktur åt tolknigen av empirin.  

För att fördjupa min förståelse för lärares ickeverbala kommunikation i klassrummet valde jag 
observation som metod då den är användbar när ”vi skall samla information inom områden 

som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer” (Patel & Davidsson, 2003, s 87). 
Under observationen var jag inte delaktig i lektionens genomförande. Fördelen med att inte 
vara delaktig i något skeende är att man minimerar störandet från egna signaler och påverkan 
på de man observerar. 

En studie kan bestå av olika observationer, inledande, fokuserande och selektiv (Dimenäs, 
2007). Dessa ställer krav på kreativitet, tålamod och inkänning. Vid denna observation 
använde jag fokuserande observation eftersom jag endast var ute efter uttryck för hur en lärare 
kommunicerar via kroppsspråk i klassrummet. Fokuseringen uppnåddes med hjälp av ett 
protokoll (bilaga 1) där nyckelord fanns i olika rutor. Detta skapade även en struktur som 
underlättade analysen genom att jag snabbt kunde markera mina intryck av olika modaliteter 
och deras kvalitéer. 

Observation, anser Stukát (2011), är bra för att se vad människor gör. Det kan skilja mellan 
vad de säger att de gör och vad de verkligen gör. Att det skiljer kan vara medvetet eller 
omedvetet. När det gäller det ickeverbala kommuniceras en hel del omedvetet parallellt med 
det medvetna budskapet (Nilsson, 2005). Genom att använda sig själv som mätinstrument 
kommer man närmare källan utan att gå via intervjuer eller enkäter (Stukát, 2011). Man bör 
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dock vara uppmärksam på sin tolkning och ifrågasätta varför man tolkar signalerna som man 
gör. Här gäller det att använda ”nya och opartiska ögon” (Patel & Davidsson, 2003). 
Forskarens/observatörens förförståelse kan också påverka tolkningen (Dimenäs, 2007).  

Det finns nackdelar med observation också. Att veta om att man är observerad kan innebära 
ett ändrat beteende (Stukát, 2011). När man filmar personer är obervationen mer tydlig och 
jag anser att personen/personerna kommer ihåg att de är observerade längre tid alternativt 
under hela observationen. Att sitta med längst ner i ett klassrum till exempel gör ofta att 
observatören glöms av. Genom att finnas med och skapa en relation med de som skall 
observeras minskar medvetenheten om att vara observerad. Stukát (2011) menar att det kan 
behövas en inledande period för att minska påverkan eller störning. Jag tycker att det var 
lättare i ”min” pilotklass att observera då både de och jag var vana vid varandra, alla visste 
vem jag var och behövde inte tjuvkika för att se vad jag höll på med.   

Fokusgrupp 

Metoden ”fokusgrupp” räknas till de kvalitativa metoderna. Det är en intervju fast med flera 
personer samtidigt och dessa interagerar med varandra i stället för en–till–en interaktion vid 
en vanlig intervju. Detta har en effekt att forskaren/moderatorns påverkan minskar eftersom 
gruppen skall inom sig producera data viktiga för forskaren. Deltagarnas reaktioner, attityder 
och erfarenheter skapar ytterligare dimension när ämnet diskuteras på ett annat sätt än vid en 
vanlig intervju. Lämpligt antal är mellan fyra och sex (Wibeck, 2010). Det finns andra som 
sträcker sig upp till nio men ingen över detta antal. Tre anses vara olämpligt då var och en 
tenderar att agera medlare mellan de andra två, hålla sig utanför för att vara oberoende eller 
också spela ut de andra två mot varandra (Wibeck, 2010). Wibeck menar att det finns 
inbyggda spänningar i en triad (grupp om tre personer).  

Genom gruppdiskussion fångar man in data från en grupp som fokuserar på en speciell 
frågeställning. Forskaren står för vad man fokuserar på och deltagarna i diskussionen utgör 
gruppen. Metoden associeras främst med marknadsundersökningar men den kommer från 
sociologin (Tursunovic, 2002). Deltagarna måste ha erfarenhet eller kunskap om det som 
diskuteras.  

The hallmark of focus groups is the explicit use of group interaction to produce data and insights 
that would be less accessible without the interaction found in the group (Morgan, 1997, s. 2)  

In essence, it is the researcher’s interest that provides the focus, whereas the data itself comes from 
the group interaction (Morgan, 1997, s 6) 
 

Man kommer alltså åt annan, djupare information. Data uppkommer när deltagarna reagerar 
och bygger vidare på varandras svar och detta bildar tankekedjor. Detta i motsats till när man 
sitter en och en som vid en vanlig intervju eller enkätinsamlad data. En enkät kan besvaras av 
många men svaren avges individuellt och är åtskilda från andra respondenters svar. Morgan 
(1997) menar att det kanske inte står klart för en deltagare vilken ståndpunkt denne har innan 
denne skall förklara/försvara sin åsikt för en annan deltagare.  
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Fokusgrupp som metod är lämplig när det gäller känsligt eller personligt material (Wibeck, 
2010). Man kan diskutera ämnen med människor som har liknande upplevelser (ofta 
drogberoende, sexuella övergrepp eller HIV) vilket skapar en trygghet i att inte vara ensam 
eller möta oförståelse.  Jag kan se en fara i att anonymiteten inte finns på samma sätt som vid 
en vanlig intervju. Den anonymitet som forskaren strävar efter enligt konfidensialitetskravet.  

Kvalitén på samtalet höjs genom användande av stimulusmaterial (Wibeck, 2010). Deltagarna 
samtalar utifrån den gemensamma referenspunkt som stimulusmaterialet utgör. Jag liknar det 
vid att man placerar något mitt på ett runt bord som deltagarna sitter kring och kan redogöra 
för hur man ser på objektet (stimulusmaterialets innehåll) från sin egen synvinkel.  

Den person som leder diskussionen kallas moderator. Detta till skillnad från den som 
intervjuar en person (i taget) då man använder termen intervjuare.  Moderators uppgift är att 
vara passiv men att behålla diskussionens fokus. Då flera personer bidrar med data kan det 
vara bra att vara flera observatörer som hjälps åt med att dokumentera. Det kan vara bra att 
filma, eventuellt parallellt med ljudupptagning, för att kunna särskilja de olika deltagarnas 
inlägg. Wibeck drar gränsen vid sex medlemmar för en moderator då fler personer kommer att 
öka risken för att det blidas smågrupper som för en egen diskussion (Wibeck, 2010). 

Genomförande av observationer 

För att möjliggöra en upprepning av studien och därigenom öka validiteten kommer 
genomförandet att beskrivas i följande avsnitt. Jag avser att stegvis redogöra för 
genomförandet.  

Först genomfördes en observation i ett klassrum. Detta för att undersöka hur en lärare 
kommunicerar via sitt kroppsspråk med gymnasieelever under två lektioner i ett 
programneutralt ämne. Observationen gjordes med hjälp av en protokollsmall med nyckelord 
för att kunna kategorisera observationerna (bilaga 1). Då tiden mellan att jag fick en lärare att 
kontakta och till observationen skulle genomföras var kort valde jag att avstå från filmning av 
observationen efter det att läraren inte kände sig bekväm med detta. Vi kände inte varandra 
sedan tidigare vilket kanske skulle påverkat svaret angående filmupptagning. Det insamlade 
materialet användes för att besvara studiens första forskningsfråga samt för att ställa samman 
ett stimulusmaterial till fokusgruppen i form av en beskrivande berättelse av klassrums-
observationen.  

Inför observationen i klassrum 

Inför studien hade jag sökt litteratur som handlar om kommunikation i klassrum och 
kroppspråk. En som beskriver hur man kan påverka i klassrummet med hjälp av ickeverbala 
signaler är James Cangelosi (2008). Till min hjälp har jag haft min handledare och 
bibliotekarier på högskolebiblioteket i Skövde. Exempel på sökord som användes är: 
interaktion (sv o eng), klassrum (sv o eng), recognizing emotion, facial expression. Dessutom 
har jag använt referenslistor i den litteratur jag använt för att söka ytterligare källor. 
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Som förberedelse tog jag kontakt med en rektor på en gymnasieskola och bad om lov att 
observera. Utifrån de önskemål och krav jag hade vilka var samma lärare för olika grupper av 
elever i ett programneutralt ämne presenterade rektor en lärare och två klasser.  

Ett protokoll utformades (bilaga 1) och för att testa det tog jag kontakt med en annan lärare 
som jag haft kontakt med för att göra ett pilottest av protokollet och utforma hur jag skulle 
markera observationerna. Val av de olika fenomen som jag skulle registrera gjordes utifrån 
vad teorin (Gelang, 2008) säger om vilka intryck som man kommunicerar och deras inbördes 
rangordning. Jag gjorde också plats för spontana anteckningar.  

En pilotobservation gjordes med en för mig känd lärare och en känd klass i årskurs 3 på 
gymnasiet. Detta för att jag skulle kunna känna efter om det var ett fungerande 
tillvägagångssätt för mig och dels för att jag hade tid och möjlighet då jag väntade på att få 
reda på vilken lärare och vilka klasser jag skulle observera. Jag kontrollerade att samtliga i 
gruppen fyllt 18 år. Dessa informerades om vad jag skulle göra, vilka etiska skydd de hade 
innan samtycke efterfrågades. Efter denna pilotstudie justerades protokollet något. Jag vände 
så att alla skalor gick från vänster och fallande, samt ändrade begreppen så att de bättre 
stämde med Gelangs benämningar (Gelang, 2008). Denna studie gav mig idén att föra en 
tidslinje parallellt för att senare kunna se hur länge olika aktiviteter pågick och att det var bra 
att ha plats för kommentarer. 

Datainsamling 

Vid pilotstudiens genomförande hade jag inte övervägt filmning då jag främst var ute efter att 
testa mitt protokoll och inte inhämta data att analysera. Jag tyckte att det utföll väl och då 
flera elever och lärare uttryckt att de inte kände sig bekväma och naturliga när de visste om att 
de filmas valde jag att avstå. Utifrån testet av protokollet ansåg jag att jag hann med att föra in 
ändringar i modaliteter och kvalitéer. De ändrades inte mer än jag hann med. Om man har en 
längre relation över tid med grupperna brukar aversionen minska mot att bli filmad. Fördelen 
med att filma är främst att man lättare kan observera parallella skeenden men mitt fokus låg 
på hur läraren kommunicerar och inte interaktion mellan elever och lärare. Jag valde att avstå 
filmningen och få ett mindre empiriskt material men istället utöka studien med två 
frågeställningar och intervju av en fokusgrupp. Att välja en annan lärare eller andra klasser 
var inget alternativ då det var svårt att hitta ett urval enligt mina önskemål. Om det gjorts på 
vårterminen hade urvalsläget varit en annan på grund av hur kurserna lästes detta år. Det hade 
funnits fler ämnen/lärare/klasser att välja mellan.  
 
Ljudupptagning valdes även det bort då det var de icke-verbala signalerna som studerades. 
Möjligtvis hade man kunnat analysera tonläge och röstläge men jag förväntade mig att hinna 
med att anteckna mina intryck och pilotstudien stödde mitt antagande. Jag bedömde även att 
insamlandet av ljud skulle påverka spontaniteten om diktafonen skulle ”följa läraren”. 
Alternativet var att lägga den på katedern och därigenom missa lärarens röstläge vid samtal 
med elever som inte satt i närheten av katedern samt inspelning av andra elevers tal i 
förgrunden.   
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Urval 

Studien genomfördes på en svensk kommunal gymnasieskola under 2012. Valet av lärare och 
klasser gjordes av skolan utifrån mina önskemål och krav. Dessa var att lektionerna skulle 
hållas av samma lärare i samma ämne med en grupp från studieförberedande program och en 
grupp från yrkesförberedande program. Rektor gjorde urvalet. Att välja en grupp från vartdera 
studieförberedande och yrkesförberedande program baserades på att få spridning av situation 
då sammanhang är viktigt (Gelang, 2008), men samtidigt behålla fasta inslag i form av samma 
lärare och ämne. Även klassrummet var detsamma i bägge observationerna. 
 

Observation klassrum 

Två observationer gjordes samma dag. Detta underlättade bedömningen som gjordes löpande. 
Det var lättare att jämföra med ett aktuellt minne snarare än med en dags- eller veckogammal 
minnesbild. 

Innan observationen presenterade jag mig för läraren och frågade hen om några fakta gällande 
yrkesvana et cetera. Vid lektionernas början informerades eleverna om att jag skulle göra en 
observation av ickeverbal kommunikation i klassrummet och de fick reda på vilka etiska 
riktlinjer jag följde. Då alla som var i klassrummet under min observation fyllt arton år 
(kontrollerat via handuppräckning) kunde de svara för sig själva utan att medgivande 
inhämtats från vårdnadshavare. Efter detta frågade jag om de förstått allt och om det kändes 
okej. Då genomgången var klar erbjöds de att ställa frågor om något varit oklart eller om de 
hade någon annan fråga, vilket ingen hade utom en flicka som kom något efter de andra i en 
av grupperna. 

Under observationen satt jag längst ner i klassrummet och förde observationsprotokollet. 
Detta märktes med datum och ”SP” respektive ”YP”.  Jag antecknade i de olika rutorna vad 
jag såg och hur jag uppfattade de olika signalerna. Gelang (2008) använder Quintilianus’ 
uppdelning. Bland andra; gester = arm- och handrörelser, mimik = rörelser av ögonbryn, mun 
och panna, poser = kroppshållning och -rörelser. Till detta förs även ögonens riktning, kontakt 
samt röstens olika kvalitéer. Mina kategorier i protokollet var: kroppsspråk, röstläge, uttryck, 
ögonkontakt, mimik/känsla, gester, kommunicerar och övriga kommentarer/observationer. 
Dessa i sin tur försågs med stödord för att underlätta för mig att bedöma från samma skala vid 
de olika observationerna (bilaga 1). Jag antecknade även förändringar i de olika kategorierna, 
exempelvis om kroppsspråket ändrades över tid. Efter avslutad lektion tackade jag för 
hjälpen.  

Inför intervju fokusgrupp 

Inför intervjun läste jag litteratur om fokusgrupper (Wibeck, 2010; Tursunovic, 2002) för att 
avgöra om det var en lämplig metod. Efter att ha rådfrågat min handledare hur jag skulle 
använda observationsmaterialet från klassrummet kom vi överens om att jag skulle skriva en 
kortare beskrivning av observationen. Denna beskrivning utgjorde tillsammans med några 
bilder (bilaga 4) ett stimulusmaterial (Wibeck, 2010) som jag skickade till deltagarna i 



 21 

fokusgruppen innan träffen för att de skulle sätta sig in i vad observationen fokuserade på och 
för att skapa en gemensam referenspunkt. Bilderna i stimulusmaterialet visar figurers 
kroppsspråk utan text och är tecknade. Detta för att belysa att vi letar efter signaler även om 
det inte är en människa som tolkas. Till sist tog jag med en annons som fanns i min lokala 
tidning samma morgon som intervjuen, föreställande en kvinna i ett kök.  
 
Datainsamling 

För att dokumentera fokusgruppsintervjun valde jag ljudupptagning med hjälp av en diktafon 
som placerades på bordet. Som komplettering och säkerhet valde jag även att göra en 
videoupptagning. Detta för att kunna urskilja vem som sagt vad. Detta visade sig vara en bra 
försäkring när det kom till transkription och att avgöra vem som sagt vad. 
 
Urval 

Med hjälp av min handledare valdes tre lärarutbildare ut. Dessa var förtrogna med metoden 
fokusgrupp. På grund av den korta tid som tilldelas vid ett examensarbete begränsades 
gruppen till tre deltagare plus moderator. 
 
Intervju fokusgrupp 

En intervju med en fokusgrupp gjordes där diskussionen rörde kroppsspråk för att söka svar 
på två av forskningsfrågorna. (Hur uttrycker några lärarutbildare vad de reagerar på i 

kroppsspråk med utgångspunkt från situationen i klassrummet? och Hur uttrycker dessa 

lärarutbildare möjligheter att inkludera undervisning i kroppsspråk på lärarutbildningen?)  

Innan gruppen samlats ordnades hjälpmedlen (videokamera, diktafon, papper och pennor) och 
testades. 
 
När deltagarna kom hälsade jag dem välkomna och förklarade varför jag ville genomföra 
denna intervju, redogjorde för de etiska principer jag håller mig till (Vetenskapsrådet, 2009) 
och frågade om det var i sin ordning med att jag filmade parallellt med ljudupptagningen för 
att säkerställa vem som sade vad. Då inga invändningar fanns startades diktafonen och 
videokameran. Tidsramen sattes till ca 30 minuter dels för att en av respondenterna endast 
kunde avsätta en viss tid, dels för att min handledare och jag innan diskuterat att tillräckligt 
material borde kunna insamlas inom en tidsrymd av 20-40 minuter för att vara hanterbart med 
tanke på denna studies tidsram. 

Jag hade formulerat frågor som bildade utgångspunkt och ram för diskussionen. Moderatorn 
(jag) gav gruppen en fråga (bilaga 3) och lät resonemanget starta. Gruppmedlemmarna förde 
diskussionen vidare tills moderatorn ställde följdfråga, en ny fråga eller flyttade över fokus till 
bildmaterialet. Denna grupp hade ingen svårighet att hålla igång diskussionen eller reflektera 
vidare på diskussionstrådar. Efter diskussionens slut transkriberades den och analyserades. 
Transkriptionen påbörjades samma dag, analysen efter utskrift av densamma. Jag lyssnade på 
diktafonen och använde mig av ”nivå II” (Wibeck, 2010) för att få fram det Wibeck kallar 
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rådata, det material som jag sedan skulle använda för att få svar på mina frågor. Parallellt med 
diktafonen spelade jag växelvis upp filmen.  

Forskningsetik 

När man forskar behöver man ta hänsyn till grundläggande krav. Detta är ännu viktigare då 
man forskar runt människor. Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har 
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2009) formulerat några forskningsetiska principer. De fyra 
huvudkraven är: 
 
Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.  
Jag tolkar detta som att alla inblandade skall veta att de studeras och att det är i ett 
forskningssyfte. 
 

Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Jag tolkar detta som att alla deltagare när som helst har rätten att ändra sig och inte längre 
delta. Det innebär också att forskaren skall respektera det och lämna personen utanför. Så 
länge det inte gäller en filmad situation är det ganska lätt att tillmötesgå. Om man filmar i 
forskningssyfte bör man undersöka om det går att genomföra utan för mycket störning. Man 
kan byta filmningstillfälle eller kanske flytta kameran för att man undvika att filma någon 
som avböjt medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem.  

Materialet skall enligt min tolkning kodas på ett sådant sätt att det inte skall gå att identifiera 
de som lämnat forskningsdata. Det är ett skyddande av källa/källor. Detta kan annars 
korumpera lämnat material om den som deltagit i forskningen känner sig blottad eller hotad 
genom sin medverkan. I en fokusgrupp krävs det dessutom att medlemmarna känner sig 
trygga och kan lita på de andra respondenterna annars tror jag att man väljer antingen att hålla 
med någon annan eller att tiga.  
 
Nyttjandekravet  
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
Detta är så självklart att jag naivt nog har svårt att föreställa mig varför man annars skulle 
samla in data. Insamlandet av data sker enligt mig i förtroende, speciellt viktigt när man 
inhämtar material från någon eller några i beroendeställning. Som exempel kan jag nämna hur 
viktigt det varit att försäkra elever om att inte läraren, rektor eller andra elever till exempel får 
reda på vem som avgivit ett specifikt svar. Även om jag inte ansett det som känsligt material. 
 



 23 

Information om forskningsetiska aspekter 
Alla i klassrummet informerades om att jag gjorde en observation i forskningssyfte och att det 
inte skulle gå att identifiera någon av de medverkande. Alla tillfrågades även om de ville ingå 
i observationen. De medverkande informerades om att materialet endast skulle finnas 
tillgängligt för forskningsändamål. Den enda kodning som förekom var en märkning på 
observationsprotokollet av om gruppen tillhörde ett yrkesförberedande eller 
studieförberedande program. Ingen individ går därför att identifiera.  Min bedömning är att 
inga känsliga uppgifter föreligger i studien. 
 
Den observerade läraren erbjöds att få en kopia av denna studie men avböjde att utnyttja 
erbjudandet om en förhandsgranskning av sitt bidrag. De tre lärarutbildarna informerades om 
de etiska regler jag tagit del av och höll mig till. De tillfrågades efter avslutad intervju om de 
ville ta del av transkriptionen och att de kommer att tillställas en kopia av studien om de så 
önskar. Samtliga avböjde möjligheten att ta del av transkriptionen. 
 
Om man hanterar känsligt material rekommenderar Vetenskapsrådet att man erbjuder berörda 
personer att ta del av ”sin” del av avsnitt och tolkningar. Man bör även erbjuda medverkande 
att ta del av det färdiga materialet. 
 

Analys 

Här kommer jag att redogöra för hur analysarbetet av materialet från klassrumsobservationen 
och fokusgruppen genomfördes. 

Analysarbete observation 

I analysen fokuserades på de modaliteterna och deras kvalitéer. Olika delar av kroppsspråket 
och rösten bedömdes. Några få gester preciserades då de stack ut och drog uppmärksamhet till 
sig. De olika kategorierna analyserades och vägdes samman. Mehrabian menar att ”People 

approach what they like and avoid what they don’t like” (Mehrabian, 1971, s 22). Det finns 
en korrelation mellan uppträdande och grad av gillande. Mehrabian översätter 
gillande/ogillande till positiv eller negativ attityd (Mehrabian, 1971). Exempelvis tolkades när 
läraren vände eleverna ryggen neutralt om det berodde på att hen skulle skriva något på tavlan 
men negativt om ingen aktivitet krävde att man vände ryggen till. På detta sätt tolkade jag de 
olika fysiska uttrycken som positiva-negativa och tilldelade dessa ett värde på 1-5 där negativt 
var ett och positivt fem. Dessa skalor vändes i protokollet så att det blev en fallande skala. 
Detta innebar att jag analyserade kvalitéer löpande under observationen. 

Mehrabian anger följande intryck; kroppsspråk, tonläge/intensitet och röst/ord. Detta stämmer 
bra överens med Gelang som anger de olika modaliteterna till röst, mimik, gester och ögon 
(Gelang, 2008). Dessa kombinerades i protokollet (bilaga 1). Jag beskrev mimik och gester 
med värdeord men använde även en kategori kroppsspråk för att beskriva multimodalitet, då 
modaliteter verkar simultant (Gelang, 2008). 
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Observationerna bedömdes med hjälp av hjälporden gillande kontra undvikande. Exempelvis 
när läraren vänder sig mot eleverna vid kommunikation ges detta en femma då det tyder på 
gillande enligt Mehrabians (1971) teori. Efter detta gjordes en bedömning av de 
ostrukturerade kommentarer jag gjort. Exempelvis var en kommentar distanserad. Denna 
upplevelse bedömdes som negativt då detta enligt samma teori snarare tyder på undvikande 
(Mehrabian, 1971). Detta resulterade i ett antal plus och minus i varje kategori. 

I nästa del av analysen använde jag mig av Gelangs (2008) olika actiotillgångar. Jag bedömde 
i vilken utsträckning läraren använde sig av röst, mimik, gester och ögon vid 
kommunikationen. De förekomster av de olika modaliteterna jag observerade kodades även 
med tanke på kvalité, energi, dynamik och tempo.  

Till sist grupperade observationerna efter aktivitet, exempelvis ”läraren hjälper elev/-er”, i 
respektive klass och sammanfattade dessa (se avsnittet resultat klassrumsobservation). 
Grupperingen kommer från Stukáts (2011 s 59) exempel på kategoriindelning vid 
observation. Där koncentrerade jag innehållet genom att ta bort upprepningar i kolumnen 
”actiobedömning” för att förtydliga observerad modalitet och kvalité. Utifrån detta 
sammanfattade jag min tolkning av empirin. 

 

Analysarbetet fokusgrupp 

En fokusgrupp är en gruppintervju och som sådan genererar den mycket textmaterial som 
skall bearbetas och analyseras. Det är en kvalitativ metod vilket inte är någon homogen 
företeelse. Patel och Davidsson (2003) menar att varje forskningsproblem kräver sin unika 
variant av metod. Det är därför viktigt för forskaren att beskriva hur denne gått till väga. 

En transkribering gjordes av ljudupptagningen. Jag valde det som Wibeck (2010) kallar nivå 

II. Denna nivå är ordagrann och innehåller bland annat pauser. Det som skiljer den från nivå I 
är att man inte anger ”alla” kvalitéer som till exempel talhastighet och talstyrka inte heller 
skriver man talspråk i samma omfattning. I en gruppintervju anser jag inte att man har lika 
stor nytta av att analysera ”talande tystnad” som i en vanlig en till en intervju. Fokusgrupp 
bygger på interaktion och diskussion i gruppen och individerna har inte samma möjlighet till 
eftertänksamhet och reflektion över svaret. Det kan innebära att svaren från respondenten inte 
självcensureras.   

Trost (2010) förordar att man läser igenom sitt material ett antal gånger och reflektera över 
vad som sagts och eventuella anteckningar rörande kroppsspråk. Trots att jag filmade 
gruppintervjun har inte kroppsspråket vägts in. Gruppen fick i introduktionen veta att 
filmningen endast var till för att jag skulle kunna skilja respondenterna åt. Genom att kunna 
skilja respondenterna åt kunde jag upptäckt inkonsekventa svar som hade kunnat tyda 
antingen på en ändrad åsikt till följd av insikt eller ändrade svar på grund av påverkan 
(Wibeck, 2010) från någon i gruppen. Jag upptäckte inget sådant.  På grund av de etiska 
regler jag följer kunde jag inte använda materialet på ett annat sätt än jag informerat 
deltagarna om.  Detta hade annars kunnat ge ytterligare en dimension till vad som sades om 
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jag studerat respondenternas actio. Transkriptionen lästes igenom ett flertal gånger. Först som 
kontroll mot filmen för att säkerställa källa och data. Senare för att sortera uttalanden som 
rörde samma modalitet eller ämne för vidare analys och till sist för att finna citat till studien.  

Det finns olika åsikter när det gäller tidpunkten för analysen. Patel och Davidsson (2003) 
förordar att man analyserar medan intrycken är färska. Kvale (2009) resonerar på ett liknande 
sätt, han anser att man kan analysera under intervjun. Trost (2010) förespråkar att man väntar 
med analysen till dess att man fått distans till intervjun. Jag valde att analysera så snart 
transkriptionen var klar som påbörjades dagen efter intervjun. Senare analyserade jag en gång 
till med större vikt vid min egen tolkning för att analysera min objektivitet och därigenom öka 
kvalitén.  

Vid analysen använde jag mig av Kvales (2009) meningskoncentrering. Jag valde att följa den 
med hjälp av den mall för forskaren som han beskriver som fem steg: 

1. Genomläsning av hela intervjun för att fånga känslan av helheten. 
2. Sedan ”fastställer han de naturliga ”meningsenheterna” (Kvale & Brinkmann, 2009. 

s 221). 
3. Forskaren formulerar det dominerande tema i meningsenheterna innan en tematisering 

görs. 
4. Frågor ställs till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. 
5. En beskrivande utsaga ställs samman från centrala teman. 

 

Då fokusgrupp är lite annorlunda än en vanlig intervju valde jag att blanda Kvales 
analysmetod som beskrivits ovan med råd från Wibeck (2010). Wibeck beskriver i avsnittet 
analysnivåer (Wibeck, 2010, s 109)hur man kan hantera den stora mängd rådata som 
produceras. Victoria Wibeck ordnar exakta yttranden i ”kategorier av intresse” men menar att 
rapporten kommer vid detta förfarande att bli både lång och svårläst. Alternativet som 
beskrivs kallar hon den beskrivande analysen (Wibeck, 2010 s 109). Jag har alltså valt att 
sammanfatta vad som sagts och illustrera det med citat. Denna beskrivning är alltså en 
tolkande analys. 

Jag började med att titta på filmen samtidigt som jag följde med i den transkriberade texten. 
Detta för att åter få en helhetsbild av gruppintervjun. Då det inte finns någon specifik metod 
för att analysera fokusgrupper (Wibeck, 2010) har jag använt delar av metoder för att 
analysera en intervju med en person i taget. De citat som berörde samma fenomen 
grupperades tillsammans. Wibeck (2010) rekommenderar att man kodar materialet, delar upp 
det i enheter och genom detta arbete söka efter trender och mönster. Detta stämmer bra med 
studiens syfte som var att undersöka mönster i lärarutbildares tankar när man talar om 
kroppsspråk i en lärandesituation. Jag tog även ut huvudord (exempelvis röst, ögon) för att 
underlätta kodningen av data. 

 

 



 26 

Exempel på analys av ”röst” 

Jag grupperade olika uttalanden för att försöka tolka vad de uttrycker för tankar runt 
modaliteten röst. Jag har skrivit citaten mer som skriftspråk än talspråk även om orden är 
samma. För att inte påverka intrycket av citaten har jag inte gjort om orden till meningar, 
däremot har jag infogat komma för att markera korta pauser. Exempel på olika kommentarer 
som grupperats ihop: 

”det handlar ju om vanor som verkligen utvecklas över tid när man pratar om hur 

man lägger rösten” LU3 

”hens röst alltså sammantaget ger läraren i båda fallen här liksom ett lugnt och 

tryggt intryck” LU3 

”kan det va’ som att man liksom lägger rösten helt rätt men, men asså att man 

signalerar nåt annat” LU3 

”det pratar man ju om i en del kurser som jag haft, att använda rösten som ett 

medel att nå elever, att variera röstläge å så vidare” LU1 

”röstläge, även om det är svårt, det är en träningssak” LU3 

 

Sammanfattning 

Med transkriptionen av intervjun som utgångspunkt valde jag att leta efter modaliteter eller 
meningsenheter i lärarutbildarnas uttalanden. Liknande uttalanden placerades ihop och 
mynnade ut i olika grupperingar av utklippta citat var och en med en egen specifik rubrik. I 
detta arbete var datorn med ett ordbehandlingsprogram ett smidigt verktyg för att flytta runt 
text. Jag öppnade nya dokument parallellt med transkriptionen och grupperade den hämtade 
dialogen utifrån vad den handlade om. Dessa dokument var skilda från transkriptionen för att 
inte förstöra den. Samtidigt använde jag programmets ”överstrykningspenna” för att färgkoda 
vem som sagt vad eller kodord (exempelvis ”röst”). På detta sätt flyttade jag över text till nya 
dokument. Rubrikerna i resultatdelen skapade jag delvis utifrån studiens frågeställningar och 
delvis utifrån begrepp i forskningen (Gelang, 2008; Mehrabian, 1971). Detta utgjorde 
underlaget för min beskrivning av resultatet. 

 

Trovärdighet och objektivitet 

Trost skriver att ”trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier” 
(2010, s 133). Det faller på forskarens lott att visa hur data samlas in för att kunna göras 
trovärdiga. Han efterfrågar också en reflektion av etiska aspekter i resultatrapporteringen för 
att visa på trovärdighet (Trost, 2010).  



 27 

Patel & Davidson (2003) skriver att reliabiliteten är en fråga om hur väl instrumentet motstår 
slumpinflytande och att beskrivningen av en individ vare sig det är i ord eller siffror, är det 
observerande värde man får vid en undersökning. Det innehåller både individens sanna värde 
och ett felvärde, och att felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Men om vi 
däremot har ett instrument som är tillförlitligt så minskas felvärdet och vi närmar oss 
personens sanna värde. När vi inte kan få ett mått på reliabiliteten får vi förlita oss på att 
undersökningen är tillförlitlig på andra sätt. Jag har använt mig av det som Victoria Wibeck 
(2010) kallar nivå II vid transkriberingen. Det är en ordagrann avskrift men inte lika noggrann 
i beskrivningen av pauser, och alla olika typer av betoningar som beskrivs av henne som nivå 

I. En förutsättning för att få god reliabilitet är att intervjuaren är tränad i det han eller hon gör. 
Ett sätt att erhålla god reliabilitet är att använda standardiserade intervjuer (Patel & Davidson, 
1991, 2003). Om mer tid hade funnits eller om denna studie genomförts av mer än en hade 
reliabiliteten kunnat ökas genom att flera hade analyserat transkriptionen. Dessa olika 
personers analyser skulle sedan jämförts och diskuterats.  

Trovärdighet kopplas ofta ihop med objektivitet. Trost skriver att man för några decennier 
sedan ansåg att objektivitet kan finnas men att få anser detta numera. Jag anser att man skall 
försöka att vara objektiv, det vill säga att forskarens egna åsikter inte skall ha någon betydelse 
när man samlar in data, formulerar frågor, analyserar et cetera. Det är svårare än vad det 
verkar. När man genomför en studie är det för att beforska något av intresse. Mitt personliga 
intresse och mina personliga erfarenheter och uppfattningar påverkar vad jag ser och min 
tolkning av detsamma. Att kunna använda det Patel och Davidsson kallar nya och opartiska 

ögon är av yttersta vikt (2003). Samtidigt måste det finnas ett mål och syfte som styr studien 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Det är en balansgång för forskaren. Forskaren skall enligt Kvale 
(2009) distansera sig från tidigare erfarenheter och uppfattningar. Det är ett arbete som man 
måste bedriva aktivt. 

Kvale (1997) skriver att det hävdas att den kvalitativa forskningsintervjun saknar objektivitet, 
på grund av det mänskliga samspel som är en väsentlig del av intervjusituationen. I och med 
att det finns så många skiftande föreställningar om vad objektivitet är menar Kvale att det är 
svårt att karakterisera den kvalitativa intervjun som en endera objektiv eller subjektiv metod. 
Jag anser att man har samma problem med observation. Att observera helt förutsättningslöst 
verkar vara en oxymoron (självmotsägelse) då var och en har egna erfarenheter och dessa 
påverkar perspektivet. När man använder en fokusgrupp kan gruppen själv föra resonemanget 
som då inte påverkas i samma grad av forskaren.  

Min observation färgas av hur jag uppfattar olika signaler vilket i sin tur hänger ihop med min 
tidigare erfarenhet. Man kan, anser jag, luras av att observationen verkar objektiv men sedan 
tolkar man den subjektivt. Vi är olika känsliga för en annan persons uppträdande och risk 
föreligger att tolkning slinker med redan vid observationen. Flera genomläsningar med tid 
emellan kan hjälpa forskaren att upptäcka subjektivitet i tolkning och analys (Trost, 2010). 
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Validitet och generaliserbarhet 

Kvale (2009) skriver att det är betydligt svårare att fastställa intervjuutskriftens validitet än 
reliabilitet. Han menar att en utskrift inte är en kopia av intervjun utan det är en konstruktion 
som används som ett verktyg till ett givet syfte, att det en abstraktion. Han jämför det med en 
karta över ett landskap, som framhäver vissa detaljer men att den utelämnar andra. Kartans 
syfte är det som avgör vilka detaljer som finns med på den (Kvale & Brinkmann, 2009). Sett 
ur denna synvinkel kommer en observation enligt mig att vara ännu svårare att validera då det 
inte finns något underlag som en transkription. Validiteten när det gäller en fokusgrupp är 
komplex. Hur säker kan man vara på att medlemmarna säger vad de tänker? Vi känner alla till 
fenomenet grupptryck eller känslan av ett förväntat beteende/ståndpunkt. Det är två faktorer 
som kan påverka validiteten. Denna studie genomfördes med ett litet antal medlemmar i 
gruppen. På grund av ett missförstånd från min sida nådde jag inte upp till minimiantalet som 
Victoria Wibeck rekommenderar (2010). Ämnet för studien var inte något utpräglat känsligt 
till exempel i politisk riktning eller någon aktuell prestigeladdad fråga vilket jag anser talar 
för att validiteten trots allt är god. En annan komplikation kan vara ett större åldersgap mellan 
moderator och gruppmedlemmar eller inom gruppen (Wibeck, 2010). Inte heller denna 
komplikation förelåg då vi var ganska jämngamla. Stämningen under diskussionen var enligt 
mig avslappnad och utan inbördes spänningar.  

När man kommer till generaliserbarhet anser jag att resultatet endast gäller för den undersökta 
gruppen. Det är ett alldeles för litet underlag för att kunna anses vara giltigt för lärarutbildare i 
allmänhet. Inga jämförande fokusgrupper på andra lärosäten har heller gjorts i denna studie. 
Resultatet som sådant kan uppfylla både reliabilitet och validitet men ändå bara vara giltigt 
för den undersökta gruppen (Stukát, 2011). 

Resultat 

I denna del presenterar jag resultatet av klassrumsobservationerna följt av analysen av 
fokusgruppens diskussion.  
 
Lokalen 
En vanlig skolsal med bänkar ordnade parvis i tre rader och kateder längst fram. Fönster 
utmed ena långsidan som vetter åt öster. Inte mycket renoverat sedan 70-talet då skolan 
byggdes. Vita väggar, neutralt golv. 
Läraren  
Läraren var medelålders med ca 20 år i yrket. Verksam på samma skola under dessa 20 år. 
Ämnet var ”programneutralt”. Det vill säga att det inte var ett ämne som eleverna vare sig valt 
som extrakurs eller ett karaktärsämne.  
Grupperna 
Observationen gjordes inom ramen för två elevgrupper. Elever kom från studieförberedande 
respektive yrkesförberedande program. I den grupp som läste på ett studieförberedande 
program var det övervägande pojkar och i den andra gruppen var det ganska jämnt fördelat 
mellan pojkar och flickor. 
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Resultat klassrumsobservationer 

För att söka svar på min fråga (Hur kommunicerar en lärare via sitt kroppsspråk med 

gymnasieelever under två lektioner i ett programneutralt ämne?) samlade jag data i olika 
kolumner. I kolumnen Actiobedömning finns alla olika omdömen inskrivna men dubbleringar 
är borttagna för en större överskådlighet. Observationen i sin helhet finns som bilaga 2. Första 
kolumnen visar vid vilken ungefärlig lektionsminut något inträffar. Andra kolumnen 
beskriver vad som händer i klassrummet. Tredje kolumnen beskriver lärarens kroppsspråk och 
förflyttningar i klassrummet. Den fjärde och sista kolumnen består av actiokapital (röst, 
mimik, ögon, gester) och actiokvalitéerna (energi, dynamik, tempo/rytm) (Gelang, 2008) och 
det omdöme de tilldelades vid observationen. Siffror användes bara vid ”ändläge” av skalan. 
Ögon och gest har i stället fått beskrivande ord.  

Här nedan har jag delat upp observationen i kategorier avseende aktivitet (Stukát, 2011). Efter 
respektive tabell finns summeringen av observationen rörande samma aktivitet för att bättre 
visa vilka mönster som framträdde. 

Lärarens kommunikation med klassen 

Observation I  elever åk 3 studieförberedande program  

Lektionsminut Aktivitet Kroppsspråk Actiobedömning 

1-6 Ingen särskild, väntar ut 
elever 

Neutralt, går lite, händer i 
fickorna 

Röst: ganska låg 
Mimik: neutralt 
Ögon: sveper 
Gest: oengagerad, distans 
Energi: låg 
Dynamik: låg 
Tempo/rytm: låg 

7-10 Talar till klassen 

(”kan ni….”) 

Står framför klassen, 
ögonkontakt sveper, 
händerna i fickorna, jag 
presenterar mig 

 

 

Observation I  elever åk 3 yrkesförberedande program  

Lektionsminut Aktivitet Kroppsspråk Actiobedömning 

1-5 

 

6-7 

 

11-12 

 

37-38 

Lärare och elever kommer 
in samtidigt ingen särskild 
aktivitet 

Läraren talar om dagens 
arbete 

(nu gör vi…..) 

(hör upp….) 

Läraren talar om nästa 
lektion (som är ett prov) 

Plockar med papper, 
ställer sig sedan och väntar 
(?) på eleverna med 
händerna i fickorna 

Står och talar till eleverna, 
händerna i fickorna. 
Glömmer mig, jag får 
presentera mig 

Står framför klassen, lite 
mer engagemang, inga 
händer i fickor 

Röst: 0, låg, medel 

Mimik: neutralt 

Ögon: låg kontaktgrad, 
sveper, möter 

Gest: oengagerad, distans, 
neutral, tillvänd, distans 
men öppen 

Energi: låg, medel 

Dynamik: låg, medel 
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52-53 

 

 

54 

55 

Läraren hjälper en 
pojkgrupp 

Läraren talar till klassen 

Eleverna börjar plocka 
ihop och går  

Läraren avslutar lektionen 

Går fram hjälper. Tar mer 
plats, stramar upp 
tyglarna.  

Ställer sig bakom 
katedern, plockar ihop 
materialet, svarar någon 
elev 

Tar upp sitt material, 
svarar på någon fråga går 
ut 

Tempo/rytm: låg, medel 

  

 

Lektion med elever från studieförberedande program  

Vid lektionens början är läraren passiv. Röstläget är lågt (mer svagt än djupt), läraren sveper 
över klassen, händerna befinner sig i byxfickorna nästan hela tiden och ingen verbal 
kommunikation i form av hälsningar förekommer. Kommunikationen är enkelriktad och 
språkvalet försiktigt (”kan ni”).   

Lektion med elever från yrkesförberedande program  

Vid denna lektions start kommer lärare och elever in samtidigt i klassrummet. Läraren är 
passiv och skyndar inte på eleverna för att komma igång. I tilltalet är hen dock mer bestämd 
och tar kommandot (”nu gör vi…”,”hör upp…”) genom att uppmana i stället för att be. 
Läraren visar lite mer energi och är mer dynamisk i sin kommunikation. När hen inte är aktiv 
tenderar hen att stoppa händerna i fickorna. 

 

Eleverna arbetar självständigt 

Observation I  elever åk 3 studieförberedande program  

Lektionsminut Aktivitet Kroppsspråk Actiobedömning 

11-15 

19-23 

26-28 

40 

Eleverna arbetar 

 

Sitter vid kateder, plockar 
med papper 
går tillbaka till kateder 
tittar då och då ut över 
klassen  
Står upp händer i fickorna, 
tittar ut, går till katedern 

Går tillbaka fram 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: tittar ner, sveper, 
ingen kontakt, läser 

Gest: distans, upptagen 
distans till neutral 

Energi: låg 

Dynamik: låg 

Tempo/rytm: låg,  0 
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Observation I  elever åk 3 yrkesförberedande program  

Lektionsminut Aktivitet Kroppsspråk Actiobedömning 

8-10 

13-14 

18-20 

25-26 

45-47 

Eleverna arbetar 

 

 

 

Eleverna arbetar och en 
del kommer tillbaka 

Tittar i papper, sitter vid 
katedern 

Sitter bakom katedern 
tittar i en pärm, bläddrar  

Går tillbaka via omväg 
tittar lite på de elever hen 
passerar 

Går tillbaka fram sveper 
över klassrummet, står, 
går 

Kom tillbaka före elever, 
går fram till katedern, 
sveper över gruppen, 
plockar i papper 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: låg kontaktgrad, 
tittar, sveper sporadiskt 

Gest: distans, oengagerad 
distans, neutral 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

 

Studieförberedande program  

Under tiden eleverna arbetar enskilt sitter läraren ofta vid katedern och plockar med sina 
papper eller sveper snabbt över klassen då och då. Visar inte intresse för eleverna eller deras 
arbete. Inbjudan till kommunikation (Johansson, 2009) kom i och med ett sporadiskt svepande 
med blicken över klassen. Intrycket jag fick som satt längst ner i salen var att läraren var 
upptagen och en osäker elev kanske skulle dra sig för att påkalla hjälp. Då är elevens 
alternativ att vänta på ett nytt svep med ögonkontakt från läraren. 

Yrkesförberedande program  

När eleverna arbetar självständigt sitter eller står läraren ofta vid katedern. På väg från att ha 
hjälpt någon elev går hen en ”omväg” tillbaka till katedern och detta är det enda tillfället som 
ger intryck av att hen är tillgänglig och intresserad av att rycka in och hjälpa.  

Det finns dock en skillnad. När en del av eleverna går till biblioteket för att arbeta där och 
läraren går dit kommunicerar hen tillgänglighet på ett mer aktivt sätt.  

 

Läraren hjälper elev/-er 

Observation I  elever åk 3 studieförberedande program  

Lektionsminut Aktivitet Kroppsspråk Actiobedömning 

16-18 

 

24-25 

Läraren pratar med en 
pojkgrupp 

Läraren hjälper en pojke 

Går lugnt fram, låg röst, 
står upp, händer i fickorna 

Går lugnt fram, låg röst, 
står, händerna i fickorna 

Röst: låg till medel, låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter, läser,  möter, 
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29-30 

39 

41-42 

43-54 

Läraren hjälper en pojke 

Läraren hjälper en flicka 

Läraren talar med en 
pojkgrupp 

Läraren talar enskilt med 
elever 

Går lugnt fram, låg röst, 
står upp 

Går lugnt fram, låg röst, 
sätter sig ner, lutar sig lite 
framåt 

Går lugnt fram, låg röst, 

Låg röst, mer pondus 

sveper 

Gest: distans, lite distans, 
närmare, distans, 
upptagen, starkare, mer 
närvaro 

Energi: låg, medel 

Dynamik: låg medel 

Tempo/rytm: låg 

 

 

Observation I  elever åk 3 yrkesförberedande program  

Lektionsminut Aktivitet Kroppsspråk Actiobedömning 

15-17 

 

21-22 

23-24 

27-31 

 

32   -   48 

37-38 

41-42 

 

43-44 

48-51 

Läraren hjälper en 
flickgrupp 

Läraren hjälper en 
pojkgrupp 

Läraren hjälper en pojke 

Läraren hjälper en 
flickgrupp 

Läraren går till en annan 
lokal och hjälper 
elevgrupper 

Läraren hjälper en 
pojkgrupp 

Läraren hjälper en 
flickgrupp 

Läraren hjälper en flicka 

 

Går fram lugnt, sätter sig 
lite framåtlutad, vänligare 
ton 

Går fram ställer sig, 
hjälper med resonemang, 
lite distans, händer i fickor 

Går fram, står, hjälper, 
pekar i bok 

Går fram, talar ”kompis -
aktigt” sätter sig, 
framåtlutad 

Går lugnt, sveper över 
grupperna som sitter lite 
spridda, cirkulerar mer, 
hjälper 

Går fram hjälper 

Går fram, hjälper lutar sig 
mot bordet framåtlutad 

Går fram, hjälper, huk-
sitter bredvid bordet 

Går fram, hjälper, lutar sig 
något över bänken 

Röst: medel, låg 

Mimik: neutralt 

Ögon: möter, sveper 

Gest: neutral, engagerad 
medel, står, distans, lutar 
sig lite över, tillvänd 

Energi: låg, medel 

Dynamik: låg, medel 

Tempo/rytm: låg 

 

 

Studieförberedande program 

När läraren hjälper elever talar hen fortfarande med ganska låg ton. Hen rör sig lugnt och 
ställer sig framför de pojkar hen hjälper. Ögonkontakt med eleven. Läraren fokuserar på 
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eleven för att hjälpa. Den stående ställningen kan signalera viss distans. När hen hjälper en 
flicka hukar hen vid hennes bänk och kommer närmare (ej distanserad).  
 
Yrkesförberedande program 
Även i denna klass använder läraren en ganska låg ton när hen talar till klassen. Den höjer sig 
till medel när hen adresserar flickor i grupp eller enskilt. Vid dessa tillfällen sätter hen sig ner 
eller hukar bredvid skolbänken och kommer ner till elevens ansiktsnivå. Hen lutar sig framåt 
och ger ett mer intresserat intryck. Energin ökar även den något.  
I denna klass går hen fler ”omvägar” till katedern och ser mer tillgänglig ut. 
Tillgänglighetserbjudandet motsägs av att hen när hen talar med pojkgrupper oftast håller 
händerna i fickorna och står lite stramt. 
 
Summering av resultat från klassrumsobservation 
För att söka svar på min forskningsfråga ” Hur kommunicerar en lärare via sitt kroppsspråk 
med gymnasieelever under två lektioner i ett programneutralt ämne?” gjordes en observation. 
Läraren i studiens klassrumsobservation verkar inte medvetet utnyttja sitt actiokapital i 
kommunikationen med eleverna. En låg röst som saknar förändring av tempo och rytm för att 
väcka intresse eller uppmärksamhet. Talet uppfattade jag därför som jämnt och ganska 
opersonligt då rösten utnyttjade kvalitéerna dåligt, kvalitéer i form av energi eller dynamik. 
Mimiken var minimal liksom gest. Ögonen användes dock på ett som jag uppfattar bra sätt. 
Läraren såg på eleven/eleverna som budskapet riktades till och ingav mig en känsla av att 
eleven/eleverna blev sedda. 
Det skiljer lite i bemötande av klasser och kön. Jag kan inte, baserat på dessa två 
observationer, avgöra om det är ett mönster eller en enstaka företeelse. Klassernas energi var 
också olika vilket kan påverka beteendet. Likaså kan det faktum att det var sista tillfället 
innan ett efterlängtat lov bidra till stämningen. Resultatet är alltså inte generellt ens för 
klasserna utan bara en ögonblicksbild av ett enstaka tillfälle. 
 

Resultat fokusgrupp 
 
Syftet med studien är att göra en kvalitativ undersökning av en lärares användning av 
kroppsspråk i klassrummet, och i samband med detta, även undersöka hur tre lärarutbildare 
resonerar kring användningen av kroppsspråk med utgångspunkt från lärarutbildningen. I 
resultatdelen skall jag redovisa några av dessa lärarutbildares tankar.  
 
Resultatet har ställts mot frågeställningarna. (Hur uttrycker sig några lärarutbildare om 

kroppsspråk med utgångspunkt från situationen i klassrummet?;Hur uttrycker sig dessa 

lärarutbildare om möjligheter att inkludera undervisning i kroppsspråk på 

lärarutbildningen?) Svaren kommer att delas in bland annat med avseende på modaliteter för 
att läsaren lättare skall kunna koppla till resultatet från klassrumssituationen och modaliteter. 
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Lokalen 
Diskussionen hölls i ett litet konferensrum på lärarutbildarnas institution. Där fanns ett ovalt 
bord och stolar runt detta. På grund av rummets begränsning för filmning ombads 
respondenterna att sitta vid ena spetsen av bordet som vridits något (till ”klockan ett” i stället 
för ”tolv”) för bättre komfort, möjlighet att se varandra och få med samtliga i bild. Alla 
uppgav att de kände sig bekväma med arrangemanget.  
 
Fokusgruppen 
Gruppen bestod av tre medlemmar. Samtliga är lärarutbildare, 40+, verksamma på 
högskolenivå och lärarutbildare. En adjunkt och två lektorer i pedagogik. De har utbildat från 
förskola till yrkeslärare. Arbetslivserfarenheten inom skolan spänner mellan 5 och 30 år. 
Erfarenhet av att utbilda lärare spänner mellan 5 och 12 år. De benämns i studien som LU1, 
LU2 och LU3. Jag har medvetet valt bort att ge lärarutbildarna fiktiva namn då jag inte anser 
det relevant för studien att känna till deras kön.  
 
Hur uttrycker sig några lärarutbildare om kroppsspråk med utgångspunkt från situationen 
i klassrummet? 
Vad har respondenterna sett i stimulusmaterialet? En av lärarutbildarna säger sig blivit mer 
uppmärksam på kroppsspråk efter att detta aktualiserats i form av stimulusmaterial och inför 
fokusgrupps-diskussionen. När lärarutbildarna sitter antingen som åhörare eller inte leder 
aktiviteten lägger de märke till hur kroppsspråket tränger sig på om det inte passar ihop riktigt 
med lärarens roll. Här nedan följer exempel på lärarutbildarnas resonemang fördelade enligt 
Gelangs (2008) modaliteter. Reflektionerna är blandade mellan stimulusmaterialet och 
lärarutbildarnas egna observationer och flyter ofta ihop, en kommentar kan börja i materialet 
och sömlöst glida över i en egen reflektion eller observation. Jag har skrivit citaten mer som 
skriftspråk än talspråk även om orden är samma och dragit in dem för ökad läsbarhet. 
 
Hur tolkar lärarutbildare röstläget 
Läraren i klassrumsobservationen har en lågmäld röst som inte uttrycker mycket pathos men 
respondenterna funderar över om avsikten är en annan än att bara nå ut till eleverna att det kan 
vara en signal om lugn och trygghet. Respondenterna resonerar om läraren i 
klassrumssituationen och vad en lägre placerad röst skickar för signaler till mottagarna och 
vilken konsekvens det kan få men att den ändå inte verkar ensam utan påverkan från andra 
modaliteter eller actiokvalitéer. 
 
Tolkning av mimik  
Det fanns endast någon kommentar i stimulusmaterialet om lärarens mimik men ingen 
lärarutbildare lyfter det till diskussion. Jag lade inte märke till att den inte diskuterades när 
samtalet rörde sig runt klassrumsobservationen. Däremot när bilderna i stimulusmaterialet 
diskuteras kommer vad de signalerar på tal. Då tilldelar lärarutbildarna figurerna mänskliga 
känslor även när det är en lampa som är på bilden. (bilaga 4) De använder ord som ”förlåt” 
och ”ursäktande”. Jag anser att det är viktigt att själv se ansiktet för att tolka signaler. Om 
lärarutbildarna fått se en film hade de nog kommenterat mimiken.  
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Tolkning av ögonkontakt 
Respondenterna kommenterar lärarens ögonkontakt med eleverna i klassrumssituationen.  
 

”för då har man nå’t vis avsagt sig kontakten om man inte har ögonkontakt”LU1 

 
De tilldelar ögonkontakt en stor betydelse då det gäller kommunikation men främst som ett 
tecken på tillgänglighet. Jag tolkar detta som att de uppfattat det som en fungerande modalitet 
hos läraren. Här visar gruppen ett intresse som överstiger det för mimik. Baserat på den 
forskning jag läst antar jag att vi är känsligare för ögonsignaler än mimik i ansiktet. 
 
Kroppsspråk 
När lärarutbildarna reflekterade över kroppspråk kom det en hel del kommentarer om vad de 
lagt märke till. Lärarens kroppsspråk i klassrumssituationen bedömdes vara antingen 
distanserande eller att skicka ut lugna, trygga signaler. De kommenterar lärarens vana att ha 
händerna i fickorna i klassrumssituationen och vad det kan tyda på. 
 

”att jag har att göra med en ointresserad lärare, det är det där med händerna i 

fickorna är ju att låsa sig själv i onödan, han kanske.. eh .. kände det som han 

signalerade mer trygghet tryggare på nåt sätt .. plocka bort händerna” LU3 

 
Här visar resonemanget hur svårt det kan vara att tyda signaler. I detta fall kan det enligt 
lärarutbildarna vara antingen en distansering eller ett sätt att hålla händerna stilla. 
 
En av respondenterna talade om de iakttagelser som gjorts under ett internationellt utbyte. 
Denna lärarutbildare beskriver en annan klassrumssituation där tecken på ett mer medvetet 
användande av kroppen i kommunikationen med eleverna iakttogs. Denna beskrivning ledde 
till en reflektion över betydelsen av att få lära sig hantera kroppsspråket.  
 

”hur de skulle visa på olika sätt med sin kropp” LU2 

”det kanske fanns nå’n sån här (.) ja mall nästan att, för hur man skall bete sig, 

det vet jag ju inte” LU2 

”ibland kanske man behöver det verktygen /…/ kanske de faktiskt skulle behöva 

^ha^, behöva få de här verktygen” LU2 

 
Som en parallell till klassrumsobservationen och lärarens kroppsspråk kommer lärar-
studenternas kroppsspråk upp till diskussion. Lärarutbildarna berättar om observerade brister 
även om det inte klart framgår om det alltid påpekas. 
 

”det blir mest så att det blir det mest akuta, att det blir ett hinder, att man ser att 

det är ett problem” LU1 

”många av de studenterna vi har, när jag träffar dem här, så är de rätt så 

uttryckslösa” LU2 
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Ingen av lärarutbildarna kan påminna sig att de fått någon kommentar på sitt eget kroppsspråk 
men att det inte betyder att kroppsspråket är bra. 
 
Placering i rummet 
När respondenteran talar om kroppsspråk talar de ofta om hur man placerar sig i rummet. De 
resonerar även runt vad det finns för val för läraren i klassrumssituationen.  
 

”fast just att sätta bakom katedern då visar man ju verkligen att man inte är så 

engagerad” LU1 

”lokalen signalerar ju också nånting” LU2 

 
De menar att ibland har man inte något självklart val när man placerar sig. De är dock ense 
om att det är viktigt till exempel i ett seminarie att man befinner sig på samma nivå och bland 
studenterna för att inte skapa en känsla av distansering. 
 

”var kan man sätta sig, eller var kan man stå” LU2 

”man sitter så här och de sitter så här framför en liksom, ja då är det inget 

seminarium längre, då kan vi lika gärna strunta i det” LU3 

 
Respondenterna är eniga om att placering i klassrummet och kroppsspråk säger något om 
vilken syn man har på eleverna, om man vill vara tillgänglig eller distanserad. Detta knyter an 
till sammanhanget som de betonar precis som Gelang (2008). 
 
Allmänna reflektioner 
Texten i stimulusmaterialet beskriver min tolkning och mina intryck av lärarens utnyttjande 
av actio, actiokvalitéer och de olika modaliteterna. Lärarutbildarna reagerar alltså på min 
tolkning av lärarens actio. 
 
Diskussionen berörde även vilka krav som ställs på en lärare utifrån observationen av hur en 
lärare kommunicerar med elever i en klassrumssituation. Gruppen var enig om att läraren 
måste vara intresserad av människor. Detta intresse menade de tog sig uttryck i beteende och 
att lärarens kroppsspråk i studien inte reflekterade detta intresse. De upplevde distansering 
bland annat uttryckt i att läraren ofta stod med händerna i fickorna eller satte sig ner bakom 
katedern. 
 

”så leder det ju till ett visst beteende” LU2 

”en bra bild hur det kan vara” LU3 

”fast att sätta sig bakom katedern då visar man ju verkligen att man inte är så 

engagerad” LU1 

 
Lärarutbildarna tyder de ickeverbala signalerna som att läraren medvetet eller omedvetet 
signalerar ett visst ointresse.  
 

”ja så är det ju, munnen säger en sak, och inte kroppen” LU1 
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Många av kommentarerna från respondenterna var direkta överföringar från materialet till 
egna upplevelser och iakttagelser.  
 
Sammanfattning 
Lärarutbildarna reagerar på lärarens kroppsspråk. Att ha händerna i fickorna ses som ett 
tecken på ointresse och brist på engagemang. De talar om hur viktigt de tycker att man som 
lärare placerar sig rätt i lokalen. De kopplar samman lärarens ickeverbala kommunikation 
med hur de uppfattar att hen tänker om klassrumssituationen, återigen med ointresse och brist 
på engagemang. Samtidigt som de reagerar negativt på att händerna hålls i fickorna diskuterar 
de att detta kan tolkas på olika sätt. När de resonerar runt ögonkontaktens betydelse uttrycker 
de åsikter från elevens perspektiv. Eleven vill bli sedd och det är viktigt att man som lärare 
uppfyller detta. Lärarutbildarna kommenterar inte om de upplever att läraren har en bra 
ögonkontakt utan kommenterar den negativa konsekvensen om den inte är bra. Det 
engagemang de visar i diskussionen anser jag visar att de tillmäter kroppsspråket vikt även 
om de oftast tar upp det med lärarstudenter när det brister. 
 
Hur uttrycker dessa lärarutbildare möjligheter att inkludera undervisning i kroppsspråk på 
lärarutbildningen? 
Då samtliga lärarutbildare i gruppen var eniga om betydelsen av ett medvetet kroppsspråk hos 
lärare följde diskussioner kring möjligheten att öka kunskapen om det samtidigt som man 
pekade på problem. Lärarutbildarna talade om vad det skulle innebära att utbilda 
lärarstudenter i kroppsspråk. De ger uttryck för olika svårigheter för eleverna. 
 

”jag tror inte att de tycker att det är helt lätt, det tror jag inte. Det är säkert 

väldigt olika personer. En del, en del har ju svårare med detta, en del har det i sig 

och en del får ju verkligen jobba med detta.” LU1 

 

”det är ju en sak att bli undervisad om det men det är också en sak att ta det till 

sig och att kunna använda det som ett redskap, och det är inte allom givet från 

början, men man utvecklar ju strategier” LU1 

 
Respondenterna menade att man till viss del undervisar i kroppsspråk när man är ute på VFU-
besök. Det var inte alla i gruppen som var ute på besök. Lärarutbildarna höll med om att det 
var lätt att det bara togs upp om man upptäckte några brister. Saknades det uppenbara brister 
så kommenterades inte kroppsspråket. Att lärarutbildare inte är ute på VFU-besök innebär att 
man missar ett naturligt tillfälle att ge respons i anknytning till användandet när studenten är i 
en verksamhet. Återigen betonas vikten av sammanhang (Gelang, 2008; Johansson, 2009). 
 

”det är jättebra att ha det på VFU när man precis själv har varit med om 

någonting, det tror jag rent systematiskt är ett väldigt, väldigt bra tillfälle för det 

är ju svårt att prata om sitt kroppsspråk och andras kroppsspråk” LU3 
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”mer när man kommer ut på praktiken /…/och man ser dom där ute och då kan 

det säkert vara olika handledare, här inifrån eller lärare ifrån högskolan,/…/är 

olika även där vad vi ser och vad vi tar upp” LU1 

 

”det blir inte så många tillfällen här i högskolan som man diskuterar just den 

delen” LU2 till LU1 som svarar ”nää det är nog brister så det är inte säkert att 

det är så” 

 

Lärarutbildarna menade att det inte är lätt att undervisa i kroppsspråk då det är väldigt 
personligt och ligger nära personligheten. Man var rädd för att kränka studenten. Ett sätt att 
komma runt detta var att försöka skapa en trygg situation där återkoppling skulle uppfattas 
mer som respons än kritik. 
 

”jag tror att om man lägger upp det rätt precis som du är inne på så kan 

studenterna känna att man får ett stöd snarare än att nå’n ska skärskåda en sak 

till” LU3  

 
Samtliga i gruppen var eniga om att man behöver arbeta med att lyfta fram kroppsspråket som 
ett verktyg. Att ge studenterna ytterligare ett redskap,  
 

”ibland kanske man behöver det verktyget” LU2.  

 
De uttryckte farhågor för att studenter kunde uppleva det som obehagligt att få kroppsspråket 
belyst men att man borde kunna diskutera fram detta mer odramatiskt. Det ansågs vara viktigt 
att alla får göra någon sorts presentation och sedan få respons på detta efteråt. Ingen av dem 
har utbildat i kroppsspråk men de var eniga om att det fanns ett värde i att få med sig detta 
som student. Det hjälper inte bara andra, man själv får också stöd av detta.  
 

”Det är inte bara andra som reagerar på ens kroppsspråk, man själv gör det 

också” LU3  
 
Det (kroppsspråket) är ett personligt drag och ”det kan kännas att någon kommer under 

skinnet” (LU3) om man kommenterar det. Gruppen var också enig om att engagemang syns i 
kroppsspråket, att det är ”en grundgrej” (LU2). 
 
Lärarutbildarna uttrycker att det är viktigt att inse att inte bara orden förmedlas men att det 
inte arbetas aktivt eller strukturerat med undervisning om den ickeverbala kommunikationen 
mellan människor. Många tankar dyker upp i fokusgruppen som är självkritisk. 
 

”man kanske måste tänka till mer på det här inne (på högskolan, min 
anmärkning) i undervisningen hur man agerar, hur man hanterar det” LU2 

 

”men det är ändå så att vi inte riktigt lyfter de frågorna faktiskt” LU3 
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”hur gör vi, hur förbereder vi studenterna på att det också är ett sätt att 

kommunicera på” LU2 

 

”jag kan tänka såhär också, för det kan ju vara så också att det här är någonting 

man behöver öva på” LU2 

 

”det är ju en kompetens i sig på något vis” LU2 

”där spelar också faktiskt kroppsspråket stor roll om någon skall våga gå fram 

och fråga eller inte” LU3 

 
Respondenterna är positivt inställda till att inkludera undervisning i kroppsspråk i 
lärarutbildningen. De nämner olika sätt att kunna integrera övningar i kurser för att på ett 
naturligt och avslappnat sätt kunna ta upp diskussionen utan att någon känner sig kritiserad.  
 
Sammanfattning 
Lärarutbildarna är medvetna om att kroppsspråket har betydelse men använder det inte 
konsekvent i sin undervisningsgärning. I undervisningen (VFU) har jag tolkat det som att det 
kommenteras endast när det finns uppenbara brister som kan påpekas utan risk för att kränka 
studenten. Respondenterna uttrycker farhågor för att lärarstudenterna skall ta det för 
personligt och att man då petar på djupt personliga egenskaper. Samtidigt säger de att de 
tycker att det är viktigt och att det vore bra om det ingick i lärarens verktygslåda. De uttrycker 
en medvetenhet om att det är en kompetens och att det krävs övning Det finns några försök att 
inkludera det i undervisningen men som jag förstod det gällde det endast 
yrkeslärarutbildningen. Jag tolkar respondenternas diskussion som att detta kommer att 
diskuteras och på ett eller annat sätt inkluderas om man kommer förbi rädslan för att kränka 
lärarstudenterna. 
 
Summering av resultat från fokusgrupp  
När jag läste transkriptionsmaterialet syntes precis som Gelang beskriver (2008) deltagarnas 
intryck och känslor på ett annat sätt än jag upplevt tidigare vid en en-till-en intervju genom att 
de hakade på och antingen bekräftade eller ifrågasatte vilket ledde till att de resonerade vidare 
och djupare längs samma tanketråd. Lärarutbildarna kommenterar olika signaler när de 
diskuterar läraren i klassrumssituationen men ursäktar hen genom att ge alternativa tolkningar 
till agerandet. Det kan bero på kollegialitet, misstro av min tolkning/analys/beskrivning eller 
ett uttryck för konflikträdsla. En konflikträdsla som jag skönjer när diskussionen rör kritik 
runt lärarstudenters kroppsspråk. Genom hela diskussionen i fokusgruppen uttrycktes vikten 
av att få med sig sitt kroppsspråk när man vill kommunicera något. Jag såg engagemang och 
inlevelse när olika ickeverbala uttryck diskuterades. Trots gruppens uttalade åsikt att alla inte 
tolkar kroppsspråk lika eller lika lätt så lades ändå vikt vid den ickeverbala kommunikationen. 
En del i att tolka olika, vara olika känslig eller ha förmåga att uppfatta signaler kan bero på 
olika diagnoser som till exempel autism. Gruppen enades om att kroppsspråk är viktigt och 
bör vara ett redskap i lärarens verktygslåda. Huvudpunkterna blir då: 
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o Kroppsspråk är viktigt  
o Kroppsspråk är ett redskap och bör som sådant ingå i lärarens verktygslåda 
o Kroppsspråk bör ingå på något sätt i lärarutbildningen 
o Kroppsspråk är personligt 
o En lärare måste vara intresserad av människor 

 

Diskussion 
I denna del kommer jag att först diskutera metoderna jag använt följt av resultatdiskussion. 
  

Metoddiskussion 
Att observera är ett grannlaga förfarande. Observation är en kvalitativ metod (Kvale & 
Brinkmann, 2009) och den användes i denna studie för en delstudie. Det som uppfattas 
filtreras alltid genom den som observerar. För att inte färga i onödan hämtade jag nyckelord 
till min observation från olika forskares begrepp (Cangelosi, 2008; Gelang, 2008). Dessa 
användes i protokollsmallen och i analysen av observationsmaterialet. Genom detta 
förfarande gjordes en slags standardisering som underlättade analysen genom att använda 
samma beteckningar som forskarna. 
 
Klassrumsobservation 
Att börja med en pilotstudie var positivt. Det dök upp detaljer som jag inte uppmärksammat 
vid upprättande av observationsprotokollet. Det tydligaste var att skalorna var riktade åt olika 
håll. Det är en petitess men jag märkte att jag inte ville behöva kolla åt vilket håll skalan gick 
i den ruta jag skulle göra min notering i. Jag märkte också att jag helst använde siffror i 
ändlägena på skalan och ord däremellan. Jag tolkar mitt eget handlande som att jag ”inuti” 
skalan hellre satt ord på mitt intryck än en siffra. Detta gjorde att jag vid en senare 
genomgång av materialet kunde valt att värdera eller låta stå kvar. Jag valde det senare då 
detta kändes som ett tydligare uttryck för min analys. Det ger också den som tar del av 
materialet en chans att värdera och ifrågasätta min analys. Det är lättare, anser jag, att förhålla 
sig till ”låg kontaktgrad” än till ”2”. Att fundera på var vissa spontana associeringar hamnade 
på skalan var tidsödande och jag övergav den rena värdemarkeringen. 
 
Jag tycker att observation som metod fungerade bra för att undersöka hur en lärare använder 
actio. En del av analysen gjordes löpande. Vad man bör ta i beaktande är att det är mina 
känslointryck som står för analysen. De kommentarer jag gjorde angående förflyttningar och 
kroppsställning är i högre grad ”objektiva” i så mening att läraren gick den vägen, stod med 
händerna i fickorna och så vidare. Kommentarer som oengagerad är mer ett uttryck för min 
känsla och därför mer subjektiv. Jag anser ändå att mina omdömen skulle delats av en annan 
observatör men det är, återigen, min känsla. Detta stöds i vissa delar av fokusgruppens 
kommentarer, gällande intryck som läraren ger. Lärarutbildarna söker ofta alternativa 
tolkningar ”kan det vara så…”. Mina kommentarer angående röstens kvalitéer kan de 
naturligtvis inte bedöma. Hade jag valt film hade detta kommit i annan dager så de själva 
kunnat reflektera över sitt gensvar. 
 



 41 

Det som inte föll väl ut var min dokumentation som, har jag förstått i efterhand, skulle varit 
mer omfattande. Jag borde ha använt fler protokoll för att på ett tydligare sätt dela isär mina 
olika grupperingar av lärarens aktivitet, ”kommunikation”, ”hjälper” et cetera. Jag hade ändå 
hjälp av att jag förde en tidslinje under observationen. Detta hjälpte mig att uppskatta hur lång 
tid vissa aktiviteter pågick. Då det ”inte är en representativ lektion” (citat av läraren i 
observationen, anteckning av mig) skulle denna tidslinje ge ett annat utfall vid en ”vanlig” 
lektion eller endast förändra tidsfördelningen mellan aktiviteterna. Det skulle inte 
nödvändigtvis påverka kroppsspråket utan kanske stärka bilden av använt actio. Kvalitén hade 
höjts med en stödjande filmning.  
 
Summering fokusgrupp 
Att använda fokusgrupp för att undersöka hur lärarutbildarna som utbildar nya lärare ser på 
kroppsspråk fungerade bra. Samtidigt som det gav mig en chans att nå djupare information 
skapade det reflektioner, inte bara hos den enskilde lärarutbildaren utan även i gruppen av 
kollegor. 
    
Jag hade god hjälp av min handledare med att välja och fråga lärarutbildare på högskolan om 
de ville medverka. Detta gjorde att de medlemmar som ingick i fokusgruppen både stod för ett 
spann vad gäller erfarenhet samtidigt som de hade liknande förförståelse. Jag fick även hjälp 
med att hitta en plats i almanackan som passade de tre tillfrågade lärarutbildarna. Då jag 
började få tidsbrist för att genomföra fokusgruppen missade jag rekomenadionen om antal 
gruppmedlemmar (Wibeck, 2010) men jag anser att det endast är generaliserbarheten som 
begränsades av denna miss. Missen gjorde att jag var extra uppmärksam på om det förekom 
någon medling eller ”två mot en”-situation. Detta studerade jag även noga under 
genomgången av filmen som utgjorde ett stort stöd när det gällde att transkribera 
ljudinspelningen och tjänade som ytterligare underlag för att följa interaktionen i gruppen. 
Sammantaget upplevde jag stämningen som avslappnad men ändå alert och att de kände sig 
bekväma i situationen. Jag kan se att om jag haft en fjärde deltagare som kanske hade en helt 
annan syn på frågorna hade det skapat mer diskussion men jag är inte övertygad om att jag 
skulle nått djupare information. Risken, anser jag, är att man i stället skulle trilla in i ett 
ställningskrig och denna situation hade krävt betydligt mer av mig som (otränad) moderator 
utan att för den skull ge mer information. 
 
Att använda fokusgrupp som intervjumetod tycker jag fungerade bra. Ett problem som 
undveks var att jag brukar bli för engagerad i ämnet och har svårt att vara objektiv. Med en 
fokusgrupp kunde jag stå utanför diskussionen mer vilket var bra men nackdelen var min brist 
på erfarenhet som moderator. Observationen i klassrummet fungerade även bra som underlag 
till att ställa samman ett stimulusmaterial (Wibeck, 2010). Genom att använda empirin för att 
skapa en gemensam utgångspunkt och ett gemensamt scenario fick intervjun ett fokus och 
ramade in vilken aspekt av ickeverbal kommunikation som skulle diskuteras. 
Stimulusmaterialet som utgjorde ett utgångsläge kompletterades med bilder av figurer. Dessa 
valde jag då jag ville se om respondenterna tolkade ickeverbal kommunikation även från 
annat än andra människor. Vilket de gjorde, precis som animatörerna avsett.  
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Fokusgruppen tog sig an de få frågor jag hade (bilaga 3) med stort intresse och skötte 
tankeutbytena nästan själva. Detta var en fördel för mig eftersom min farhåga var att jag 
skulle vilja skjuta in inpass och diskutera själv. De ställde relevanta följdfrågor (vad menar du 
då? hur gör du när?) som ledde diskussionen vidare. De bollade olika funderingar mellan sig 
och gav därigenom mig tillgång till djupare nivåer i svaren. Som moderator lät jag samtalet 
flyta på så länge vi inte hamnade utanför frågeställningen, styrde vidare till stimulusmaterialet 
och höll koll på tiden. Mina intervjufrågor styrde inte tillräckligt precist mot syfte och frågor 
och min brist på rutin gjorde att jag inte upptäckte detta innan analys. Det hade underlättat om 
jag frågat om modaliteterna. Det hade renodlat svaren mer och höjt kvalitén på analysen.   
Diskussionen dokumenterades med en diktafon. För att underlätta transkription videofilmades 
även samtalet, detta för att underlätta identifikation av vem som sa vad.  Det hjälpte även till 
att avgöra vem som sa vad när de vid några tillfällen talade i mun på varandra. Dessutom 
kunde jag notera instämmande nickar. Det är svårt att avgöra om djupare kunskap hade 
kunnat nås med mer inblandning av moderatorn. Jag anser att i detta fall endast mängden data 
och spannet hade påverkats, inte djupet. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att göra en kvalitativ undersökning av en lärares användning av 
kroppsspråk i klassrummet, och i samband med detta, även undersöka hur tre lärarutbildare 
resonerar kring användningen av kroppsspråk med utgångspunkt från lärarutbildningen.  
 
Man kan betrakta observationen som ett axplock från lärarens roll i klassrummet och 
fokusgruppen är lärarutbildares samtal om lärarens verktyg. Fokusgruppens olika uttalanden 
ger en bild av att de lägger märke till och lägger vikt vid att kroppspråket är en viktig del i 
kommunikationen i skolan. Respondenterna konstaterar då detta aktualiserades av studiens 
fokusgruppsaktivitet att de trots detta inte arbetar aktivt med fästa någon uppmärksamhet vid 
det. När lärarutbildarna diskuterar hur de påverkas av den ickeverbala kommunikationen 
kommer de fram till att de borde arbeta mer strukturerat med det och komma ihåg att ta upp 
diskussionen med studenterna även när det inte finns brister och ta vara på goda exempel.  
 
Hur kommunicerar en lärare via sitt kroppsspråk med gymnasieelever under två lektioner i 
ett programneutralt ämne? 
Läraren i dagens skola har i högre grad än för till exempel trettio år sedan konkurrens i 
klassrummet bland annat i form av smartphones, internet och en elevinställning att allt skall 
vara roligt. Läraren i observationen är lågmäld och använder inte actiokvalitéerna för att göra 
det lättare eller mer intresseväckande att lyssna. Är rösten för ”flat” blir den lätt tråkig att höra 
på och eleven gör något roligare (kan läsas kollar på Facebook). En ”levande och varierad 

röst med tydlig och energisk artikulation” ingår enligt Marie Gelangs avhandling (2008) i ett 
”vinnande uttryck”. 
 
Ögonen anser jag var det actiokapital hen använde mest. Hen svepte med blicken över 
eleverna när hen talade till gruppen och mötte enskilda elevers blick vid direkt tilltal. När 
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eleverna arbetade saknades samma grad av aktiv blick. Dessa är också viktiga för ett 
”vinnande uttryck” (Gelang, 2008). Att bli sedd är en viktig del i att kommunicera, att finnas 
till. Hur många elever stör inte för att kommunicera? En lärare kan i ett klassrum 
kommunicera över avstånd med en elev (Cangelosi, 2008). Detta kan naturligtvis användas 
både som uppmaning och som uppmuntran. 
 
Mimiken höll hen neutral under båda lektionerna, möjligtvis något öppnare när hen tilltalade 
flickorna i andra observationsgruppen. Då öppnade hen också upp sitt kroppsspråk (gest) mer. 
När hen hjälpte pojkar, enskilt eller i grupp, var hen mer distanserad än vid kommunikation 
med flickorna. När en flicka eller flickgrupp påkallade hjälp kom hen och antingen satte sig 
ner på en stol eller hukade sig för att komma i samma ansiktshöjd som den hen talade med. 
Då var läraren även något framåtlutad och gav ett mer intresserat intryck.  
 
Läraren var passiv i sin gest och distanserad. Att stå med händerna i byxfickorna kan vara ett 
sätt att hålla ordning på oroliga händer men kan ge ett nonchalant intryck. Jag fick inte 
intrycket av osäkerhet över var hen skulle göra av sina händer. Läraren har arbetat i ca 20 år 
så det inte en ny situation. Inte heller är det första gången hen träffar eleverna. Men jag var 
där och observerade vilket kan ha påverkat lärarens gest. 
 
Med stöd i min observation av lärarens ickeverbala kommunikation tolkar jag lärarens 
utnyttjandegrad av actiokapitalet som genomgående lågt. Jag anser att både läraren och 
eleverna skulle tjäna på en högre användning av de resurser som läraren besitter. 
 
Vid observationstillfället var det mycket enskilt arbete för eleverna i samband med 
förberedelse inför ett prov som skulle avsluta aktuellt område i kursen följt av höstlov och 
praktikperiod. Det gör det inte till en representativ lektion för läraren enligt densamme. 
Sammantaget gör detta att jag inte kan avgöra om läraren brukar använda sitt actiokapital på 
samma sätt.  
 
Hur resonerar några lärarutbildare kring kroppsspråkets betydelse med utgångspunkt från 
situationen i klassrummet? 
När fokusgruppen resonerar runt modaliteten röst kommer det fram att man tidigare hade 
röst- och talvård på lärarutbildningen men att det var för att rösten skulle hålla ett helt 
yrkesliv. Det kommer inte fram varför eller när det upphörde. En respondent beskriver att ett 
mörkare röstläge lugnar både personen själv och att detta överförs till åhörare exempelvis i en 
föreläsningssituation. Tonläge och intensitet påverkar uppfattandet av orden mer än orden 
själva (Gelang, 2008). Detta resonemang stöds av Nilsson (2005), en högre röst kräver högre 
anspänning av musklerna i halsen och mottagaren upplever avsändaren som spänd. Detta kan 
vara en fysisk empati (Bauer, 2007) som kroppen känner igen som en spänning. Att 
avsändaren upplevs som spänd kan påverka intrycket av talarens ethos och pathos (Gelang, 
2008). Bedömningen görs automatiskt (Kahneman, 2011). När fokusgruppen talar specifikt 
om läraren i klassrumssituationen och min beskrivning av hur rösten användes menar en av 
lärarutbildarna att den verkar signalera lugn och trygghet.  
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Modaliteten mimik diskuterades bara i fokusgruppen när man reflekterade över 
bildmaterialet, och då främst annonsen (bilaga 4). De ansåg att mimiken var en av de 
modaliteter som krockade med den skrivna kommentaren. Ekman (Ekman et al. 1972) visar 
genom sin forskning att människor tyder just ansiktsuttryck likadant oavsett kultur- eller 
landstillhörighet.  
 
Ögon och ögonkontakt kan förmedla mycket (Cangelosi, 2008) och kan vara ett viktigt 
kommunikationsmedel särskilt över kortare avstånd. Brist på ögonkontakt kan göra att en 
person uppfattas som frånvarande (Gelang, 2008). Fokusgruppen reagerar på att läraren i 
klassrumssituationen tittar ner i sina papper. En av respondenterna anser att ögonen inbjuder 
till kontakt och de andra instämmer.  
 
När lärarutbildarna diskuterar kroppspråk (gest) nämner en av respondenterna att detta med 
händerna i fickorna är något som, om det förekommer, tas upp vid VFU-besök då det ofta 
tolkas som att personen är ointresserad. En annan respondent anser att det inte måste vara 
ointresse eller nonchalans utan ett sätt att ”göra av” händerna någonstans för att inte störa 
kommunikationen men att man då låser sig själv i onödan. Det finns många sätt att tolka olika 
poser på (Gelang, 2008). En av lärarutbildarna tycker att man ser mycket på VFU-besök 
medan en annan lärarutbildare saknar uttryck för kroppsspråk hos lärarstudenterna när de är 
på högskolan. De upplevs som uttryckslösa. Samma respondent hoppas att de har ett starkare 
uttryck när de är ute i verksamheter. 
 
Alla respondenterna uttryckte att en av de viktigaste egenskaperna hos en lärare är att vara 
intresserad av människor och att det avspeglas i beteendet. Detta stämmer överens med att det 
du kommunicerar speglas och tolkas av mottagaren, antingen som en känslomässig reaktion 
eller social kommunikation (Adolphs, 2002). Klassrummet i sig styr en del av vad som 
kommuniceras genom exempelvis möblering men också artefakter som ett förväntat beteende  
(Johansson, 2009) . Gelang (2008) betonar att sammanhanget är viktig. 
 
Hur resonenar dessa lärarutbildare kring möjligheterna att inkludera undervisning i 
kroppsspråk på lärarutbildningen? 
Det finns ingen kurs eller föreläsning som ingår i de lärarutbildningar som genomförs i 
dagsläget enligt lärarutbildarna. Det finns inslag på yrkeslärarutbildningen där man gör en 
presentation inför klasskamrater och får respons på framförandet. Jag uppfattar det som att 
alla respondenterna ställer sig positiva till tanken på att inkludera undervisning i kroppsspråk i 
lärarutbildningarna. De nämner ickeverbal kommunikation som en kompetens i sig och att det 
borde vara ett verktyg som erbjuds studenterna. En av lärarutbildarna pekar på att det finns 
flera sidor av att bli medveten om sitt kroppsspråk, ”det är ju inte bara andra som reagerar 

på ens kroppsspråk man själv gör det också”LU3. Det är alltså enligt denna respondent inte 
bara lärarstudenterna som vinner på detta utan deras framtida åhörare när lärarstudenten kan 
lägga till en aspekt för att förbättra sin kommunikation i en egen klassrumssituation.  
 
Balansgången upplevs som svår mellan att ge konstruktiv kritik och att riskera att kränka en 
person. Det kommer upp fler självkritiska kommentarer som jag tolkar som reflektioner över 
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varför de inte redan inkluderat denna del av kommunikation mellan människor i 
lärarutbildningen. En respondent menar att det kan vara ”lätt att tappa bort den biten” De 
uttryckte farhågor för att studenterna kunde uppleva det som obehagligt att få kroppsspråket 
belyst vilket visar på att de är medvetna om betydelsen av kairos (Gelang, 2008) i sitt eget 
handlande. En av respondenterna pekar på att man behöver utforma strategier för att närma 
sig ämnet. Inte minst eftersom ”vi är olika även där, vad vi ser och vad vi tar upp” LU1.  
 
Sammantaget visar respondenterna intresse för att inkludera undervisning om lärarens 
ickeverbala kommunikation, och de har efter att ha läst stimulusmaterialet själva aktualiserat 
sin syn på densamma. Det är synd om den enda gången som kroppsspråket kommer upp på 
agendan är när det brister. Det är också synd om inte alla lärarutbildare är ute på VFU-besök 
då det finns en möjlighet att naturligt anknyta till yrkesutövningen.  
 

Avslutande diskussion 
Syftet med studien är att göra en kvalitativ undersökning av en lärares användning av 
kroppsspråk i klassrummet, och i samband med detta, även undersöka hur tre lärarutbildare 
resonerar kring användningen av kroppsspråk med utgångspunkt från lärarutbildningen.  
 
Deras uttalanden visar att de är medvetna om att den ickeverbala kommunikationen är viktig 
men de arbetar ändå inte med det i undervisningen. På frågan varför inte gavs inget rakt svar. 
Jag uppfattar det som att deras rädsla för att kommentera något så personligt står i vägen. 
Rädsla för att kränka, såra eller på något annat sätt handla så att en lärarstudent känner sig 
obekväm väger tyngre än att ge ett verktyg och öka personens kompetens. Med ett 
genomtänkt undervisningsmoment behöver det inte bli personlig, negativ kritik utan ett ”aha”-
tillfälle.   
 
Alla är vi programmerade att känna igen vissa mönster (Kahneman, 2011). Vi vet att ett 
ansikte med ögonen någonstans på mitten (av huvudets höjd) och en stor panna signalerar 
barn, ofta leder till ett ljusare röstläge och kan dämpa aggression från att flamma upp. Vi 
kurar med axlarna för att skydda oss och vi ”blåser upp” oss när vi går till attack eller 
försvarar oss. Detta är inbyggt i oss (Öhman, 1993). När man blir uppmärksam på signaler 
och hur de påverkar oss kan man naturligtvis använda sig av en del av dem för att nå ett mål. 
Styra, skrämmas, påverka köp, känna sympati och så vidare. Men även för att se andras 
signaler.  
 
Huvuddelen av den forskning som rör det omedvetna samspelet/interaktionen mellan personer 
har gjorts antingen på neonatal imitation, småbarn eller autistiska barn (Bauer, 2007). Ekman 
(1972) visar dock att människor i ansiktet uttrycker grundkänslor på samma sätt oavsett 
kulturell hemvist. Jag anser att man kan generalisera på liknande sätt runt kroppsspråk om 
man håller sig till grundposer, exempelvis hängande axlar, lätta fjädrande steg, framskjutet 
bröst och armarna hållna något utanför den naturliga vertikala positionen. Kroppsspråket 
utgör enligt Mehrabian (1971) 55 % av kommunikationen och sett ur stenålderssynpunkt så 
var det säkert viktigare att på långt håll kunna bedöma om någon som närmade sig var hotfull 
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i stället för att sätta sig ner och vänta på vad han ville säga. Gelang (2008) belyser betydelsen 
av actio i kommunikation. Där delar hon upp det i ethos, pathos, decorum och kairos. Det 
låter lite som namnen på de tre musketörerna (Athos, Portos och Aramis, plus den unge 
D’Artagnan) och jag kan tänka mig en liknelse: att de var för sig är starka men samarbetet 
mellan dem gjorde dem ”oövervinnerliga” eller åtminstone starkare än summan av deras 
individuella styrkor. Till detta Actio läggs personens pose eller kroppsställning. Om jag 
återvänder till min metafor med de tre musketörerna så utgjorde säkert deras uppsyn och hur 
de förde sig en hel del av intrycket. Likadant kan man som lärare anta ett kroppsspråk för att 
få uppmärksamhet och respekt (Cangelosi, 2008). Observera att jag inte menar att man skall 
spela en roll utan snarare kanske förstärka eller dämpa en del i sitt kroppsspråk och vara 
uppmärksam på sig själv. 
 
Kroppsspråket är alltså viktigt. Lärarens förmåga att använda även detta verktyg ökar, anser 
jag, möjligheten till en förbättrad kommunikation. En lärare behöver vara ledare i klassen 
men det är inte ekvivalent med att ryta och domdera. Cangelosi (2008) menar att läraren 
genom ögonkontakt, ansiktsuttryck, gester, fysisk närvaro och kunskap om hur man för sig 
kan kommunicera lugn, kontroll och att man förväntar sig att bli tagen på allvar. Detta anser 
jag räcker i sig som skäl till att man som lärarstudent bör uppmärksammas på betydelsen av 
hur man agerar i klassrummet. En del poser ger ett tryggt intryck men vissa andra poser ger 
intryck som tolkas som passiva eller distanserande. 
 
Fokusgruppen var enig om vikten av att kroppsspråket fungerar för en lärare i 
kommunikationen med elever. Ändå tenderar man till att bara ta upp det om det inte fungerar. 
Att ta upp det och låta studenterna reflektera över vilka detaljer som kändes bra när någon 
håller ett kortare anförande/redovisning skulle kunna sätta fokus på företeelsen utan att någon 
känner att den skall få negativa omdömen eller känna sig kritiserad och kränkt. Jag tror att 
man lätt skulle kunna ta upp kroppsspråk utan att riskera att kränka lärarstuderande. Att 
skärskåda olika ickeverbala signaler med hjälp av stereotyper från exempelvis film är ett 
opersonligt sätt att uttala sig om vad man uppfattar från en annan person. Man kan också göra 
en övning där man utgår från bilder och gissar vad personerna gör eller har för egenskaper. 
Till denna övning finns inget facit och inget svar är därför rätt eller fel. I dagens (yrkes-) 
lärarutbildning ingår få eller inga moment av kroppsspråks-feedback. Detta är synd anser jag 
då studenten skulle kunna gå in med mer självtillit i ett klassrum om man fått kika lite i 
”facit”. Hur uppfattar andra mig? Har jag några ovanor som jag skulle behöva arbeta med 
eller bort. Även ett återkommande ord störa ut hela eller delar av budskapet. Typ. 
  
Johansson (2009) använder begreppet institutionell identitet, det vill säga att det finns uttalade 
eller outtalade normer för hur lärare som är tillhörig en viss institution uppför sig. Detta gäller 
även eleverna. De har förväntningar på sig från hela skolan på hur de skall uppträda eller se 
ut. Det är ett sätt att forma en identitet och skapa grupptillhörighet men det tvingar också in 
elever i beteenden som de kanske inte är bekväma i och kanske inte har styrka att motsätta 
sig. Problemet finns även på personalsidan om man som ny lärare skall uppföra sig enligt en 
norm som inte passar med ens egna person. Om det sitter i väggarna kanske man skall 
överväga att riva några väggar. Det är tufft att sticka ut även som lärare i ett kollegium. Min 
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egen erfarenhet säger mig att ju mer sann man är mot sig själv ju större respekt kommer 
eleverna att ge tillbaka. De är uppmärksamma på ”falskspel” och uppskattar ärlighet. All 
kommunikation bygger på förståelse och eleverna måste förstå vilket budskap de får.   
 
Jag anser att många elever idag har en alldeles för liten kontaktyta mot vuxna. De behöver 
spegla sig i goda förebilder och de behöver bli sedda. Om läraren med hjälp av sitt 
kroppsspråk kan förmedla att denne lyssnar och bryr sig om den individuelle eleven kommer 
det säkert att skapa en arbetsro och nyfikenhet hos eleven (Cangelosi, 2008). Om däremot 
eleven känner distans, ointresse eller avoghet från läraren gynnar det inte prestationen. Man 
får vad man sår. Det kommer att finnas elever som gör motstånd (Johansson, 2009) eller 
agerar maskrosbarn men de flesta kommer förmodligen att resignera och rätta sig in i ledet, 
foga sig. Jag som lärarstudent vill ha tillgång till dessa verktyg både för min egen del men 
framförallt för elevernas skull. 
 
Alla har inte samma insikt i hur kroppsspråket inverkar. Det är heller inte lätt att ändra på det 
men om man inte gör något så kommer heller inget att förändras. Vet man att man kan arbeta 
med det så har man ett val att utnyttja det eller inte. I alla möjliga sammanhang kan man läsa 
om hur kroppsspråket påverkar omgivningen. Det finns vetenskapliga verk (se tidigare 

forskning i denna uppsats), populärvetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga böcker (se 
litteraturtips efter litteraturförteckningen), ”söndagsbilage”-artiklar/test, TV-serier och så 
vidare som behandlar ämnet med olika grader av seriositet. Kommunikation är viktigt för oss 
och är en del av att vara människa, eller för den delen djur. Vår överlevnad var avhängig att vi 
kunde tolka signaler på långt håll eller se förändringar som kunde tyda på att någon fara 
väntade. Vi har alla enligt Kahneman (2011): 
 

förmågan att snabbt utläsa två viktiga fakta om en person genom att studera hans ansiktsuttryck: 
hur dominerande (och därför potentiellt hotfull) respektive trovärdig han är om hans avsikter 
verkar vänliga eller fientliga (s 104) 

 

Vi registrerar signaler medvetet och omedvetet. Vi skickar signaler medvetet och omedvetet. 
Jag inser att vi är olika känsliga men också att vi blir känsligare om budskapen krockar. Vi 
utnyttjar känsligheten i olika sammanhang inte minst i underhållningsbranschen. Vem kan 
inte känna igen en hjälte eller looser på långt håll i en film? Mycket av den igenkänningen 
bygger på ickeverbala signaler. 
 
Alla spelar vi roller, man, kvinna, lärare, elev, arbetsledare, förälder och så vidare. Men alla 
kan inte bära upp den roll som man tar på sig. Om skolan förväntar sig ett visst uppträdande 
(Johansson, 2009) eller jargong av lärare eller elev och detta skapar en konflikt, hur gör man 
då? Måste jag vara på ett visst sätt om jag undervisar i religion eller automation? Om jag läser 
fordon eller industri? Hjälper eller stjälper det mig eller undervisningen. Om jag inte är 
tillräckligt grabbig kommer då en klass fordonselever att anse att jag är trovärdig? Är man en 
liten späd kvinna, hur skall man då få bukt med en ”lång drasut”? Det fungerar ju inte med 
fysisk överlägsenhet men kanske finns det något annat att hämta från kunskapen om 
kroppsspråk.  
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You never get a second chance to make a first impression. Men som lärare får man faktiskt 
fler chanser som en av lärarutbildarna i fokusgruppen påpekar. Får vi verktygen med oss i 
utbildningen så kan vi påverka våra chanser. Vi möter eleverna flera gånger och har möjlighet 
att rätta till något som kan ha gått snett. Som lärare behöver man kunna använda så många 
redskap som möjligt för att nå eleverna (Cangelosi, 2008). Varje elev är en unik individ och 
har ett eget lås och en egen utgångspunkt. Det finns inga huvudnycklar men det finns nycklar 
som ”öppnar” fler än en elev åt gången. Enligt forskningen (Ekman et al. 1972; Gelang, 2008; 
Cangelosi, 2008; Öhman, 1993) läser man automatiskt av och uppfattar kroppsspråket hos en 
ny människa som närmar sig. Det andra man reagerar på är röstens kvalitéer, tonläge, 
intensitet vilket ger ledning till vad budskapet är och på sista plats av dessa tre kommer själva 
orden. Mehrabian (1971) är forskaren som har givit oss siffrorna 55/38/7 %. Dessa kritiseras 
emellanåt för de metoder han har använt, det är arrangerade situationer, endast ett ord har 
bedömts och så vidare. Ytterligare andra hävdar att det var en undersökning om ironi. Jag 
accepterar att man inte skall dra allt för stora växlar på siffrorna och tro att dessa är huggna i 
sten men jag tycker att resonemanget verkar logiskt så när som kritiken om ironi. Ironi är 
enligt mig när man medvetet skickar divergerande signaler. Att göra det omedvetet är inte 
ironi. Det är alltid svårt med känslor eftersom en människa är sitt eget facit och vi är alla 
olika. Jag tror också att det handlar mer om kommunikation än information när man försöker 
förstå Mehrabians siffror. Kommunikation av känslor, inte data. 
 
Låt oss göra tankeexperiment genom att omsätta det i praktiken. Jag tänker mig en person 
som kommer emot mig. Då ser jag kroppshållning och eventuell gest. När personen kommer 
närmare kanske jag kan höra rösten men inte orden och kan avgöra om personen är vänligt 
stämd eller arg. Till sist hör jag förmodligen orden och kan påbörja den mer medvetna 
kommunikationen. Ändå litar vi så mycket till det talade ordet inte minst när vi är avsändare. 
Ett exempel till: tänk dig ett samtal mellan två personer som talar med varandra på ett för dig 
okänt språk. Du kommer säkert att kunna uttala dig om (läs gissa) huruvida de är överens när 
de diskuterar eller vad de tycker om varandra. Glada eller arga, eniga eller oeniga, respekterar 
eller föraktar de varandra och så vidare. De kommunicerar till dig utan ord. Om du vill något 
och inte kan språket vad gör du då? Pekar? Framför en mer eller mindre lyckad charad 
eventuellt förstärkt med ljud? Om man inte begränsas av att man tror att man gör bort sig så är 
det ett naturligt sätt att försöka att kommunicera. Barn som inte kan tala pekar. 
 
När en lärare får tillgång till fler verktyg i sitt arbete, och använder dem, anser jag att det ökar 
kvalitén på det utförda arbetet. En medvetenhet om sitt egna kroppsspråk ger tillgång till 
kunskap om hur man kan öka sin kompetens att kommunicera. Det kan hjälpa läraren i sitt 
ledarskap i klassrummet men det kan även vara väldigt värdefullt när det gäller att hjälpa 
elever. Att se tapetblommorna. Att observera tyst kommunicerade budskap kan hjälpa läraren 
att upptäcka utanförskap och mobbing. Att våga lyssna till tystnaden och lyssna med ögonen. 
Att bli mer professionell i sin yrkesutövning. 
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Slutsats 
Vi använder medvetet eller omedvetet vårt kroppsspråk när vi kommunicerar med varandra. 
Läraren använder ickeverbala signaler i sin kommunikation med eleverna i klassrummet. En 
ökad kunskap och medvetenhet om vilka verktyg man har och hur de kan användas och 
varieras förbättrar kommunikationen mellan individer. 
 
Studien visar, anser jag, att det finns behov av plats för undervisning i ickeverbal 
kommunikation och att lärarutbildarna är medvetna om den och de är positivt inställda till att 
ge lärarstudenterna fler verktyg. Efter genomförd studie har jag har stärkts i uppfattningen att 
den behövs och att det skulle vara bra ur flera aspekter; stärka läraren i dennes roll, underlätta 
kommunikationen mellan lärare och elev, öka kompetensen att hitta mobbingoffer, eller 
mobbare, att helt enkelt kommunicera bättre. 

 

Förslag på vidare forskning 

• En större intervju med lärarutbildare som utbildar lärarstudenter för att testa 
validiteten och generaliseringen. Hur ser utbildare av lärare på vikten av att vara 
uppmärksam på den ickeverbala kommunikationen? Hur ser det ut på de olika 
högskolorna?  

• Att undersöka hur lärarstudenter upplever att få en introduktion i actio. Det vore även 
intressant att undersöka vad elever definierar som egenskap som gör att de lyssnar mer 
på vissa lärare. 

• Jag tycker att forskning runt hur personal/lärarutbildare visar barn när något är fel vore 
intressant. Naturligtvis även när beröm inte speglas av ett positivt kroppspråk. 

• Att följa en klass i flera olika ämnen och undersöka om de behåller sitt arbetssätt eller 
om det skiljer sig. Finns någon gemensam nämnare mellan ämnen där klassen uppför 
sig likadant? Alltid bra på karaktärsämnena, alltid stökiga på språk et cetera. 
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Bilagor 

Bilaga 1:  Observationsprotokoll (roterat 900, A4 �~A5) 
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Bilaga 2 

Observationer i klassrum 

Observation I  elever åk 3 studieförberedande program  

Lektionsminut Aktivitet Kroppsspråk Actiobedömning 

1-6 Ingen särskild, väntar ut 
elever 

Neutralt, går lite, händer i 
fickorna 

Använder nästan inget 
actiokapital (röst, mimik, 
ögon, gester) och inget av 
actiokvalitéerna (energi, 
dynamik, tempo/rytm) 

7-10 Talar till klassen 

 

(”kan ni….”) 

Står framför klassen, 
ögonkontakt sveper, 
händerna i fickorna, jag 
presenterar mig 

Röst: ganska låg 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper 

Gest: oengagerad, distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg 

Tempo/rytm: låg 

11-15 Eleverna arbetar Sitter vid kateder, plockar 
med papper 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: tittar ner, sveper 

Gest: distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg 

Tempo/rytm:  0 

16-18 Läraren pratar med en 
pojkgrupp 

Går lugnt fram, låg röst, 
står upp, händer i fickorna 

Röst: låg till medel 

Mimik: neutral 

Ögon: möter 

Gest: distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

19-23 Eleverna arbetar  går tillbaka till kateder 
tittar då och då ut över 

Röst: 0 

Mimik: neutral 
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klassen  Ögon: sveper 

Gest: distans, upptagen 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: 0 

24-25 Läraren hjälper en pojke Går lugnt fram, låg röst, 
står, händerna i fickorna 

Röst: låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter 

Gest: distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg 

Tempo/rytm: låg 

26-28 Eleverna arbetar Står upp händer i fickorna, 
tittar ut, går till katedern 

Röst: 0 

Mimik: neutral 

Ögon: ingen kontakt 

Gest: distans 

Energi: låg  

Dynamik: låg 

Tempo/rytm:  0 

29-30 Läraren hjälper en pojke Går lugnt fram, låg röst, 
står upp 

Röst: låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter 

Gest: lite distans 

Energi: låg  

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

31-38 Eleverna arbetar läraren 
börjar tala enskilt med 
elever 

Går lugnt fram, låg röst, 
mer bestämd i röstläge 

Röst: låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter, eller läser 

Gest: starkare, mer närvaro 
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Energi: medel 

Dynamik: låg 

Tempo/rytm: låg 

39 Läraren hjälper en flicka Går lugnt fram, låg röst, 
sätter sig ner, lutar sig lite 
framåt 

Röst: låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter 

Gest: närmare,  

Energi: medel 

Dynamik: medel 

Tempo/rytm: låg 

40 Eleverna arbetar Går tillbaka fram Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper, läser 

Gest: distans till neutral 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

41-42 Läraren talar med en 
pojkgrupp 

Går lugnt fram, låg röst, Röst: låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter, sveper 

Gest: distans, upptagen 

Energi: medel 

Dynamik: medel  

Tempo/rytm: låg 

43-54 Läraren talar enskilt med 
elever 

Låg röst, mer pondus Röst: låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter, eller läser 

Gest: starkare, mer närvaro 

Energi: medel 

Dynamik: låg 
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Tempo/rytm: låg 

55 Lektionen slutar, eleverna 
går ut 

Läraren plockar ihop sitt 
material 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: tittar i papper 

Gest: distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

 

Observation I  elever åk 3 yrkesförberedande program  

Lektionsminut Aktivitet Kroppsspråk Actiobedömning 

1-5 Lärare och elever kommer 
in samtidigt ingen särskild 
aktivitet 

Plockar med papper, 
ställer sig sedan och väntar 
(?) på eleverna med 
händerna i fickorna 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: låg kontaktgrad 
Gest: oengagerad, distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

6-7 Läraren talar om dagens 
arbete 

 

 

(nu gör vi…..) 

(hör upp….) 

Står och talar till eleverna, 
händerna i fickorna.  

Glömmer mig, jag får 
presentera mig 

Röst: låg 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper 

Gest: oengagerad, distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

8-10 Eleverna arbetar Tittar i papper, sitter vid 
katedern 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: låg kontaktgrad 

Gest: distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg  
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Tempo/rytm: låg 

11-12 Läraren talar om nästa 
lektion (som är ett prov) 

Står framför klassen, lite 
mer engagemang, inga 
händer i fickor 

Röst: medel 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper 

Gest: neutral 

Energi: medel 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg till medel 

13-14 Eleverna arbetar Sitter bakom katedern 
tittar i en pärm, bläddrar  

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: låg kontaktgrad 

Gest: oengagerad distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

15-17 Läraren hjälper en 
flickgrupp 

Går fram lugnt, sätter sig 
lite framåtlutad, vänligare 
ton 

Röst: medel 

Mimik: neutralt 

Ögon: möter, sveper 

Gest: engagerad medel 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

18-20 Eleverna arbetar Går tillbaka via omväg 
tittar lite på de elever hen 
passerar 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: tittar 

Gest: neutral 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

21-22 Läraren hjälper en 
pojkgrupp 

Går fram ställer sig, 
hjälper med resonemang, 

Röst: medel 
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lite distans, händer i fickor Mimik: neutralt 

Ögon: möter, sveper 

Gest: neutral 

Energi: medel 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

23-24 Läraren hjälper en pojke Går fram, står, hjälper, 
pekar i bok 

Röst: låg 

Mimik: neutralt 

Ögon: möter 

Gest: neutral 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

25-26 Eleverna arbetar Går tillbaka fram sveper 
över klassrummet, står, 
går 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper sporadiskt 

Gest: neutral 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

27-31 Läraren hjälper en 
flickgrupp 

Går fram, talar ”kompis -
aktigt” sätter sig, 
framåtlutad 

Röst: medel 

Mimik: engagerad 

Ögon: möter 

Gest: engagerad 

Energi: medel 

Dynamik: medel  

Tempo/rytm: låg 

32   -   48 Läraren går till en annan 
lokal och hjälper 
elevgrupper 

Går lugnt 

Sveper över grupperna 
som sitter lite spridda, 
cirkulerar mer, hjälper 

Röst: låg 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper, möter 
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Gest: neutral 

Energi: medel 

Dynamik: medel  

Tempo/rytm: låg 

37-38 Läraren hjälper en 
pojkgrupp 

Går fram hjälper Röst: låg 

Mimik: neutralt 

Ögon: möter 

Gest: står, distans 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

39-40 Går runt och tittar på 
eleverna som arbetar 

Går lugnt 

Sveper över grupperna 
som sitter lite spridda, 
cirkulerar mer, hjälper 

Röst: låg 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper, möter 

Gest: neutral 

Energi: medel 

Dynamik: medel  

Tempo/rytm: låg 

41-42 Läraren hjälper en 
flickgrupp 

Går fram, hjälper lutar sig 
mot bordet framåtlutad 

Röst: medel 

Mimik: framåt 

Ögon: möter 

Gest: lutar sig lite över 

Energi: medel 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

43-44 Läraren hjälper en flicka Går fram, hjälper, huk-
sitter bredvid bordet 

Röst: låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter 

Gest: tillvänd 

Energi: låg 
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Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

45-47 Eleverna arbetar och en 
del kommer tillbaka 

Kom tillbaka före elever, 
går fram till katedern, 
sveper över gruppen, 
plockar i papper 

Röst: 0 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper 

Gest: distanserad 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

48-51 Läraren hjälper en flicka Går fram, hjälper, lutar sig 
något över bänken 

Röst: låg 

Mimik: neutral 

Ögon: möter 

Gest: tillvänd 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 

52-53 Läraren talar till klassen Tar mer plats, stramar upp 
tyglarna.  

Röst: medel 

Mimik: neutralt 

Ögon: sveper 

Gest: tillvänd 

Energi: medel 

Dynamik: medel  

Tempo/rytm: medel 

54 Eleverna börjar plocka 
ihop och går  

Ställer sig bakom 
katedern, plockar ihop 
materialet, svarar någon 
elev 

Röst: medel 

Mimik: neutralt 

Ögon: möter 

Gest: distans men öppen 

Energi: medel 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 
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55 Läraren avslutar lektionen Tar upp sitt material, 
svarar på någon fråga går 
ut 

Röst: låg 

Mimik: neutralt 

Ögon: möter 

Gest: neutral 

Energi: låg 

Dynamik: låg  

Tempo/rytm: låg 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor fokusgrupp: 

Hur ser ni på kroppsspråkets betydelse som pedagoger? 

Undervisar ni blivande lärare i kroppsspråk? 

 om ”Ja”: på vilket sätt? 

 om ”Nej”: Varför inte? 

Vad känner de här figurerna? 

Vad handlar den här annonsen om? 
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Bilaga 4 

Stimulimaterial 

Två lektioner – en observation 

Under en stor del av mitt liv har jag varit intresserad av kroppspråk. Det är inte svårt att se på långt 
håll hur en människa mår, speciellt om det är en stark känsla. Kroppshållningen och schvungen i 
steget, eller bristen på, säger en hel del. Under en lång tid har jag läst olika artiklar, böcker och nu på 
senaste tiden vetenskapligt grundade böcker just om de tysta budskap som man skickar ut.  

Skolan är ingen frizon för kroppsspråk. Alla har ett men vad har det för inverkan? För att se vad en 
lärare gör under en lektion och hur det svarar mot det verbala budskapet bestämde jag mig för att 
utföra observationer av en lärare i två olika grupper men samma årskurs och samma ämne. Till och 
med salen var densamma.  

Elevgrupperna bestod av ca 20-22 elever. Lektionerna var på 55 minuter var. Under varje lektion förde 
jag ett observationsprotokoll och en tidslinje med aktivitetsmarkeringar. 

Lektion 1 

Klassen har haft sin föregående lektion i klassrummet och en del elever sitter kvar. Läraren kommer in 
och går fram till katedern. Under de första minuterna kommer elever insläntrande och läraren plockar 
lite med sina papper. Denna lektion skall eleverna arbeta en och en enskilt till slutet av lektionen då de 
skall läsa ett bestämt kapitel som förberedelse. Innan genomgången står läraren med händerna i 
fickorna och ser ut över klassen utan att ta direkt ögonkontakt med någon. Läraren går igenom 
lektionens upplägg lite snabbt och jag gör en kort presentation av vem jag är och varför jag är där. 
Under tiden kommer ytterligare tre elever in i klassrummet, pratande och går till sina platser utan att ta 
notis om läraren eller att jag står och pratar till klassen. Under tiden jag talar ställer sig läraren åter 
med händerna i fickorna, passiv. Ingen kontakt med eleverna och ingen uppmärksamhet mot mig. 
Tilltalet till klassen sker med en ganska lågt röstläge och ett ”kan vi….?”. När läraren talar om ett prov 
används ett något ökat tryck i rösten, mer bestämt. Detta är enda gången läraren låter bestämd. När 
läraren vänder sig till klassen observeras ögonkontakt. Kontakten är spridd över gruppen och i samtal 
med en enskild elev tittar läraren på den elev som kontakten gäller. 

Läraren delar ut papper till eleverna som de skall arbeta med. När eleverna börjar arbeta sätter sig 
läraren ned och tittar i eget material. En elev på kallar uppmärksamhet och läraren går dit och svarar 
på frågan varefter hen återgår till katedern. Efter en stund svarar hen på ytterligare en elevs fråga och 
återgår sedan till katedern och sätter sig och återgår till några papper. Läraren sitter eller står hele tiden 
vänd mot eleverna men kommunicerar inget.  

Efter cirka 40 minuter går hen fram till en elev på väg mot katedern och pratar/frågar eleven något. I 
detta skede har de flesta eleverna övergått till den andra delen av lektionen. Många elever sitter och 
pratar med varandra mer eller mindre diskret. Någon gång skickas en fråga rakt ut tvärs över rummet 
och besvaras annars märks ingen tvärkommunikation mellan eleverna som inte sitter nära varandra. 
Man kan ana tydliga grupperingar i elevgruppen. Både kroppspråk och tilltal visar på olika 
indelningar.  

Läraren talar kort till klassen om vad som gäller nästa lektion och övergår till att ha korta 
”betygssamtal” med en elev i taget i korridoren. Under tiden läraren befinner sig i korridoren ökar 
pratet i klassen och läsningen minskar till nära noll.  

När det återstår några elever har alla slutat arbeta och plockat ihop. När den siste eleven har fått sitt 
samtal strömmar eleverna ut och avslutar lektionen själva. Läraren plockar ihop sitt material och går. 

Sammantaget ger läraren ett lugnt, tryggt intryck. Detta svaras inte upp i tal eller kroppsspråk. Det 
som ger intrycket är främst röstläget/tonen och ett stadigt ordflöde och minimala gester. Talet, orden 
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är försiktiga och frågande. Kroppsspråket är passivt och kommunikationen känns inte engagerad. 
Läraren får heller inget riktigt gensvar från klassen eller elever. 

Fördelning av aktivitet under lektionstiden. Enskilda samtal är markerade som ”en pojke” då 
aktiviteten snarare än kön var viktigt för observationen. 
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Lektion 2 

Klassen kommer från en annan lektion/rast. Klassen pratar och skojar i korridoren innan lektionen. De 
ger intryck av att trivas ihop.  

Läraren kommer och låser upp och alla går in och sätter sig. Läraren går fram till katedern, lägger ner 
sitt material och vänder sig sedan mot klassen med händerna i fickorna. Klassen stillnar och läraren 
går igenom vad klassen skall göra denna lektion. Klassen startar genast men får avbrytas då hen inte 
hann introducera mig och min information om vem jag var och vad jag gjorde på deras lektion. Alla 
elever lyssnade när jag talade och svarade på mina frågor (medverkan i observation) och ställde några 
frågor tillbaka. En elev kom något senare men gick diskret till en plats och när jag flyttade mig till min 
plats i klassrummet påkallade eleven min uppmärksamhet och frågade vad jag sagt innan eleven 
kommit.  

Denna lektion får eleverna arbeta parvis eller enskilt. De fick även möjlighet att under en del av 
lektionen gå till det närliggande skolbiblioteket och arbeta där. Ungefär hälften av eleverna gick till 
biblioteket.  

Då arbetet kommit igång satte sig läraren åter vid katedern och tittade i sitt material. Då och då 
påkallade någon elev lärarens uppmärksamhet och då gick läraren till eleven och svarade på frågor. Då 
läraren talade med eleverna hukade hen sig eller satte sig på en ledig stol medan förklaringen pågick 
och en liten stund efter som för att invänta eventuella följdfrågor. Mellan ”konsultationerna” gick 
läraren tillbaka till katedern. Vid katedern märktes ingen kommunikation med de kvarvarande 
eleverna i form av en svepande blick eller liknande.  

Under en kortare period gick läraren till biblioteket för att erbjuda stöd i arbetet. Då läraren befann sig 
i biblioteket gick hen runt mellan de olika elevgrupperna. Ofta med händerna i fickorna.  

Då läraren inte var närvarande i klassrummet fortsatte arbetet och diskreta samtal hölls. 

Under den senare delen av lektionen redovisar två elever var för sig en uppgift. Eleven som redovisar 
använder en dator och videokanon. Läraren hjälper till vid uppstart och när den första eleven redovisar 
står läraren med händerna i fickorna. När elev två redovisar sitter läraren ned. Vid bägge 
redovisningarna tittar läraren uppmärksamt på elev eller bild och lyssnar. Läraren ställer några frågor 
till eleverna i samband med redovisningarna.  

Läraren avrundar lektionen med några uppmaningar inför nästa lektion i ämnet. Eleverna plockar ihop 
och går ut. Läraren plockar ihop och jag tackar för hjälpen.  

Sammantaget ger läraren även denna lektion ett lugnt, tryggt intryck. Detta svaras bättre upp i tal och 
kroppsspråk. Talet, orden är mer direkta, påstående. I denna klass används ”hör upp….” och ” nu gör 
vi ….” i tilltalet till klassen. Läraren tar mer kommando. Kroppsspråket är fortfarande åt det passiva 
hållet även om det i rörelse mer aktivt (framåtlutat). Kommunikationen känns mer engagerad. Läraren 
får mer gensvar från klassen. Ögonkontakten är som tidigare spridd över hela gruppen och riktad vid 
enskilt samtal.  
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En elevgrupp kom från ett studieförberedande program och en från ett yrkesförberedande program 
årskurs tre på gymnasiet.  

En elevgrupp bestod nästan bara av pojkar medan den andra elevgruppen bestod av ca 30% tjejer. 

Ämnet var ”programneutralt” det vill säga inget ämne som hörde till något av programmens 
karaktärer. Detta för att det inte skulle finnas ett speciellt ”automatiskt” intresse. 
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Känslor utan ord 

Vilka känslor associerar ni till? 

Varför? På vad baserar ni svaren? 

 

CALVIN AND HOBBES © Watterson. Used by permission of Universal Uclick. All rights reserved 
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Länkar 

Då jag inte har inhämtat tillstånd för att använda bilder från Pixar® finns här en länk för att få 
se kortfilmen om Luxo JR på YouTube. 

http://www.youtube.com/watch?v=cdtHSyfcSDs 

och till Wall-E 

http://www.youtube.com/watch?v=alIq_wG9FNk  

 

Kritik mot Mehrabian 

http://www.speakingaboutpresenting.com/presentation-myths/mehrabian-nonverbal-communication-
research/  

 

Sammanfattning av ickeverbal kommunikation mellan människor 

http://www.youtube.com/watch?v=kxz7uqIBRLA  

 

 

 

 


