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Abstract

This paper compares and discusses teachers´ nonverbal communication in the classroom. The 

purpose of the study is to find out what the teachers´ nonverbal communication looks like in 

the classroom and with that information increase teachers´ awareness of nonverbal communi-

cation and its impact on the teaching. Ten teachers at the upper secondary school have been 

observed for twenty minutes when having a lecture. The result shows that the most common 

nonverbal expressions are hand and arm gestures used to enhance what is said by the teacher. 

The result also shows that the nonverbal communication is similar with all observed teachers. 

Certain theories, like Goffman´s theatrical theory, could explain this by the fact that people 

step into different roles dependning on what they are doing.

Nyckelord: Ickeverbal kommunikation, mimik, ögonkontakt, roller, kommunikation
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1. Inledning

”Kroppsspråket har med tiden blivit ett främmande språk.

Det är inte nödvändigt att lära sig främmande språk, 

men vi klarar oss bättre om vi kan dem” 1

Människors kommunikation består inte bara av ord utan kommunikationen har en mängd 

olika dimensioner. Hur ett budskap uppfattas beror endast till tio procent på vad som sägs 

medan sättet det sägs på har betydligt större betydelse, närmare bestämt 30 procent. 

Resterande 60 procent är relaterade till vårt kroppsspråk, som alltså har störst betydelse för 

hur saker och ting uppfattas.2 Ett av de yrken som är mest beroende av kommunikationen är 

just läraryrket. Man kan ha oerhört mycket kunskap men om man inte kan förmedla den blir 

kunskapen oanvändbar.3 I dagens samhälle har kommunikationen en annan funktion än att 

bara förmedla information, kunskaper och färdigheter. Kommunikationen har även uppgiften 

att övertyga, attrahera och engagera människor. Som lärare har denna del av 

kommunikationen en stor betydelse. Vikten av att kunna motivera, intressera och engagera 

elever är oerhört stor. Att undervisa om någonting som eleven inte vill lära sig blir i det 

närmaste omöjligt.4 Det är dessutom viktigt att informationen man sänder ut verbalt och 

ickeverbalt stämmer överens med varandra. Annars blir budskapet motsägelsefullt och 

eleverna sätts i en konflikt.5 Den ickeverbala kommunikationen blir därför ett verktyg som 

lärare kan använda för att förbättra sin undervisning. Vi vet alla hur inspirerande det kan vara 

att lyssna på en person som är medveten om och utnyttjar sitt kroppsspråk till sin fördel och 

även för att förmedla sitt budskap.

För lärare kan det vara lättare att förstå samspelet i grupper och hur det utvecklas genom att 

titta på den ickeverbala kommunikationen inom gruppen. Genom att iaktta detta kan man 

lättare se mönster, status och hur olika roller växer fram. Det är också viktigt att lärarna även

förmedlar tolerans och förtroende genom det egna ickeverbala budskapet om man vill skapa 

                                                
1 Molcho, S. (1983) sid. 9
2 Juhlin, L. (2005) sid. 11
3 Maltén, A. (1995) sid. 201
4 Juhlin, L. (2005) sid. 12
5 Stensmo, C. (1997) sid. 86
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ett positivt klimat i klassrummet. Med hjälp av våra sinnen uppfattar vi människor i vår 

omgivning. Synen är det som uppfattar flest ickeverbala signaler. Med synen kan vi uppfatta 

rörelser, utseenden och beteenden men också omgivningen runt omkring.6

I nuläget finns ingen svensk forskning inom detta område vilket gör ämnet mycket mer 

intressant att arbeta vidare med. På Pedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet och 

Arbetslivsinstitutet finns en doktorand vid namn Ditte Eile som i nuläget arbetar med 

forskning av lärares och elevers ickeverbala kommunikation på gymnasieskolan. Hennes 

avhandling kommer dock inte vara färdigställd förrän i slutet av 2007, vilket innebär att 

hennes forskning inte finns tillgänglig ännu.7

1.1 Syfte

Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur lärares ickeverbala kommunikation ser ut 

och ter sig i klassrummet. Det vi valt att undersöka närmre är just kategorierna 

mimik/ansikte, kropp, hållning och händer/armar. Vi är dessutom intresserade av att se 

förekomsten av de olika ickeverbala signalerna och budskapen som sänds ut. Vårt syfte är 

också att öka lärares medvetenhet om den ickeverbala kommunikationen och hur den i sin tur 

påverkar undervisningen. 

1.2 Frågeställningar

Våra frågeställningar i denna undersökning är följande:

 Hur ser lärares ickeverbala kommunikation ut i klassrummet?

 Varför ser lärares ickeverbala kommunikation ut som den gör?

                                                
6 Nilsson, B & Waldemarson, A-K. (1994) sid. 83
7
 Högskolan.net, Arbetslivsinstitutet.se
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1.3 Undersökningens avgränsning

Vi har valt att specificera vår undersökning till endast gymnasielärare. Vi har begränsat vår 

undersökning till tio observationer med tio stycken lärare på två olika gymnasieskolor i 

sydvästra Sverige. Vi har medvetet valt att inte undersöka elevernas uppfattning om lärares 

ickeverbala kommunikation utan istället undersöka hur lärares ickeverbala kommunikation de 

facto ser ut då det inte tidigare är beskrivet.

I undersökningen har vi valt att använda oss av vad vi anser vara en bredare definition av 

begreppet kroppsspråk, nämligen ickeverbal kommunikation. Vi har valt begreppet ickeverbal 

kommunikation eftersom vi anser att begreppet kroppsspråk kan uppfattas som snävare då 

fokus läggs på just kroppen i sig. Inom begreppet ickeverbal kommunikation ryms allt i 

kommunikationen som inte är ord.  
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2. Teori

Det finns många teorier angående språket och dess betydelse för våra liv och handlingar. Ett 

exempel på en språkfilosofisk fråga som ständigt är aktuell är huruvida vi kan tänka för att vi 

har ett språk eller om vi har ett språk för att vi kan tänka. I vårt teoriavsnitt kommer vi att 

fokusera på interaktionism, eller symbolisk interaktionism som den också kallas, och då 

främst genom språksociologerna Erving Goffmans och George Herbert Meads olika teorier.

2.1 George Herbert Mead (1863-1931)8

George Herbert Mead var den språksociolog som la grunden för och inledde traditionen av 

den symboliska interaktionismen.9 I boken Mind, Self and Society (1934) som publicerades 

efter hans död skrev Mead att våra handlingar inte bara är en produkt av betingade reflexer 

utan att även medvetandets innehåll och tidigare erfarenheter påverkar våra handlingar. Enligt 

Mead är inte analysen av handlingen komplett utan en analys av språket. Ett av Meads största 

intressen var att studera språk och utvecklingen av språket. Han analyserade förhållandet 

mellan språkutvecklingen och ansiktsuttryck. Utgångspunkten för Meads analys av gester var 

idén om att känslorna inte bara har en överlevnadsfunktion utan även en kommunikativ 

förmåga.10 Mead menade att gesten har en kommunikativ användning som blir tydlig i det han 

benämner som en konversation av gester. Ett uttryck rymmer hela handlingens betydelse och 

gesten är en del av den respons som framkallas. En framsträckt hand blir till exempel 

symbolen för att hälsa. Uttrycket i sig räcker dock inte för att kommunikation ska uppstå utan 

uttrycket måste få ett symboliskt värde eller förvandlas till betydelsebärande uttryck. Mead 

menar att detta uppstår när personen förutser det svar som hans eller hennes uttryck 

framkallar hos andra. Kommunikationen är utifrån detta synsätt människans förmåga att 

förutse de olika responser som olika handlingar kan framkalla samt att inta andras roller och 

att förutse deras handlingar. Att inta andras roller är en förmåga som Mead anser vara starkt 

förenat med det symboliska samspelet och som förklarar självets utveckling.11

                                                
8 Carle, J mfl. (2006) sid. 92
9 Carle, J mfl. (2006) sid. 130
10 Carle, J mfl. (2006) sid. 93
11 Carle, J mfl. (2006) sid. 94
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Kommunikationen och samspelet med omgivningen är det som kan utveckla vårt medvetande. 

Att kunna tänka med hjälp av symboler och förmågan att kunna hantera språket är något som 

kännetecknar människan. Mead fokuserar på hur människan blir en social varelse. Mead ser 

utvecklingen som en evolutionsprocess och en viktig aspekt av detta är språket. Språket är 

fyllt av kulturella och sociala symboler och tecken som ger mening till livet och omgivningen 

runt omkring.12

Barn som är små kan uppfatta och förstå innebörden av olika signaler från människor runt 

omkring och de själva kommunicerar med hjälp av kroppsspråk. Mead menar att detta är 

kopplat till vår förmåga att ta på oss roller och via andra kunna se oss själva. Utvecklingen av 

vårt medvetande sker i avspeglingen och sammansmältningen med omgivningen. Det handlar 

också om att se sig själv som aktör. Utvecklingen av jaget innebär en prövning av olika 

former och genom dem kan vi nå en stabil grund. Mead menar att vi måste se oss själva som 

människor bland andra människor och betrakta oss från en mängd olika roller vi kan inta.13

Genom att kunna inta andras roller utvecklas vi och lär oss att kunna byta perspektiv. Mead 

ser samhället som ett samhälle av roller. Organisationer och institutioner ska främst vara olika 

mönster för människors samspel. Samhället kan ses som en meningsfull struktur där det 

ständigt pågår symbolisk interaktion mellan människor.14 Meads teori menar att det är 

symbolisk interaktionism som gör världen meningsfull för oss.15

2.2 Erving Goffman (1922-1982)16

Erving Goffman ser vårt samhälle som en verklig teater där man kan betrakta det sociala livet 

som en teateruppsättning med roller som människorna strävar efter att uppfylla eller rätta sig 

efter. Han menar att livet är som ett spel eller en pjäs som saknar manus och som inte har 

någon början eller slut. Vi är aktörerna som spelar olika roller i olika situationer. I våra liv 

uppträder vi inför olika sorters publik och vi anpassar vårt framförande beroende på vilka som 

sitter i publiken. Vissa delar av vårt beteende visar vi medan vissa beteenden göms. De som 

finns i publiken deltar också i agerandet på olika sätt. De är ofta medvetna att vi spelar olika 

                                                
12 Moe, S. (1995 ) sid. 122
13 Moe, S. (1995) sid. 123
14 Moe, S. ( 1995) sid. 124
15 Moe, S. (1995 ) sid. 125
16 Carle, J mfl. (2006) sid. 181
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roller och att det finns någonting bakom rollerna vi spelar. De själva spelar också roller. I 

detta rollspel finns en samverkan där aktören och publiken påverkar varandras roller och har 

en makt över rollerna.17

I de två böckerna The Presentation of Self in Everyday Life (1959) och Frame Analysis: An 

Essay on the Organization of Experience (1974) beskriver Goffman hur vi ständigt påverkas 

och influeras av de olika förhållanden och situationerna vi befinner oss i. Det är inte jaget som 

gör situationen utan situationen som gör jaget till en roll. En dramatisk effekt uppstår i 

situationen när vår roll måste göras trovärdig för både våra medspelare och oss själva.18

I spelet eller pjäsen, och där med våra liv, använder vi både verbala och ickeverbala medel. Vi 

överkommunicerar det vi vill framhäva och visa hos oss själva och underkommunicerar det vi 

inte vill visa utan snarare dölja. Vår betraktelse av andra människor är beroende av hur andra 

betraktar oss. Våra tankar kan ingen se om vi inte låter dem att göra det.19

Goffmans teatermodell inriktar sig på skapandet av utryck för jaget format av andra. I boken 

The Presentation of Self in Everyday Life (1959) menar Goffman att individen och gruppen 

tar på sig föreställningar för att manipulera intrycken som formas av publiken. Dessa intryck 

eller föreställningar är ofta missvisande. I boken Relations in Public (1971) menar Goffman 

att människor gör ofta gester offentligt så att människor kan förstå saker som annars hade 

varit obegripliga. Ickeverbal kommunikation har en central roll i denna modell eftersom vår 

presentation av jaget till stor del görs med hjälp av olika aspekter av vårt utseende som till 

exempel kläder. Dessa aspekter av våra utseenden indikerar i sin tur på vilken personlighet vi 

har eller vilken klass vi tillhör.20 Det finns experiment som bevisar att ansiktsuttryck och 

självpresentation oftare görs offentligt än i den privata sfären och dessutom om 

självförtroendet eller självkänslan är låg eller i nedgående fas.21

Det moderna rollsamhället innebär en dubbelhet där det är svårt att avgöra vad som är äkta 

eller falskt, rätt eller fel. Det är också svårt att avgöra när man går in i en roll och när man 

faktiskt är sig själv. Goffman menar att detta är generella skeenden som sker mellan 

                                                
17 Moe, S. (1995) sid. 125    
18 Moe, S. (1995) sid. 125    
19 Moe, S. (1995) sid. 126
20 Argyle, M. (1988) sid. 299   
21 Argyle, M. (1988) sid. 300
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människan och miljön.22 I våra liv som ständigt tar del av olika institutioner och 

organisationer kan aktören inte utforma sina roller helt själv. Det finns redan färdiga 

strukturer och mönster eller sceniska uppsättningar som formar eller påverkar aktören.23

Även om teorin har fått stöd så har vissa delar av teorin varit svåra att undersöka i 

verkligheten. Det finns också vissa delar av teorin som ifrågasätts. Frågan är om vi hela tiden 

sänder ut missledande information. Det finns uppenbara skillnader i livet i vardagen och på 

scenen. I verkliga livet spelar vi våra egna roller vilket inte är lika enkelt dramatiserat och lika 

manusrelaterat.24 Rollbegreppet blir även lätt svårförklarligt då det är svårt att avgöra var 

skillnaden ligger mellan rollen och identiteten. Styrkan i Goffmans teori ligger i hans förmåga 

att beskriva hur vi strävar efter att göra interaktionen meningsfull. Vi måste hela tiden förhålla 

oss till det förhållandet att vi hela tiden kan reflektera över vårt handlande och hur vi hade 

kunnat agera annorlunda och hur vårt handlande hade kunnat uppfattas annorlunda. 

Reflektionen över oss själva och omvärlden är viktiga kännetecken för den moderna 

människan.25

                                                
22 Moe, S. (1995) sid. 126 
23 Moe, S. (1995) sid. 127 
24 Argyle, M. (1988) sid. 300
25 Moe, S. (1995) sid. 127
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3. Tidigare forskning

Avsnittet nedan behandlar ett urval av vad som tidigare skrivits om ickeverbal 

kommunikation. Syftet är att ge en bild av vad ickeverbal kommunikation är för något och hur 

vi använder det, både medvetet och omedvetet. 

3.1 Ickeverbal kommunikation

Ordet verbal kommer ifrån latin och betyder ”det som har med ord att göra”. Ickeverbal 

kommunikation är ett samlingsbegrepp för all kommunikation utom orden. Kroppsspråket är 

en del av det ickeverbala men här tillkommer också bland annat tonlägen, betoningar, 

tystnader och andningsrytm. I människans kommunikation är det inte bara orden som är av 

betydelse utan även den ickeverbala kommunikationen har stor betydelse. Våra tankar och 

känslor lyser ofta igenom och förmedlas till människorna runt omkring oss tillsammans med 

orden. Den ickeverbala kommunikationen speglar våra inre liv och vår identitet. Den både 

påverkar och påverkas av vår personlighet. Det ickeverbala visar vad vi känner, tänker och 

vill.26 Det speglar också ansikten, attityder och värderingar. Ett av de viktigaste områdena för 

ickeverbal kommunikation är att skapa och behålla relationer till människor. Genom 

relationer och samspel får vi andras reaktioner på vår personlighet. Mycket av vår 

kommunikation sker utan att vi lägger märke till den. Vår kommunikation är dominerad av ett 

utbyte av budskap och signaler. Dock kan den ickeverbala kommunikationen också användas 

medvetet för att förstärka eller upphäva budskap eller signaler. Ickeverbal kommunikation 

kan antingen vara medveten eller omedveten, avsiktlig eller oavsiktlig. Den kan antingen helt 

ersätta orden eller fungera som en effekt till talet och orden.27 Rodnad i ansiktet är ett exempel 

på oavsiktlig, och ibland omedveten, ickeverbal kommunikation medan att kasta slängkyssar 

görs både avsiktligt och medvetet. Det senare exemplet kallas ibland för fullt utvecklad 

kommunikation.28 En annan aspekt av den ickeverbala kommunikationen är frågan om vad 

som är medfött och vad som är inlärt hos människan. Det som är mer eller mindre konstant

                                                
26 Nilsson, B & Waldemarson, A-K. (1994) sid. 80
27 Nilsson, B & Waldemarson, A-K. (1994) sid. 81
28 Allwood, J. (1979) sid. 3
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mellan olika folkgrupper, till exempel sätt att visa aggression, kan antas vara medfött medan 

det som varierar, som exempelvis hälsningsgester, är inlärt.29

Vidare kan ickeverbal och verbal kommunikation vara helt oberoende av varandra som när 

man till exempel pratar med en person och samtidigt vinkar till en tredje.30 Men i de 

sammanhang där de två typerna av kommunikation är beroende av varandra kan de antingen 

vara kompletterande eller motstridiga.31 Om jag samtidigt som jag pratar om en cirkel visar 

dess form med händerna eller gestikulerar för att understryka något viktigt jag pratar om har 

den ickeverbala och den verbala kommunikationen ett kompletterande förhållande. Detsamma 

gäller om man säger till någon att det var trevligt att träffas och samtidigt ser glad ut. Ett 

motstridande förhållande däremot kan exemplifieras genom att en mamma på ett offensivt 

och samtidigt självmedlidande sätt säger till sin dotter: ”Ja, gå du ut och ha kul ikväll”. Då 

säger den verbala kommunikationen ”ja” men det ickeverbala uttrycket visar på missnöje. Det 

motstridande förhållandet är, till skillnad mot det kompletterande, mer negativt och 

bekymmersamt för mottagaren.32

När man studerar ickeverbal kommunikation är det svårt att avgöra vad som betyder vad. Vi 

uttrycker alla känslor på olika sätt och dessutom får budskapen olika betydelser i olika 

sammanhang. Dessutom får även den ickeverbala kommunikationen sin betydelse i 

betraktarens ögon som är den som tolkar budskapet. Eftersom vi tolkar saker olika kan det lätt

inträffa missförstånd. Beroende på vår roll i det sociala livet ändras eller varierar vår 

mottaglighet för ickeverbala signaler.33

3.2 Ickeverbala uttrycks- och mottagningsmedel

Eftersom ickeverbal kommunikation innebär i princip allt utom just orden som kommer fram 

finns det många sätt att uttrycka sig ickeverbalt. Dessa är helt enkelt uppbyggda på de sätt

som mottagaren kan ta emot den ickeverbala informationen det vill säga hörsel, syn, känsel, 

lukt och smak.34

                                                
29 Allwood, J. (1979) sid. 4
30 Allwood, J. (1979) sid. 4
31 Allwood, J. (1979) sid. 5
32 Allwood, J. (1979) sid. 5
33 Nilsson, B & Waldemarson, A-K. (1994) sid. 82
34 Allwood, J. (1979) sid. 6
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När det gäller hörseln så talar man alltså inte om orden som sägs utan istället prosodin det vill 

säga hur orden sägs. Till prosodin räknas bland annat intonation, duration, tryck och tonhöjd.

Det är med andra ord i prosodin som vi kan höra och avgöra varifrån en person kommer, både 

geografiskt och socialt, dess kön men också känslor och attityder. Det finns också många 

andra ljud som en talare gör utöver prosodin som till exempel pustande, fnysande, suckande 

och smackande.35

Nästa mottagningsmedel är synen, vilket antagligen är det viktigaste medlet för ickeverbal 

kommunikation. Det viktigaste uttrycksmedlet i samband med synen är huvudet i allmänhet 

och ansiktet i synnerhet.36 Hit räknas bland annat hela huvudets rörelser till exempel

skakningar och nickningar, ansiktsmimiken som exempelvis leenden och ögonbrynens form 

och ögonens informationsförmedling. Ansiktsmimiken är det uttrycksmedel som är tydligast 

genetiskt betingat men samtidigt också svårast att medvetet kontrollera. Om man undersöker 

dessa närmare så kan man också se att ansiktsmimiken är det uttrycksmedel som förekommer 

på likartade sätt i alla kulturer.37 Ögonkontakten mellan två kommunicerande personer är 

mycket viktig och när man upprättat detta med någon så blir den ett krav för fortsatt god 

kommunikation.38 I slutändan så är ändå helhetsintrycket avsevärt viktigare än de enskilda 

mimiska uttryck som en person gör. Men även ett helhetsintryck är ibland inte tillräckligt utan 

den kontext som de kommunicerande personerna befinner sig i. Sammanhanget, tillfället och 

det maner som råder är viktiga aspekter som har stor betydelse för kommunikationen 

människor emellan. 39

Men det är inte bara från huvudet och ansiktet som vi får information vid ickeverbal 

kommunikation. Kroppen i övrigt, och som helhet, spelar stor roll då vi som sändare ofta 

använder oss av många delar av kroppen vid kommunikation. Händerna anses dock vara de 

viktigaste informationsbärarna. Man använder händerna för att förstärka, illustrera eller på 

annat sätt göra sig förstådd utan den verbala kommunikationen.40

Känsel, lukt och smak tillhör också de mottagningsmedel som används vid ickeverbal 

kommunikation men de är inte fullt så betydelsefulla. Känseln och lukten kan ju ha viss 

                                                
35 Allwood, J. (1979) sid. 6
36 Allwood, J. (1979) sid. 6
37 Allwood, J. (1979) sid. 7
38 Allwood, J. (1979) sid. 7-8
39 Allwood, J. (1979) sid. 8
40 Allwood, J. (1979) sid. 9
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betydelse då beröring är viktigt vid vissa tillfällen liksom hur någons lukt kan avslöja vad man 

jobbar med eller om man är nervös eller inte.41

Vidare kan man, när man talar om ickeverbala uttrycksmedel, dela upp dessa i tre grupper; 

primära, sekundära och tertiära. De primära uttrycksmedlen omfattar det som man kan 

påverka och kontrollera utan hjälpmedel till exempel kroppen och rösten. De uttrycksmedel 

som kallas sekundära är de saker som används för att förstärka de primära uttrycksmedlen 

som exempelvis dator, overheadmaskin, telefon och penna. Tills sist har vi de tertiära

uttrycksmedlen och hit räknas alla hjälpmedel som inte är sekundära till exempel bord och 

stolar.42

3.3 Kulturella skillnader

Även om mycket av den ickeverbala kommunikationen är universell finns det även vissa 

variationer beroende på kulturella skillnader. Alla kulturer har olika ickeverbala 

kommunikationsstilar. Kulturella skillnader inom den ickeverbala kommunikationen är en av 

de stora bidragande faktorerna till missförstånd och irritation mellan kulturella och nationella 

grupper.43 Många aspekter av ansiktsuttryck är de samma världen över men det finns också 

vissa variationer i våra uttryck. Det som uppfattas som lycklighet i ett land kan uppfattas som 

något annat i ett annat land. Till och med inom samma land som till exempel USA kan det 

finnas skillnader.44 I Japan finns mer eller mindre regler om att man inte bör visa negativa 

känslor eftersom detta skulle leda till att man tappar ansiktet framför andra. Vid första 

anblicken är det gesterna som varierar mest mellan olika kulturer. Vissa gester är mycket 

betydelsefulla i vissa områden men helt meningslösa i andra.45 Ett exempel på en gest som 

betyder varandras motsatser beroende på var du gör den är symbolen med handen där tummen 

möter ett finger och bildar en ring. I USA och i norra Europa betyder detta okej medan det 

betyder värdelöst i Frankrike, relaterat till symbolen noll.46 I hela världen använder vi våra 

kroppar och händer när vi kommunicerar. Italienarna använder mycket illustrerande gester i 

kommunikationen och de är bättre på att förmedla information på det sättet. Argyle & Graham 

                                                
41 Allwood, J. (1979) sid. 11
42 Allwood, J. (1991) sid. 6-7
43 Argyle, M. (1988) sid. 49
44 Argyle, M. (1988) sid. 51
45 Argyle, M. (1988) sid. 52
46 Argyle, M. (1988) sid. 53
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har utfört experiment på kommunikation på med och utan handrörelser. Det de fick fram var 

att handrörelserna förbättrade kommunikationen.47

När det gäller de kulturella skillnader som man kan stöta på inom den ickeverbala 

kommunikationen kan det vid krockar av dessa uppstå något som kallas interferens vilket 

innebär att trots att man flyttat från en kultur till en annan fortsätter att använda sig av 

ickeverbala uttryck från sin hemkultur. Detta kan ge konsekvenser och leda till missförstånd 

då det ibland kan skilja mycket på de olika uttrycken kulturerna emellan.48

3.4  ”The social skills model”

”The social skills model” är baserad på studier av Kendon och Argyle (1967). Modellen 

betonar betydelsen av betraktandet av feedbacken och betydelsen av ickeverbala signaler. 

Studierna visade att blicken och betraktandet är i relation till talet och att människor i största 

hand tittar på människors ansikten. Denna modell har gjort att ickeverbal kommunikation fick 

en central roll i den sociala interaktionen. Den betonar även vikten av samspelet mellan 

interaktörer. Detta bekräftades även av Goodwin 1981 som fann att talare tittar upp vid 

speciella tidpunkter under samtalet för att få feedback från sina lyssnare. Modellen är dock 

inte heltäckande utan är i behov av supplement.49

3.5 Ickeverbal kommunikation och lärande

”Kvalitet i skolan sitter inte bara i våra lektioner utan i

hela vårt agerande - från alla aspekter.”50

För lärandet har kommunikationen en stor betydelse. Det är viktigt att lärare övar upp olika 

funktioner i kommunikationen så som tydlighet, respekt och empati för att kunna hjälpa, 

påverka, stödja och utveckla eleverna. Det är också viktigt att reflektera över om det är enkla 

eller dubbla budskap som sänds ut. Minst 80 procent av vårt budskap och våra attityder 

                                                
47 Argyle, M. (1988) sid. 54
48 Allwood, J. (1979) sid. 19
49 Argyle, M. (1988) sid. 299
50 Boström, L. (2002) sid. 127
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speglas i vår ickeverbala kommunikation. Att vara en god lyssnare är även något som är 

oerhört viktigt för en lärare. Det är viktigt att man genom ickeverbala signaler visar att man 

lyssnar och förstår vad som sägs vilket även uppfattas som att man bryr sig om personen. 

Känslor och attityder är avgörande för vår inlärning. Vi minns bättre när undervisningen 

utförs med känsla. Positiva känslor är en av de främsta inlärningsfaktorerna. När inlärningen 

upplevs som positiv stimuleras många neuroner i hjärnan och vår förmåga att utveckla nätverk 

utökas. Detta gör i sin tur att vi minns lättare och inlärningen blir därmed bättre.51 När en 

upplevelse istället blir negativ ökar istället våra stresshormoner, adrenalin och kortisol, vilket 

gör att vår förmåga att minnas och lära minskar. Dessa processer gör att skolans syfte på 

många sätt motverkas och därför är det viktigt att eleverna får en så positiv atmosfär i skolan 

som möjligt.52

Det som behövs för att lyckas som lärare är till stor del kunskap om skolans ämnen och 

barnen och ungdomarnas utveckling men det som också är avgörande är din personlighet. När 

eleverna får förtroende för sin lärare kan de också ta till sig budskapet. Relationerna i skolan 

är ofta avgörande för lärandet.53 Med hjälp av kroppsspråket kan läraren antingen underlätta 

eller försvåra kontakten mellan elever och lärare. En persons egna värderingar och grundsyn 

genomsyrar även ens attityder och handlande. Det är viktigt att alltid reflektera över sin 

kompetens och sin lärarroll för att kunna förändra och förbättra sina kvalitéer.54

3.6 Dubbelkommunikation - dubbla budskap

Ett dubbelt budskap uppkommer när det finns motsättningar mellan innehåll och relation. När 

man får två budskap samtidigt kan bara ett vara sant och det är lyssnaren som får avgöra vad 

som troligast är det avsedda budskapet. Det ickeverbala är svårt att ha kontroll över och därför 

är just tumregeln att den ickeverbala kommunikationen ofta är tydligare och även mer sann än 

orden. Ibland kan det också vara så att en person vill något men samtidigt inte vill något. Allt 

är ju inte svart eller vitt. Man kan tycka på olika sätt samtidigt dock kan detta innebära 

problem för den som lyssnar då det är svårt att förstå den som talar. Detta kan i sin tur leda till

                                                
51 Boström, L. (2002) sid. 113
52 Boström, L. (2002) sid. 114
53 Boström, L. (2002) sid. 126
54 Boström, L. (2002) sid. 127
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en mängd olika konflikter.55 Om du försöker övertala dina elever om något medan din 

ickeverbala kommunikation utstrålar tveksamhet kommer dina ord inte att accepteras. För att 

få människor att lyssna på oss måste vi inge ett förtroendefullt intryck.56

3.7 Betydelsen av ickeverbal kommunikation för talare

Hur lyssnarna bedömer din presentation är till stor del relaterat till de visuella intrycken. Din 

presentation värderas inte bara utifrån vad som sägs utan även hur det sägs. Åhörarna bryr sig 

mycket om hur talaren rör sig, står, gestikulerar och använder mimik. Om åhörarna inte tycker 

om det de ser kan det även påverka så de inte tycker om det de hör. En person som är skicklig 

på att utnyttja den ickeverbala kommunikationen är dessutom övertygande och informativ. 

Den talare som har den bästa ickeverbala kommunikationen är också den talare som får det 

största förtroendet.57 Det som utstrålas av talaren överförs sedan till publiken. Genom att vara 

energisk eller entusiastisk som talare kommer även åhörarna att vara energiska eller 

entusiastiska. Om talaren däremot är tveksam kommer även åhörarna vara tveksamma till det 

som sägs. Det är viktigt att komma ihåg att all ickeverbal kommunikation som vi gör bedöms 

och värderas.58 Det finns ett problem med den ickeverbala kommunikationen när det kommer 

till vad den reflekterar. Den ickeverbala kommunikationen reflekterar inte hur du känner dig 

utan hur andra uppfattar att du känner dig. Även om en person uppfattar sig själv som 

självsäker och lugn spelar inte detta någon roll om den ickeverbala kommunikationen säger 

något annat. Det är viktigt att man är medveten om sin ickeverbala kommunikation för att 

kunna påverka den så den inte motsäger det budskap du vill förmedla.59

Ett av de misstag som ofta görs när man talar inför en grupp är att göra rörelser som ofta 

upprepas. Andra misstag om är vanliga hos talare är att man gör rörelser som uppfattas som 

nervösa eller rörelser som ger intryck av dåligt självförtroende. Det bästa sättet att ta reda på 

om man själv gör några av dessa misstagen är att videofilma sig själv under en presentation. 60

När man sedan vet vilka rörelser man gör som kan uppfattas som nervösa, som till exempel att 

                                                
55 Nilsson, B & Waldemarson, A-K. (2005) sid. 101
56 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 97
57 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 96
58 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 97
59 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 98
60 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 100
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trumma med fingrarna, fingra på olika föremål eller att torka sig i pannan, kan man sedan 

träna på att minska dessa rörelser för att sedan till och med få bort dem helt och hållet.61

Ofta gör man en massa rörelser som man inte har någon aning om att man gör. Rörelser som 

upprepas ofta, som även kan kallas tics, kan till och med förstöra en hel presentation. I vår 

vänstra hjärnhalva registrerar vi vad talaren säger under presentationen men i den högra 

hjärnhalvan registreras istället alla rörelser. Detta sker omedveten men bidrar ändå till vår 

helhetsbild av presentationen. När en rörelse upprepas många gånger ger det intrycket av att 

talaren är nervös och därmed gör det även talaren mindre trovärdig. Upprepas rörelsen 

tillräckligt många gånger finns det även åhörare som slutar lyssna på vad talaren säger och 

istället börjar räkna eller helt fokusera på de olika rörelserna. I en undervisningssituation blir 

detta förödande då eleverna slutar fokusera på det som sägs.62

Rörelser med händer och armar är något som har stor betydelse för kommunikationen. Det är 

därför viktigt att använda armar och händer på rätt sätt. Om man inte använder sina händer 

överhuvudtaget när man talar kan detta uppfattas som att man inte är riktigt övertygad om vad 

man talar om. Ofta sätter talare sina armar och händer i olika ställningar. Genom att stoppa 

händerna i byxfickorna, korsa händerna bakom ryggen eller att korsa armarna över magen 

låses händerna fast.63 Istället för att låsa händerna är det bra att använda dem för att 

understryka det som sägs. Genom att använda händerna kan man skapa en tredje dimension 

till talet. Med hjälp av händer och armar blir presentationen mer intressant och levande då 

man kan ange och beskriva saker som är svåra att visa på med enbart ord till exempel 

rumsliga relationer.64 Det anses ofta även att det är bättre för en talare att stå än att sitta ner. 

När man står bär rösten mycket bättre och du kan röra dig på ett helt annat sätt.65 Det är bra att 

röra sig fritt i rummet men det är viktigt att man gör det på ett lugnt sätt för annars finns en 

risk att åhörarna blir stressade. Det är även bra att röra sig på ett sådant sätt att åhörarna måste 

vända på nacken om de ska kunna följa dig med blicken. I nackmusklerna sitter nerver som 

påverkar vår vakenhet om man vrider tillräckligt på huvudet i sidled.66

I det vi kallar mimik speglas de känslor vi har i våra ansikten. Även om all ickeverbal 

kommunikation är viktig så är den i ansiktet ofta den viktigaste eftersom det ofta är ansiktet vi 

                                                
61 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 102
62 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 101
63 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 102
64 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 103
65 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 21
66 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 103
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tittar på när någon talar. Det är i ansiktet vi ofta kan se hur människor känner sig inombords.67

Ansiktet kan man dock manipulera så att man kan lura andra att tro att man är glad även om 

man inte är det. Vi har även förmågan att lura oss själva då vi ofta blir glada om vi ser glada 

ut. Glädje har även förmågan att sprida sig så ju gladare presentatören är ju gladare blir

åhörarna. Detta fungerar även i motsatt riktning då en dyster stämning kan spridas genom 

sorgsna ansiktsuttryck.68

3.8 Ickeverbala kommunikationsmönster

När man ska tala offentligt finns det vissa modeller för vilka ickeverbala 

kommunikationsmönster som är passande. Vissa talarställningar är vanligare än andra och det 

är viktigt att fundera över vilka som är lämpliga för den situationen man befinner sig i. Det är 

viktigt att kroppsställningen förmedlar den attityd som man just vill förmedla.69 Våra gester 

och talarställningar utvecklas ständigt då vi följer de språkliga mönster som vi fått genom 

uppfostran, utbildning och regionalt och socialt ursprung. Vi är mer eller mindre medvetna 

om vilka rörelser och ställningar vi använder oss av inför en publik. Vi väljer dessa antingen 

medvetet eller omedvetet utifrån de förebilder vi har i samhället. De rörelser eller ställningar 

som påverkar vårt tal negativt eller inte förstärker de budskap vi har bör tränas bort.70

Att stå med armarna i kors är en mycket vanlig talarställning som ofta känns trygg för talaren. 

Den kan dock bidra till att hindra den naturliga andningen och öka spänningar i axlarna. 

Åhörarna kan dessutom se den som ett tecken på osäkerhet och otrygghet. Att stå med en bok 

eller ett papper framför sig när man talar upplevs av vissa talare som en trygghet. Det 

uppfattas dock som om talaren vill avskärma sig från sin publik. Att hålla i något eller låsa 

armarna är också ett effektivt sätt att undvika andra gester med armarna eller händerna. Andra 

saker som är vanliga att talare håller i och fingrar med under talet är pekpinnen, 

whiteboardpennan eller en vanlig penna. Ofta blir åhörarna mer intresserade av hur talaren 

hanterar dessa objekt än av vad som faktiskt sägs. Dessa rörelser uppfattas dessutom som 
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68 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 104
69 Backlund, B. (2006) sid. 91
70 Backlund, B. (2006) sid. 96
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nervositet och som avledande.71 Något som är vanligt är att sitta på kanten på ett bord eller på 

katedern. Även om detta kan uppfattas som ledigt och kontaktskapande kan det också leda till 

att kroppshållningen blir ihopsjunken och rösten till viss mån blir svår att utnyttja. När man 

står bakom katedern eller ett bord kan detta ses som att man inte vill komma i kontakt med 

publiken. Om man dessutom lutar sig över bordet med händerna på bordet och med höga 

axlar kan detta uppfattas som aggressivt. Denna ställning gör också att man spänner axlar och 

låser stämbanden vilket är negativt för rösten. Andra saker som kan verka negativt i 

talsituationen är när talaren på olika sätt skapar avstånd till åhörarna. Exempel på detta kan 

vara att inte ha ögonkontakt eller på grund av huvudets hållning. Med en uppsträckt nacke kan 

man verka överlägsen men om man gör det motsatta och hänger med huvudet kan detta 

uppfattas som man är i underläge. Det största avståndet till åhörarna skapas dock när man står 

med ryggen mot åhörarna.72 När man står med kroppen öppen uppfattas detta ofta som 

välkomnande och omfamnande och ger dessutom ett säkert och tryggt intryck. När man 

istället står eller sitter böjt med hoppressade ben och hopknutna händer kan man upplevas 

som osäker och blyg.73

Med en uppsträckt kropp med brett isär mellan benen och ett högt huvud uppfattas man ofta 

som självsäker och ibland dock även som överlägsen. Ett annat vanligt sätt att stå är det så 

kallade ”nudistgreppet” då man står med armarna och händerna framför det man helst skulle 

vilja dölja om man var helt naken. Det som är negativt med denna ställning är att man låser 

sig. Den gest som brukar kallas ”prästgesten” med händerna ihop över magen eller bröstet 

verkar ofta inbjudande och välvillig. Det är dock viktigt att inte vrida händerna då detta 

istället kan upplevas som förtvivlan eller kaos.74  Vissa talare, ofta kvinnor, spelar ibland 

mannekäng för åhörarna. Detta kan göra att det verkliga budskapet inte uppfattas. De som 

bestämt sig för att se så vackra ut som möjligt står ofta med benen ihop på ett nästan 

”kissnödigt” sätt vilket minskar balansen i kroppen. Att vandra runt i rummet med blicken ut 

genom fönstret eller ner i golvet förknippar vi ofta med tankspridda professorer. Man får en 
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känsla av att talaren befinner sig i sin egen värld med tankarna fokuserade kring det egna 

ämnet.75

Som lärare är det även viktigt att kunna lyssna på sina elever. Med hjälp av olika 

lyssnarställningar kan man antingen öppna eller hindra en god kommunikation. Olika 

lyssnarattityder och ställningar har stor betydelse för talaren. När man sitter bakåt lutad med 

armarna i kors sänder man ofta ut budskapet att man inte bryr sig om talarens budskap. Att 

sucka, gäspa, titta bort, vända sig bort, gunga på stolen, bläddra i papper eller prata med 

någon annan har också samma negativa effekt på talaren. När man sitter med böjd 

kroppshållning och nedböjt huvud får man intrycket av att lyssnaren inte riktigt är andligt 

närvarande även om lyssnaren är fysiskt närvarande. När man sitter och lutar sig framåt mot 

till exempel en bänk med huvudet vilande i händerna ger det intryckt av att man inte 

engagerar sig i vad talaren säger. För talaren är det ofta svårt att inte påverkas negativt av 

lyssnaren som intar denna ställning.76 När man istället sitter upprätt med en öppen 

kroppshållning ger man intrycket av att tycka ämnet är intressant och roligt. Detta påverkar 

ofta dessutom talaren till att göra bra ifrån sig och nå toppen av sin förmåga.77
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4. Metod

Följande avsnitt kommer att redovisa hur vi valt att utforma och genomföra vår empiriska 

studie och även förklara och motivera varför vi har valt de metoder vi har valt.  

4.1 Observationernas upplägg

Ickeverbal kommunikation är något komplext och svårt att studera. Det enda sättet att studera 

andras kroppsspråk är att faktiskt se det, därför har vi valt att använda observationer som 

teknik i vår undersökning. Vi har valt att avstå från intervjuer och enkäter då vi enbart är 

intresserade av hur lärarna uppfattas utåt och inte hur de uppfattar sig själva. Dessutom ger 

inte de metoderna något tillförlitligt resultat då icke-verbala signaler och budskap ofta ges ut 

omedvetet. Vi har valt att observera tio stycken lärare på två olika gymnasieskolor i sydvästra 

Sverige. Dock hade man behövt göra betydligt fler observationer för att kunna generalisera 

resultatet till alla lärare men vi anser ändå att det är tillräckligt många för att man ska få en 

uppfattning om hur lärares icke-verbala kommunikation kan se ut.

Det finns olika typer av observationer. Vi har valt att använda oss av en strukturerad 

observation. Eftersom vi i förväg visste vilka beteenden som vi ville observera hade vi 

möjlighet att utforma ett observationsschema.78 I vårt observationsschema har vi har vi 

utformat ett antal kategorier som vi anser täcker det vi planerat att observera.79 Eftersom vi är 

intresserade av frekvensen av de olika beteendena har vi utformat en lista över de olika 

kategorierna där vi kan pricka för när något inträffar.80 Ickeverbala signaler och budskap är 

komplexa beteenden vilket gör att det är det viktigt att konkretisera beteendena.81 I 
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konstruktionen av observationsscheman finns generella principer som vi haft i åtanke när vi 

gjort vårt observationsschema. Kategorierna ska vara väl definierade så observatören kan 

identifiera beteenden korrekt. Kategorierna bör också vara uteslutande så man inte kan 

registrera dem i flera kategorier. Det bör finna ett lämpligt antal kategorier för att få ett 

tillförlitligt resultat. Det går inte att ange ett optimalt antal kategorier men ofta anses tio till 20 

kategorier vara täckande. Problemet är att få ett täckande antal samtidigt som man inte kan ha 

för många eftersom det då blir svårt för observatören att hålla reda på registreringen.82 Vi har 

valt att använda oss av fyra huvudsakliga kategorier, vilka vi fyllt med underkategorier. De 

huvudsakliga kategorierna är mimik/ansikte, kropp, hållning och händer/armar. Vi har valt 

dessa kategorier utifrån vad vi själva erfarit och sett förekommer i ett klassrum. Vi har baserat 

dessa kategorier på information som finns redovisat i kapitel 3.2 Ickeverbala uttrycks- och 

mottagningsmedel.

Våra observationer har vi valt att genomföra som icke-deltagande observatörer. Eftersom vi 

har utfört observationerna i olika klasser på gymnasiet var vi också tvungna att vara kända då 

vi fick fråga om lov att få observera under lektionen. En fördel med detta är även att man 

slipper det moraliska dilemmat att observera någon som inte vet att de observeras. Som icke-

deltagande observatör blir det uppenbart att man befinner sig utanför det aktuella skeendet. 

Var man ska placera sig när man gör observationer är också en viktig faktor i observationen. 

Att märkas så lite som möjligt är självklart något att föredra för att man ska påverka 

situationen så lite som möjligt. Eftersom klassrumssituationen ofta är konstruerad på det sättet 

att läraren står i blickfånget är det förhållandevis lätt att smälta in bland eleverna. Vi valde att 

sitta ganska långt fram i klassrummet för att kunna se och upptäcka så mycket som möjligt i 

lärarnas ickeverbala kommunikation, dock inte längst fram för att vi inte skulle vara de första 

individerna läraren såg när han eller hon tittade ut över klassen.83

4.2 Observationens fördelar och nackdelar

                                                
82 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 93
83 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 97
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Observera är något vi mer eller mindre gör varje dag. Vi observerar världen runt omkring oss 

och människorna i den. Observation som vetenskaplig teknik kan dock inte vara lika 

slumpmässig som den i vår vardag utan det krävs att den är systematisk planerad och att 

informationen registreras. Ett av de områden som är bäst lämpade för observation är när man 

som vi vårt fall studerar olika beteenden som till exempel ickeverbala yttranden, 

känslouttryck med mera. Med hjälp av observationer kan vi studera människor i deras 

naturliga sammanhang precis när det inträffar. I intervjuer och enkäter måste man istället 

förlita sig på andra individers minne. Alla beteenden som äger rum går dock inte att observera 

då man inte kan se människors inre tankar och beteenden. Man kan inte heller få reda på 

bakgrunden till beteendet utan endast se beteendet i den situation man befinner sig i, vilket 

skulle kunna vara en nackdel om detta var syftet med undersökningen. Det som kan anses 

som positivt med observationsmetoden är att det inte kräver någon större aktivitet från 

individerna som observeras. Nackdelarna med observationsmetoden är att den tar mycket 

tid.84 Dock anser vi att det är den enda metoden som är tillförlitlig i vår undersökning och 

dessutom hade vi den tid som behövds för att genomföra undersökningen.85

En annan nackdel med observationsmetoden är svårigheten att avgöra vad som är 

representativt beteende och vad som inte är det. När vet vi att det är spontana beteenden i 

naturliga situationer?86 Det kan också vara svårt att se skillnaden mellan faktiska beteenden 

och tolkningar av vad beteenden betyder. Vi har alla individuella sätt att tolka saker och ting. 

Det som betyder något för någon kan betyda något annat för någon annan.87 Ytterligare en

nackdel som är viktig att tänka på är att man som observatör kan påverka de observerades 

beteenden. Dock återgår ofta beteenden till det normala eftersom individerna så småningom 

vänjer sig vid observatören.88

4.3 Genomförande och urvalsgruppen

                                                
84 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 87
85 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 88
86 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 89
87 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 90
88 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 97
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Våra observationer genomfördes med en observatör närvarande. Under observationen 

använde vi oss av observationsscheman för att lättare kunna få med all den informationen som 

vi avsåg att undersöka. Observationerna av varje lärare genomfördes under 20 minuter. Med 

tanke på hur mycket som händer kring en persons ickeverbala kommunikation avsatte vi 

därför inte längre tid för observationerna. Under dessa 20 minuter var det också obligatoriskt 

med en genomgång av något slag.  Vi valde att placera oss i klassrummet på ett sätt där vi 

kunde ha full uppsikt över läraren men där vi ändå kunde vara så osynliga som möjligt. 

Urvalet har skett medvetet på så sätt att vi tillfrågat lärare i teoretiska ämnen på 

gymnasieskolan om de vill medverka i undersökningen. Lärarna har inte blivit informerade 

om vad som ska observeras, endast att det är läraren som ska observeras och inte eleverna. Ett 

krav har dock varit att den aktuella lektionen ska innehålla en genomgång av något slag, 

eftersom många lektioner i en lärares vardag mest handlar om att sätta igång eleverna snabbt 

eller låta dem fortsätta arbeta med det de gjorde under förra lektionstillfället.

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvaliteten på undersökningar varierar. Ofta är detta helt beroende på säkerheten av den 

insamlade informationen. Det är viktigt att undersöka det man faktiskt avser att undersöka och 

med andra ord ha god validitet. Det är också viktigt att man genomför undersökningen så att 

inte tillfälliga omständigheter som har med undersökningens genomförande att göra förklarar 

resultatet.89 Man måste dock ha i åtanke att all ickeverbal kommunikation tolkas av 

betraktaren. Våra egna uppfattningar och värderingar påverkar hur vi uppfattar den vi 

observerar. Detta kan påverka reliabiliteten i observationen.

Vi anser att vår undersökning har god validitet då vi redan innan observationerna bestämt oss 

för vad som skulle observeras och även på vilket sätt och därför kan observationerna besvara 

våra frågeställningar. Med hjälp av vårt observationsschema blev det mycket tydligt vad som 

skulle undersökas.

                                                
89 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 98
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Vår undersökning har, enligt oss, även god reliabilitet eftersom vi har använt oss av ett och 

samma observationsschema under alla observationerna. Vi bestämde också i förväg vad som 

skulle klassas som till exempel ett leende för att vi skulle få likvärdiga resultat i 

observationsschemat. Eftersom vi anser oss själva som relativt tränade inom 

observationstekniken blir vår reliabilitet relativt god.90  Eftersom vi använt oss av 

strukturerade observationer blir vår egen förmåga att observera av stor betydelse. Genom att 

använda sig av två observatörer kan man höja reliabiliteten. Vi ansåg dock detta inte som 

nödvändigt i vårt fall då våra observationsscheman är konstruerade på ett sätt som gör det lätt 

att registrera förekomsten av de olika ickeverbala uttrycken. 

Vårt syfte är inte att generalisera vår undersökning till alla lärare utan endast ge en bild av hur 

det kan se ut. För att kunna generalisera hade vi behövt göra en mer omfattande undersökning 

och då även eventuellt utveckla den med intervjuer.

                                                
90 Patel, R & Davidsson, B. (2003 )sid. 101
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5. Resultat

Här redovisas resultaten av observationerna under de rubriker som förekommer på 

observationsschemat det vill säga mimik/ansikte, kropp, hållning och händer/armar. Det finns 

också en kategori som vi kallar övrigt där vi redovisar eventuella upptäckter som inte passar 

under någon av de fyra kategorierna. Varje observationsobjekt (O1-10) kommer att redovisas 

under varje avsnitt och har tilldelats benämningarna O (för observationsobjekt) och ett 

nummer, 1-10, för att hålla isär observationsobjekten.

5.1 Mimik/ansikte

Det som förekommer mest hos O1 är nickningar och leenden tätt följt av skratt, på/av med 

glasögonen, höja ögonbrynen (vid fråga/påstående från elev), rynka ögonbrynen (vid fråga 

från elev), ta håret bakom öronen och titta ner. Ögonkontakten är spelande över hela klassen 

och fixerad vid elever när de ställer en fråga eller dylikt. 

Ögonkontakten med klassen hos O2 är spelande men fixerad vid de elever som tilltalar 

honom. O2 tittar ofta ner på OH maskinen eller upp på det som densamma avspeglar på 

duken. Nickningar, leenden och skratt förekommer ofta och O2 höjer på ögonbrynen några 

gånger vid uppmaningar till klassen. Endast vid ett fåtal tillfällen tittar O2 ner och läser från 

de papper han håller i sin hand.

När det gäller O3 så tittar han lika mycket på klassen som på det som overheadmaskinen visar 

på duken. När han tittar på klassen är hans blick spelande, han söker ögonkontakt med alla 

men när han pratar med specifika elever är hans ögonkontakt fixerad på just den eleven. 

Leenden är ofta förekommande liksom skratt och höjda ögonbryn. O3 tittar emellanåt ner på 

overheadmaskinen eller golvet och vid ett tillfälle rullar han med ögonen när en elev ger ett 

löjligt svar på en fråga.

O4 har bara små klasser men just vid observationstillfället har hon bara en elev som hon hela 

tiden har ögonkontakt med när hon står vänd mot klassen. Leenden, skratt och nickningar 

förekommer väldigt ofta. O4 för även håret bakom öronen vid ett flertal tillfällen. Vid några 
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tillfällen höjer och rynkar hon på ögonbrynen samt rullar med ögonen en gång vid 

förlöjligande svar från eleven.

Ta på/av glasögonen är en av de saker som inträffar absolut mest hos O5. Han tittar även över 

glasögonen när han har dem på sig och vid några tillfällen när han tagit av sig dem har han 

dem i mungipan. Ögonkontakten med klassen är spelande, men fixerad när han pratar med en 

specifik elev. Han tittar ofta ner i sina papper, sin pärm eller sin bok. Leenden och skratt 

förekommer ibland. Han höjer oftare ögonbrynen än han rynkar dem, skakar på huvudet för 

nej vid ett tillfälle och slickar sig om läpparna vid ett annat.

O6 ler väldigt ofta och nickar gärna. Ögonkontakten är spelande men fixerad vid specifika 

elever när han pratar med just dem. Han harklar sig vid några tillfällen och för då handen för 

munnen. Övriga saker som förekommer är höja ögonbrynen, skratt, rynka ögonbrynen, trycka 

upp glasögonen, hyssja, dra in läppen, skaka på huvudet och lägga huvudet på sned.

När det gäller O7 så har hon en benägenhet att ofta höja på ögonbrynen men hennes s.k. 

normala ansiktsuttryck innebär att hennes mungipor drar nedåt.  Nickningar och leenden 

förekommer ibland. Hon har ögonkontakt med hela klassen och med specifika elever vid 

behov. O7 blundar, drar ihop läpparna, slickar sig om läpparna vid några få tillfällen och vid 

ett uteblivet svar fick hon ryck i ansiktet.

Det som förekommer mest hos O8 är leenden, att dra in läpparna och att titta i sina papper. 

Därefter kommer nickningar, slicka sig om läpparna, skaka på huvudet, skratta och att titta 

runtomkring sig. För övrigt så är O8’s mimik i det närmaste obefintlig då det i princip aldrig 

syns några rörelser i till exempel hennes panna.

O9 höjer ögonbrynen väldigt många gånger under observationen, tätt följt av nickningar. 

Annat som förekommer är leenden, skratta, skaka på huvudet, rynka ögonbrynen, dra in 

läppen och kisa med ögonen.

O10 ler ofta liksom rynkar på och höjer ögonbrynen. Han drar upp glasögonen, skrattar, 

harklar sig och tittar i sitt block vid ett flertal tillfällen. O10 nickar ibland och rynkar pannan 

samt lägger huvudet på sned någon gång.
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5.2 Kropp

O1 står upp under hela observationen och rör sig fram och tillbaka framme vid tavlan, ibland 

bakom katedern, ibland framför. Emellanåt tar hon stöd mot katedern och ibland stödjer hon 

på ena foten.

O2 står upp även han upp under hela observationen. Eftersom han hela tiden har en 

overheadmaskin igång så befinner han sig oftast vid sidan av tavlan och då står han oftast med 

sidan av kroppen mot klassen. Emellanåt tar han stöd mot katedern med händerna, ibland lutar 

han sig mot pekpinnen och när han står vid sidan av tavlan lutar han sig ofta mot väggen. När 

O2 går i klassrummet är det mellan sidan av klassrummet och overheadmaskinen han rör sig. 

Han har ryggen mot klassen vid ett tillfälle och när han talar med specifika elever så lutar han 

sig framåt.

Till skillnad från föregående observationsobjekt så sitter O3 delvis ner under observationen 

och då på en bänk vid sidan av tavlan. Övrig tid står och går han, både framför och bakom 

katedern och vid ett tillfälle står han med benen i kors. Emellanåt lutar han sig stående mot 

väggen eller mot katedern/bänken med händerna. När O3 skriver på tavlan, vid ett flertal 

tillfällen, står han med ryggen vänd mot klassen.

O4 står upp hela observationen med ett fåtal undantag då hon sitter på bänken/katedern. Hon 

står ofta med ryggen mot eleven när hon då skriver på tavlan och samtidigt pratar med eleven. 

O4 stödjer ofta på ena benet och lutar ibland ena knäet mot en stol. Då hon rör sig handlar det 

om i sidled framför tavlan.

Precis som övriga observationsobjekt står O5 upp, både framför och bakom katedern, med 

något undantag när han sitter vid katedern. Han går också och stänger dörren vid ett tillfälle. 

När han sitter ner lutar han sig framåt några gånger.

När O6 befinner sig i klassrummet är det då mest stående och han rör sig mycket, både 

framför och bakom katedern. Han sitter även ner vid flera tillfällen. Både när han står och 

sitter lutar han sig ibland mot något.
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O7 står upp under bakom katedern hela observationen och rör sig i sidled där. Hon står ibland 

med benen i kors och lutar sig emellanåt mot katedern eller en bänk.

Precis som O7 står O8 upp bakom katedern och rör sig framme vid tavlan. Ibland håller hon 

benen i kors och vid några tillfällen står hon bakom katedern och håller i stolen där.

Till skillnad från övriga observationsobjekt sitter O9 ner under nästan hela observationen och 

då har hon ofta benen i kors. I sittande läge lutar hon sig ofta framåt och ibland bakåt. När hon 

står upp och rör sig håller hon sig bakom katedern. Hon stänger också dörren vid ett tillfälle.

O10 rör sig mycket i klassrummet både framme vid tavlan men också i övriga klassrummet 

när han t.ex. delar ut papper. Vid några tillfällen sitter han ner och både i sittande och stående 

position har han ibland benen i kors.

5.3 Hållning

Hållningen hos O1, O2, O3, O4, O5, O8 och O10 är rak och upprätt utan några undantag.

Övriga observationsobjekt; O6, O7, O9, har en blandad kroppshållning det vill säga att de

emellanåt är raka i hållningen medan de sjunker de ihop vid andra tillfällen.

5.4 Händer/armar

Händerna är den del av kroppen som O1 använder sig mest utav och då är det allmänna gester 

för att styrka det hon talar om. Några av gångerna har hon papper i händerna när hon 

gestikulerar. Annat som förekommer ofta är kliar sig i ansiktet, plockar bland papper, visar 

papper och knapprar med fingrarna på pappret när hon tänker efter. Några gånger håller hon 

händerna bakom ryggen och ibland har hon armarna i kors. Vid några tillfällen slickar hon på 

fingrarna för att lättare kunna bläddra bland sina papper och vrider händerna.

O2 använder även han sina händer för att göra förstärkande gester till det han pratar om, 

ibland med papper i händerna. Han pekar ofta med antingen händerna eller pekpinnen. Andra 

saker som förekommer ofta är att han arbetar med overheadmaskinen, plockar med papper 



32

och visar upp papper. Vid några tillfällen har han händerna i byxfickorna eller låter dem 

hänga vid sidorna. Vid ett tillfälle faller läraren och eleverna in i en spontan applåd.

Precis som de två tidigare observationsobjekten använder O3 händerna främst till förstärkande 

gester, men använder även händerna till att peka. Men pennan i hand gör O3 många olika 

saker t.ex. pekar på sig själv eller overhead/tavlan, fingrar med pennan eller håller pennan 

framför munnen. Armarna håller han ibland bakom ryggen, i kors eller med ena handen, men 

ibland båda, i byxfickan. Händerna har han ibland bakom huvudet/nacken och vid något 

tillfälle håller han både händerna högt upp i luften. Vid ett tillfälle lägger han huvudet i 

handen för att samtidigt säga: ”Åh vad dum jag är, det tänkte jag inte på!”

O4 gestikulerar vilt för att förstärka med sina händer/armar och räknar ofta på fingrarna. Hon 

pekar ofta på tavlan, med händerna eller pennan, och skriver lika ofta på tavlan.

Till skillnad från föregående observationsobjekt gestikulerar O5 inte lika mycket för att 

förstärka det han säger. När han sitter ner har han hela tiden ena armbågen lutad mot katedern. 

Han håller ofta handen mot pannan och bläddrar i sin pärm/bok/papper. Övrigt som 

förekommer är att han svingar sina glasögon, för handen genom håret, räknar på fingrarna, 

kliar sig i ansiktet, pekar, letar i väskan och drar upp sina byxor.

O6 gestikulerar mycket med händerna och även han för att förstärka det han talar om. Annars 

har han ofta händerna i byxfickorna, räknar på fingrarna, skriver och pekar på tavlan, kliar sig 

i ansiktet/håret och pekar. Armarna flyttar han mellan att ha dem bakom ryggen, bakom 

huvudet eller i kors. Vid ett tillfälle tittar han på sitt armbandsur och vid ett annat håller han i 

sin stol.

Förstärkande handgester är förekommer ofta hos O7 liksom att skriva på tavlan. Annars håller 

hon armarna bakom ryggen, i byxfickorna, hängande vid sidorna eller i kors. Annat som 

förekommer är att hon kliar sig i ansiktet/håret, pekar, skriver och suddar på tavlan och håller 

i papper. 

O8 håller väldigt ofta tummarna i byxfickorna och gestikulerar sällan med händerna för att 

förstärka det hon talar om. Hon skriver/suddar även mycket på tavlan, drar ner sin tröja, 

räknar på fingrarna, pekar, kliar sig i ansiktet/på halsen och håller pennan mot hakan/munnen. 
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Till och från under nästan hela observationen håller O8 handen för sitt halsband, vilket hon 

senare förklarar med att hon tyckte att tröjan kändes för urringad.

Även när det gäller O9 så är det förstärkande gester som dominerar men O9 bläddrar också 

mycket i sina papper. Övrigt som förekommer hos O9 är att knyta sina händer, skriva på 

tavlan/i papper, pilla på naglarna/klockan/håret/ringen, flytta runt stolen, kliar sig i ansiktet, 

peka på tavlan, hålla i pennan och luta armbågarna mot katedern.

O10 gestikulerar mycket för att förstärka det som sägs, men pekar också mycket på tavlan och 

håller då och då i sitt block. Händerna har han ofta i byxfickorna, emellanåt slår han ihop 

händerna eller klappar sig själv på bröstet/halsen. O10 kliar sig ibland i ansiktet, skriver/ritar 

på tavlan och lägger handen mot pannan medan han tänker efter.

5.5 Övrigt

Efter några av observationerna hade vi möjlighet att samtala med lärare och elever. 

Genomgripande för de lärare vi samtalat med var att de ofta inte visste hur deras ickeverbala 

kommunikation tedde sig i klassrummet utan de blev ofta förvånade och frågade: Gjorde jag 

så? Vissa genomgående rörelser som att ha tummarna i fickorna visste de dock att de gjorde. 

Under observationen med O6 hamnade läraren i en konflikt med två elever som störde i 

klassrummet genom att prata för mycket med varandra. Han sa till dem åtskilliga gånger men 

utan resultat. När han sedan efter lektionen konfronterad eleverna svarade de med att de inte 

kunde ta honom på allvar. Det vi kunde observera under lektionen var att O6 log när han sa 

till dem att vara tysta. 

Efter observationen med O8 hade vi möjligheten att diskutera med ett fåtal elever om lärarnas 

ickeverbala kommunikation. Det de sa var att de ofta tänkte på lärarnas ickeverbala 

kommunikation. När vi berättade för O8 att hon inte rörde på ansiktet svarade hon att det inte 

var något hon visste om medan eleverna svarade att det var något de hade reflekterat över. 
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6. Diskussion och slutsatser

I detta avsnitt följer en diskussion av resultatet tillsammans med teori och tidigare forskning. 

Avsnittet är uppdelat efter aktuella frågeställningar för att ge en så klar bild som möjligt över 

vad som har framkommit och diskuterats i de respektive observationerna utifrån vårt syfte och 

frågeställningar.

6.1 Hur ser lärares icke-verbala kommunikation ut i klassrummet?

Vi anser att den ickeverbala kommunikationen är ett av lärarnas viktigaste verktyg för att göra 

undervisningen så intressant och inspirerande som möjligt. Men även för att skapa så goda 

möjligheter som möjligt för elevernas inlärning. Kommunikationen har en stor betydelse för 

lärandet. Ett exempel på detta är att vi lär oss och dessutom minns lättare när undervisningen 

uppfattas som positiv. 91

6.1.1 Mimik/ansikte

Eftersom det faller sig naturligt att titta på en talares ansikte vid kommunikation blir därför 

mimiken ett av de viktigaste ickeverbala uttrycksmedlen.92 I de observationer vi genomfört 

har vi sett att ögonkontakten ser ungefär likadan ut hos observationsobjekten. De har god 

ögonkontakt med klassen som helhet och även med individuella elever. Precis som Allwood 

skriver så är ögonkontakten ett krav för god kommunikation vilket i klassrummet leder till 

trovärdighet och säkerhet.93 Vi tror att en lärare som saknar förmågan att upprätthålla bra 

ögonkontakt med sin klass och sina elever kan uppfattas som osäker, nervös och till och med 

nonchalant. 

Något som vi upptäckte var vanligt under observationerna var nickningar mot elever eller mot 

hela klassen. Att ge feedback men hjälp av ickeverbal kommunikation är oerhört viktigt för en 

                                                
91 Boström, L. (2002) sid. 113
92 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 103
93 Allwood, J. (1979) sid. 7-8
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lärare. Att nicka mot en elev är ett sätt att kontinuerligt ge positiv feedback.94 Den ickeverbala 

signalen att nicka visar att läraren lyssnar och förstår eleven och även att läraren bryr sig om 

eleven.95 Att le fungerar också som en bekräftande signal till eleverna. Detta var något som 

var ofta förekommande under observationerna. Leenden är också en ickeverbal signal som lätt 

smittar av sig. Genom att läraren ler och ser glad ut kommer detta även överföras till eleverna 

och deras inställning till läraren, ämnet och tillfället.96 Om man visar sin positiva inställning 

på utsidan tror vi att man som lärare kan komma långt i sitt samarbete med eleverna men även 

med sina kollegor. Vi anser att om man tydligt visar att man som lärare tycker om sitt ämne 

blir undervisningen roligare och mer intressant för både eleverna och en själv. Om man 

istället ser nedstämd eller arg ut kommer även eleverna få en negativ inställning. Man kan 

även lura sig själv till ett bra humör då man ofta blir glad om man ser glad ut.97

Vi observerade även vissa fall med motstridande kommunikation.98 Ett av 

observationsobjekten visade ett tydligt exempel på detta när han log samtidigt som han 

tillrättavisade elever och då inte heller togs på allvar. Detta kan även kallas för 

dubbelkommunikation och innebär att man sänder ut dubbla budskap. Detta kan vara 

problematiskt för lärarens trovärdighet och även innebära problem för eleverna som själva 

måste avgöra vad lärarens budskap egentligen är.99 Vi tror att man kan undvika många 

onödiga klassrumskonflikter och missförstånd genom att lärare blir medvetna om 

dubbelkommunikation. Det aktuella observationsobjektet kunde inte förstå varför han inte 

togs på allvar vilket visar oss att medvetenheten om den egna ickeverbala kommunikationen 

är oerhört viktig.

Många av våra observationsobjekt hade en benägenhet att höja, sänka och rynka ögonbrynen. 

Genom att göra dessa rörelser med ansiktet tror vi att en lärare kan förstärka det han eller hon 

pratar om eftersom man då visar olika sorters känslor till exempel förvåning och ilska men 

också engagemang. Dock tror vi även att dessa rörelser kan uppfattas som negativa till viss 

del då höjda ögonbryn ibland kan uppfattas som ifrågasättande. Men dessa rörelser är oerhört 

viktiga för den ickeverbala kommunikationen då vi hos ett observationsobjekt inte uppfattade 

några ögonbrynsrörelser som helst, vilket även var något som en del av eleverna hade noterat. 

                                                
94 Argyle, M. (1988) sid. 299
95 Boström, L. (2002) sid. 113
96 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 97
97 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 104
98 Allwood, J. (1979) sid. 5
99 Nilsson, B & Waldemarson, A-K. (2005) sid. 101
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Denna lärare framstod för oss som en aning oengagerad och tråkig, även om det inte är fallet i 

verkligheten.

6.1.2 Kropp

Majoriteten av observationsobjekten står upp under hela observationen och de rör sig oftast i 

sidled framme vid tavlan. Ibland befinner sig lärarna framför katedern men dock mest bakom. 

Skälet till detta kan dock vara att katedern står framför tavlan och för att ha tillgång till tavlan 

måste man stå bakom katedern. Att stå bakom katedern kan dock ha en negativ effekt då det 

kan upplevas som man inte vill komma i kontakt med eleverna. Något som är ofta 

förekommande är att talare sitter på kanten av bord eller kateder, vilket vi även stötte på under 

våra observationer. 100 Vi anser att detta ger ett mer avslappnat intryck än om läraren sitter på 

traditionellt sätt bakom katedern. När man talar om kroppen är det ofta kroppen som helhet 

man talar om.101 Den helhet och attityd som läraren vill förmedla bör stämma överens med det 

läraren faktiskt utstrålar.102 Observationsobjekten använder sig ibland av det som kallas 

sekundära uttrycksmedel som är de saker som används för att förstärka det läraren pratar om 

som till exempel overheadmaskin, whiteboardtavla, böcker, papper och pennor.103

6.1.3 Hållning

En stor majoritet av våra observationsobjekt har en rak och upprätt hållning. Endast tre av 

observationsobjekten har en förmåga att sjunka ihop stundvis. Genom att sträcka på sig 

uppfattas man ofta som självsäker medan när man istället står böjd kan uppfattas som osäker 

och blyg.104 Det är även viktigt att tänka på hållningen när man sitter ner då man lätt kan 

sjunka ihop. Om läraren även i en sittande ställning har en rak och öppen hållning ger läraren 

ofta intrycket av att vara intresserad av ämnet vilket även får eleverna till att göra bra ifrån 

sig.105

                                                
100 Backlund, B. (2006) sid. 93
101 Allwood, J. (1979) sid. 9 
102 Backlund, B. (2006) sid. 91
103 Allwood, J. (1991) sid. 6-7 
104 Backlund, B. (2006) sid. 94-95
105 Backlund, B. (2006) sid. 98
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6.1.4 Händer/armar

Det vi tydligast sett hos alla lärare vi har observerat är att de använder sina händer för att göra 

förstärka det de talar om. De använder den ickeverbala kommunikationen på ett 

kompletterande sätt då de understryker det de anser vara viktigt genom att samtidigt som de 

pratar gestikulera.106 Det är viktigt att lärare gestikulerar med sina händer under 

lektionsgenomgången eftersom det utan gester kan uppfattas som att man inte är övertygad 

om det man talat om. Därför är det viktigt att inte låsa sina händer genom att till exempel 

stoppa dem i byxfickorna eller att korsa dem.107 Även om observationsobjekten ofta 

gestikulerar med sina händer förekommer det också att de låser sina händer och armar, vissa 

mer än andra. Det som är mest vanligt bland observationsobjekten är att de stoppar händerna i 

byxfickorna, korsar armarna eller har armarna placerade bakom ryggen. Observationsobjekten 

håller även ofta i olika föremål till exempel pennor eller papper. Detta har dock ingen låsande 

effekt då de istället använder föremålen i gestikulerande syfte. 

För övrigt kunde vi under observationerna se många upprepningar av små gester eller rörelser 

till exempel att klia sig i ansiktet, rätta till glasögon och fingra med diverse föremål. En 

negativ effekt som dessa rörelser kan föra med sig är att talaren uppfattas ha dåligt 

självförtroende och verka ängslig.108 Små rörelser som ofta upprepas kan även kallas för tics. 

Dessa är ofta omedvetna och kan till och med förstöra en hel lektionsgenomgång.109 Alla har 

väl mer eller mindre varit med om någon lärare som har haft någon egensinnig rörelse som 

man lagt extra märke till. Vi tror att även om detta ibland kan uppfattas som störande kan det 

också bli ett slags kännetecken för just denna individ. 

Eftersom vi inte har någon bakgrundsfakta om våra observationsobjekt är det svårt att avgöra 

vilken betydelse de eventuella kulturella skillnaderna kan ha haft på våra observationer. Det 

finns en mängd olika sätt att kommunicera på och dessa kan variera beroende på var i världen 

man kommer ifrån.110

                                                
106 Allwood, J. (1979) sid. 5 
107 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 102
108 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 100
109 Rosell, L & Lundén, B. (1998) sid. 101
110 Argyle, M. (1988) sid. 49
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6.2 Varför ser lärares icke-verbala kommunikation ut som den gör?

Ett klassrum kan ses som en teaterscen där läraren är en skådespelare och eleverna är 

publiken. Eleverna det vill säga publiken är också med i detta skådespel men på samma gång 

medvetna om de roller som läraren spelar. 111 Är inte läraren trovärdig i det som sägs tror vi 

att eleverna inte kommer acceptera den roll som läraren gått in i. Då kan vi se en direkt 

koppling till den ickeverbala kommunikationen som bör stämma överens med den verbala 

kommunikationen för läraren ska kunna spela sin roll på ett tillförlitligt sätt. 

Alla individer influeras av de olika situationer som vi kan befinna oss i och det är dessa 

situationer som gör att vi skapar de roller som vi går in i.112 Lärarrollen skapas på samma sätt 

då situationen tvingar läraren att inta en roll som upplysare och utbildare. Under våra 

observationer har vi sett att lärarna beter sig på mer eller mindre liknande sätt. Vi kan då dra 

slutsatsen att det finns en viss typ av lärarroll som alla lärare mer eller mindre går in i när de 

uppträder i klassrummet. Detta kan förklaras med att det finns vissa specifika modeller för 

just lärarrollen eftersom lärare i grund och botten genomgår samma utbildning och följer 

samma lagar och regler som finns inom organisationen.113 Organisationen ska fungera som ett 

mönster för lärarnas interaktion.114

Under våra observationer kunde vi tydligt se att lärarna ofta gestikulerade för att framhäva 

och förstärka sina budskap och sin information. Detta kan förklaras med att vi i skådespelet 

överkommunicerar det vi vill lyfta fram och underkommunicerar det vi inte vill visa.115

Med hjälp av vår ickeverbala kommunikation kan lärare också manipulera elevernas 

intryck.116 Detta tror vi till viss del kan förklara lärares ickeverbala kommunikation då lärares 

huvudsakliga uppgift ofta är att övertyga, motivera och påverka eleverna i undervisningen.

Många av de lärare vi har observerat använder sig av ickeverbala uttryck som är speciella just 

för dem vilket ofta bidrar till skapandet av deras personlighet och hur de uppfattas av sina 

elever. Den ickeverbala kommunikationen är det som till störst del bidrar till skapandet av en 

människas ”jag”.117

                                                
111 Moe, S. (1995) sid. 125
112 Moe, S. (1995) sid. 125
113 Moe, S. (1995) sid. 127
114 Moe, S. (1995) sid. 124
115 Moe, S. (1995) sid. 126
116 Argyle, M. (1988) sid. 299
117 Argyle, M. (1988) sid. 299
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De fall av dubbelkommunikation vi stött på under våra observationer kan eventuellt förklaras 

av det faktum att vi faktiskt spelar olika roller i vårt yrkes- och privatliv.118 Dock är det svårt 

att i det här fallet avgöra vad som är en roll och vad som är personens verkliga jag då vi inte 

gjort djupare efterforskningar på detta. Frågan är hur stor del av lärarrollen som stämmer 

överens med lärarens privata roll eller kan det vara så att lärare måste ha en stor del i sitt eget 

jag i sin roll för att bli trovärdig. Kan vi vara så pass duktiga på att spela rollen att vårt 

verkliga ”jag” inte lyser igenom. 

6.3 Hur kan lärare bli mer medvetna om sin ickeverbala kommunikation?

Som lärare är det viktigt att kunna se sig själv och analysera sitt beteende. Mead menar att för 

att kunna utvecklas, lära och byta perspektiv måste vi kunna inta andras roller.119 Därför tror 

vi att det är viktigt att läraren reflekterar över sin lärarroll och sitt beteende i klassrummet, 

både ickeverbalt och verbalt. Det finns flera olika sätt att göra detta på. Ett sätt som är 

effektivt är att bli filmad under en lektion i klassrummet. Det enda sättet att kunna utvärdera 

sin egen ickeverbala kommunikation är att faktiskt se sig själv ”in action”.120 Det är först då 

man blir medveten om sina ickeverbala uttryck, tics och sitt rörelseschema i klassrummet. När 

man sedan vet vilka rörelser man gör som eventuellt kan hämma undervisningen eller som 

kan uppfattas som störande för eleverna kan man genom att sakta utesluta dessa rörelser mer 

och mer och tillslut bli helt fri från dem. 121

                                                
118 Argyle, M. (1988) sid. 300
119 Moe, S. (1995) sid. 124
120 Rosell, L & Lundén, B (1998) sid. 100
121 Rosell, L & Lundén, B (1998) sid. 102



40

7. Avslutning

Som lärare betyder man oerhört mycket för många unga människor och det man gör sätter 

många spår. För att dessa spår ska bli så positiva som möjligt är det viktigt att läraren kan 

undervisa på ett sätt som upplevs som positivt, inspirerande och motiverande. Hur ett budskap 

uppfattas är till 60 procent relaterat till vårt kroppsspråk och läraryrket är ett av de yrken som 

är mest beroende av kommunikation. För lärare är det därför viktigt att kunna använda den 

ickeverbala kommunikationen till sin fördel. Det är inte bara vad som sägs som är viktigt utan 

även hur det sägs har stor betydelse för inlärningen. Den ickeverbala kommunikationen är ett 

viktigt instrument att använda i undervisningen och använder man den rätt blir den hjälpande 

och inte stjälpande för undervisningen. Vårt syfte var att öka lärares medvetenhet om den 

ickeverbala kommunikationen och även vilka effekter den kan ha på undervisningen. Med 

hjälp av medvetenhet om det egna rörelsemönstret kan lärare förbättra den egna ickeverbala 

kommunikationen och där med även undervisningen. Det är mycket svårt att förbättra något 

man inte vet behöver förbättras. 

Eftersom detta är ett mycket intressant område med stor betydelse för lärarrollen hade vi 

gärna fortsatt dessa studier på en mer djupgående nivå. Förslag till fortsatta studier inom 

ämnet är många då inte mycket forskning gjorts inom detta område. Det hade varit intressant 

att göra en både större och djupare undersökning av lärares ickeverbala kommunikation, och 

då även undersöka alla lärares ickeverbala kommunikation och inte bara gymnasielärares. 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att fokusera på elevernas uppfattningar av lärares 

ickeverbala kommunikation. Fortsatta studier inom ämnet bör alltså fördjupas med intervjuer 

och fortsatta observationer så att vi kan ta del av det som ligger bakom de ickeverbala 

uttrycken och om möjligt förklara dem ytterligare. Det finns dock pågående forskning av 

Ditte Eile om lärares och elevers ickeverbala kommunikation på gymnasieskolan. Hennes 

avhandling kommer att vara färdigställd i slutet av 2007.

Vår tro är att med hjälp av den ickeverbala kommunikationen kan lärare med enkla medel 

förbättra undervisningen och göra den mer inspirerande och motiverande. Genom att utstråla 

positivitet och engagemang kan man även få eleverna att bli positiva och engagerade i 

undervisningen.   
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9. Bilagor

Bilaga I: 

Observationsschema över icke-verbal kommunikation hos lärare i klassrummet

Datum: ______________

Lärarens kön: man kvinna

Årskurs: 1 2 3 Ämne:___________

Mimik

Le

Skratta

Nicka 

Höja ögonbrynen

Rynka ögonbrynen

Hänger med mungiporna

Gäspa

Ögonkontakt (fixerad)

Ögonkontakt (ofixerad)

Glasögon på/av

__________________

__________________

__________________

Hållning

Rak och upprätt 

Böjd och ihopsjunken 

__________________

__________________

__________________

Kropp

Sitta

Stå

Gå

Luta sig framåt (sittande)

Luta sig bakåt (sittande)

Luta sig mot något (stående)

Står framför t.ex. katedern

Står bakom t.ex. katedern

__________________

__________________

__________________

Händer/armar

Gestikulera med händerna

Peka med händerna

I byxfickorna

Bakom ryggen

I sidorna

Bakom huvudet

Armar i kors

Kollar på klockan (armbandsur)

Kliar sig i ansiktet

Visar upp något t.ex. ett papper/bok

__________________

__________________

__________________


