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Abstract 

This essay is about teacher's non-verbal communication in primary school. The aim of this 

study is to gain insight into how educators can use various kinds of non-verbal means of 

communication in school with students. I choose this topic because i thought it is an important 

part of the teacher's job. My issue for this study is: what observable non-verbal 

communication can teacher use in primary school? 

 

The study gives an overview of previous research on classroom observations, as well as 

verbal- and nonverbal communication. The method for this study is the observation. My 

selections of participants for research are four teachers in a medium sized primary school.  

The results of this research show how different teachers' nonverbal communication might 

look like and how teachers can communicate in different ways. With the result at hand, an 

analysis was made with key elements in mind regarding how teachers showed through body 

language. The analysis showed that the selected teachers used body language in different 

ways, for example one teacher pauses to wait for students to get feedback from them, or 

another teacher who moved within the room both in lateral and depth directions.  
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Sammanfattning 

Mitt examensarbete handlar om lärarens icke-verbala kommunikation i grundskolan. Syftet 

med denna studie är att få kunskap om, hur pedagoger kan använda sig av olika slags icke-

verbala kommunikationsmedel i undervisningen med elever. Jag valde detta ämne för att jag 

anser att den har en viktig del i lärares arbete. Min frågeställning till denna studie är: vilka 

observerbara icke-verbala uttrycksmedel kan pedagoger användas sig av i grundskolan? 

 

Studien ger en översikt av tidigare forskning inom klassrumsobservationer samt verbal- och 

icke-verbal kommunikation. Den metod som är vald till denna studie är observation. Mitt 

urval av deltagare till forskningen är fyra lärare i en medelstor grundskola.  

Resultatet visar hur olika lärares icke-verbala kommunikation kan se ut och hur lärare kan 

kommunicera på olika sätt. Av resultatet gjordes en analys på viktiga element som varje lärare 

visade genom sitt kroppsspråk. Analysen visade att lärarna använde sig av olika typer av 

kroppsspråk, som t.ex. en lärares pauser där hon väntar in elever för att få respons från dem, 

eller deras rörelse i rummet som var både i sid- och djupled. 

 

 
yckelord: Kommunikation, lärarens icke-verbala kommunikation, kroppsspråk, gester 
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1. Inledning 

Arbetet och denna undersökning behandlar ämnet ”icke-verbal kommunikation”, eller med ett 

annat ord - kroppsspråk. Detta ämne har fascinerat mig länge och jag har alltid funderat på 

kroppsspråket betydelse och dynamik för varje individ. Det som är påtagligt när det gäller den 

icke verbala kommunikationen är att den finns och pågår hela tiden hos varje individ utan att 

vi tänker på det. Ofta kan vi tycka att den verbala kommunikationen syns tydligare och att det 

är den som är det viktigaste i kommunikationen men jag undrar ifall den icke-verbala 

kommunikationen inte har största betydelsen för kommunikation.    

 

När jag sökte på ordet kroppsspråk på National Encyklopedins hemsida så stod det: Det är 

kroppsrörelser som kompletterar det verbala språket och det är en betydelsefull del när det 

gäller språket. När den verbala kommunikationen ska äga rum, har kroppsspråket har en 

viktig del för att budskapet skall komma fram. En del av dessa rörelser kan vara omedvetna 

medan andra kan vara socialt bundna. Med detta menas att rörelserna har olika betydelser 

samt att det varierar i utförandet i olika kulturer. (National Encyklopedin, 

http://www.ne.se/kroppsspr%C3%A5k, hämtat: 2009-09-18) 

 

Under min studietid på lärarutbildningen i Karlstad var vi studenter var ute på 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Där fick jag träffa på många olika lärare med deras 

speciella kroppsspråk och framförallt deras engagemang framför olika elevgrupper. Under 

VFU-perioderna har jag haft egna lektioner och själv fått prova på att agera framför elever. 

När jag hade lektioner och stod framför klassen blev jag själv medveten om mitt kroppsspråk 

och på grund utav detta har jag också lagt mycket fokus på hur jag själv uppfattar mitt eget 

språk. Det som jag upptäckte under de perioderna av VFUn, var bland annat hur viktigt det är 

att vara tydlig, engagerad och initiativrik i sin kommunikation med elever. Jag kan förstå att 

många lärare kan uppleva det kämpigt att undervisa och få fram olika budskap men också 

kunskaper genom kommunikation. Jag upplevde själv många gånger att det inte alltid var så 

lätt att kunna få fram det jag ville förmedla. Därför är jag så fascinerad och inspirerad av att få 

veta mer om hur andra lärare kommunicerar med sitt kroppsspråk.  
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1.1 Val av ämnesområde 

Under utbildningen behandlades ämnet kommunikation som ett viktigt redskap för att kunna 

förmedla och undervisa elever i skolan. Kommunikation handlar om att kunna förmedla ett 

budskap och att det når fram till de personer som ska ta emot meddelandet.  När jag tänker på 

följande ord: ”förmedla buskap” är det i skolans miljö. Där är det extra viktigt att uttrycka sig 

på olika sätt, så att alla elever förstår vad jag som lärare menar. Under utbildningen har 

lärarna lagt mycket fokus på den verbala kommunikationen och nästan ingenting om icke-

verbala kommunikationen. Att kunna kommunicera är en stor del i lärarens arbete både när 

det gäller det verbala men också icke-verbala. Därför tycker jag att detta är viktigt att 

uppmärksamma samtidigt som det också är ett intressant ämne att få veta mer om. Att som 

kommande lärare få en förförståelse till varför det är så viktigt att lärare får lära sig mer om 

den icke-verbala kommunikationen. 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att den ska bidra med kunskap om hur pedagoger kan 

använda sig av olika icke-verbala kommunikationsmedel. Den här undersökningen kommer 

att fokusera på lärarens beteende i en lärandesituation i klassrumsmiljö.  

 

Utifrån det perspektivet har jag min frågeställning som jag utgår ifrån. 

• Vilka observerbara icke-verbala uttrycksmedel kan pedagoger användas sig av i 

grundskolan? 
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 2. Bakgrund  

Under 1900-talet har lärarens position sett olika ut beroende på att skolan alltid är i 

förändring, med nya rön och idéer som ständigt dyker upp. På 1950-talet var det en stor debatt 

om skolan och utformningen av en utbildningsplan, där det beskrev hur lärarrollen skulle 

vara. Det handlade inte bara om undervisningsuppbyggnaden utan behandlade också lärarens 

uppträdande i en slags fostrande roll för sina elever. Lärarens ansvarsområde blev nu också att 

ta hand om elevers personliga problem. Det var inte bara att undervisa som gällde nu, utan 

också att ta ett större ansvar för uppfostran samt skapa ett samarbete med föräldrarna. 

(Carlström & Wersäll, 2005) 

 

På 1980-talet började lärarna få frihet att själva bestämma upplägget av undervisningen. De 

hade också i uppdrag att fostra in sina elever i demokrati och elevinflytande. Men i detta 

skede handlade det nu om att pedagogiken skulle bli mer som en undersökande, där eleverna 

själva skulle söka efter sin egen kunskap till att bli samhälleliga medborgare. Läraren skulle 

inte nu längre få välja hur upplägget av undervisningen skulle se ut efter den kunskap som de 

annars undervisade om. Det handlade om att eleverna skulle söka kunskap och lärarna skulle 

finnas där som stöd. (Carlström & Werställ, 2005)  

 

Grundskolan har fått varit med om många förändringar genom åren: ”Från en skola som 

dominerades av katederundervisning och där klassen hölls samlad, har vi fått en skola som 

alltmer gynnar det individuella projektet.” (Granström, 2007, s.25) Nu slussades lärare in i 

olika arbetslag och friheten de sedan tidigare var vana vid blev förändrat och de fick börja 

med kollektiva insatser för att arbeta efter de mottona av att arbeta som i ett team med andra 

lärare. Detta hade de inte varit med om tidigare och därför blev det en stor förändring för 

många pedagoger att samarbeta med andra. (Carlström & Werställ, 2005)  

 

En bit in på 1990-talet kom det fram att läroplanen skulle förändras. Det skulle nu bli en 

förändring på många plan. De ena var att samordna måldokumenten för de olika 

skolformerna. Resultatet av den nya läroplanen skulle visa ”Skola för bildning” där det 

diskuterades om relationen mellan kunskap och lärande. I och med den nya läroplanen fick 

lärarna också ett större ansvar som gav i uppgift att ansvara för god miljö för elevers lärande, 

samarbeta med olika personal i skolan samt att vara delaktig när det gäller skolans utveckling. 

Allt detta innefattar att läraren ska hjälpa varje elev till att kunna utvecklas efter dennes 
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egna/individuella förutsättningar. Det innefattar också att överföra normer och värderingar i 

samhället och att kunna bedöma elevers prestationer. (Carlström & Werställ, 2005;15-16)  

I Lpo94 står det att: ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället[…]genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. (Lpo94, s.5)  

 

Nu i dagens samhälle måste läraren bemöta det som är utanför skolans väggar för att hinna 

med i den snabba utvecklingen. Det som skulle kunna karaktäriseras som en lärare är att: 

”Lärarrollen består inte längre av förmedling av en förutbestämd kunskap, utan i många fall 

karaktäriseras den av en stödjande och handledande metodik för elevers eget sökande efter 

kunskap, individuellt eller i gruppsamarbete”. (Carlström & Werställ, 2005)  

 

Det står i Lpo94 att: ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Läraren skall sträva efter 

att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. ” (Lpo94, s.9) 

 

Det vill säga att lärarrollen har en bredare plattform och det krävs mer av en lärare idag än 

vad det gjorde kanske för 40 år sedan. Därför innefattar det att läraren också ska, inte bara 

förmedla kunskap, utan också kunna kommunicera så att alla elever förstår och själva därefter 

kan söka efter information och kunskap, vare sig detta är individuellt eller i grupp.  
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3. Avgränsning av icke-verbal kommunikation 

Den icke-verbala kommunikationen delas in i två grupper. Den första är paralingvistiskt och 

behandlar det som vi uttrycker med hjälp av rösten. Det kan vara röstens styrka, klang, uttal, 

betoning, pauser, tempot och sättet att artikulera. I denna del räknas också ljudet in så som 

hummande, harklingar, fnysningar mm. Den andra delen kallas för extralingvistiska och den 

behandlar delar som mimik i ansikte, gester, kroppspositioner och rörelser samt tal- och 

lyssnarställningar. (Maltén, 1998)   

 

I denna studie kommer jag fokusera på den sista delen som nämns ovan, extravinglistiska. 

Detta beror på att jag valde att avgränsa fokuset i min studie för att kunna hinna med att få ut 

de mest intressanta delarna när det gäller kroppsspråket. Det extravinglistiska berör även val 

av kläder, färger, bilder samt stereotyper. Detta valde jag att inte ha med i min undersökning 

eftersom det skulle bli alldeles för mycket att hinna registrera vid observation på så få 

tillfällen. Sedan har jag även valt att inte ta med tecken som stöd och teckenspråk, som också 

ingår i icke-verbal kommunikation.  

 

Min frågeställning i undersökningen var: 

• Vilka observerbara icke-verbala uttrycksmedel kan pedagoger användas sig av i 

grundskolan? 
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4. Tidigare forskning 

I denna del kommer jag att nämna några forskningar i början av 1900-talet fram till i slutet av 

1980-talet. Klassrumsforskningens början kommer att beröras samt olika forskares resultat av 

forskningen som rör lärarens kommunikation.  

 

4.1 Klassrumsforskningens början 

Om vi ska gå tillbaka till de allra första klassrumsforskningar som har utförts hamnar vi i 

början av 1900-talet, nämligen 1914. Det var då USA införde det första försök till observation 

för att se hur klassrumsbeteende såg ut hos elever och lärare. I denna forskningsstudie var det 

kommunala skolinspektörerna som utförde dessa observationer. De använde sig av ett enkelt 

observationsschema. Utifrån studien visade det sig att det var stor variation i lärarens 

interaktion med eleverna. Undersökningens resultat blev att eleverna fick olika mycket 

uppmärksamhet. Men den här studien gav det inga slående resultat som blev något nytt att 

tillföra forskningen, men många forskare i världen blev nyfikna och inspirerade och ville 

forska mer inom klassrummets miljö. Intresset för klassrumsforskningen i Sverige tog sin fart 

på 1960 -70-talet. (Granström & Einarsson 2000) 

 

Under 60-talets mitt kom klassrumsforskning igång på riktigt över allt i världen. En man vid 

namn Karl Gustav Stukát började studera klassrummet allt mer. Hans fokus var att titta 

närmare på vanliga klassrumssituationer och utifrån den situationen studera lärarens beteende. 

Hans projekt kom att kallas för DPA och som står för didaktisk processanalys. Hans 

klassrumsforskning kom att bli en nystart för många andra forskare. Stukát lade i sin studie 

fram olika profiler för lärarens genomsnittsbeteende. Utifrån hans resultat gjorde han statistik 

över vad lärare gjorde för aktiviteter i klassrummet under 60-talet. (Granström & Einarsson 

2000)  

 

Diagrammet, Lärarens fördelning av undervisningstiden, på nästa sida visar att läraren ägnade 

sig 70 procent åt undervisning och 19 procent åt administration. Åt disciplinära åtgärder var 

det 3 procent, medan åt elevvård var det 1 procent. I sista punkten som kallades för ”övrigt”, 

var det 7 procent som läraren ägnade sig åt. Det var tydligt utifrån den här statistiken att 

läraren ägnade sig mest tid åt att ha undervisning, som förhör och föreläsning och därefter 

kom administration. De ägnade mindre tid åt disciplinära åtgärder, elevvård och övrigt. 

(Granström & Einarsson, 2000:10)   
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I den andra studien som Stukát gjorde handlade det om var läraren placerade sig i 

klassrummet. Resultatet där visar att läraren befann sig 42 procent vid katedern och 32 

procent att stå framför klassen vid tavlan under en lektion. Det blev 10 procent där läraren 

gick framför klassen och 8 procent som läraren står i salen. När läraren går i salen så var även 

det 8 procent. När läraren stod eller gick i salen var det hela utrymmet som läraren använde 

sig av. Även här syns det tydligt att läraren hade två ställen att ägna sig mest åt i 

klassrumssituationen och det var katedern och ståendes framför klassen vid tavlan. 

(Granström & Einarsson, 2000:10-11)   
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4.2 Forskning av kommunikation 

Under 1970-talet och en bit in på 80-talet har många forskare runt om i världen forskat just 

om verbal och icke-verbal kommunikation i allmänt. Det var framförallt i början av 1900-talet 

som forskning inom detta område drog igång och pågick under en lång period.  

Av de många de studier som gjordes kom många forskare fram till att det skulle vara bra ifall 

lärarna själva blir medvetna om sin eget icke-verbala kommunikationsbeteende. Därför ansåg 

många att det skulle behövas ett träningsprogram för lärarna om deras eget kroppsspråk.  

 

Russel L. French presenterade en modell för lärarutbildningen och fortbildning i läraryrket 

där han poängterade betydelsen av att analysera icke-verbal meddelanden av lärare såväl som 

eleverna i klassrumsmiljö. Alice M, Love och Jessie A, Roderick utförde en utbildning för 

grundskole- och gymnasielärare. I den utbildningen fann forskarna att lärarens ickeverbala 

beteende skulle kunna ändras. Det första kunde vara att ändra en del av de beteende som vi 

människor har från första början när vi är barn. Det andra kunde vara att förbättra de beteende 

som lärarna använde sig av i sina olika uppgifter, ex. undervisning vid tavlan eller 

krissituationer mm. (Ikeda & Beebe, 1992) 

 

En annan forskare vid namn Albert Mehrabian, professor i psykologi, kom med ett koncept 

för icke-verbalt beteende och som han kallade för: ”immediacy” eller omedelbarhet på 

svenska. Det definiera han som: ”kommunikativt beteende förhöjer närheten till ickeverbala 

interaktioner med varandra”. Mehrabien menar att människors förhållningssätt är ett slags 

mönster där personer använder sig av en strategi för att undvika vissa saker. Med de 

principerna menas att: ”Människor är dragna till personer och saker de gillar, och de 

utvärderar och föredrar det högt. De undviker eller flyttar bort sig från saker de inte gillar och 

utvärderar det negativt eller så föredrar de det inte alls. (Ikeda & Beebe, 1992:4) 

 
4.2.1 Lärarens beteende i klassrummet 
En annan forskare vid namn Janis, F. Anderson forskade om relationen mellan lärares 

omedelbarhet och undervisningens effektivitet. I och med detta så kom Janis fram till att 

lärarens immediacy i icke-verbal kommunikationen är: nära psykiskt avstånd, rörlig och rak 

kroppsorientering, avslappnad kroppshållning, målmedveten kroppsrörelser, gester, 

huvudnickningar, leenden, ögonkontakt och röstuttrycksfullhet. Dessa egenskaper visade sig 

vara bra instrument för elevernas påverkan gentemot läraren och innehållet, men också 

elevens beteende för engagemang i skolarbetet. (Ikeda & Beebe, 1992) Det handlar också om 
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att läraren skall vara kunnig inom sitt ämne men också vara en duktig lärare i att 

kommunicera. Men om läraren kan få fram sitt budskap på ett tydligt, intressant eller 

medryckande sätt kommer heller inte läraren att lyckats med att få sina elever till att lära sig 

ny kunskap. I detta fall löper läraren också större risk för att eleverna blir passiva lyssnare. 

Eleverna orkar inte vara koncentrerade på det som händer i klassrummet. (Maltén, 1998)  

Van Manen har sagt att lärarens uppträdande ser olika ut beroende på att alla lärare har sina 

personliga stilar när de ska presentera ett material som eleverna ska arbeta med. Det handlar 

om hur läraren förklarar, leder ett samtal eller har diskussioner. Det handlar också om hur 

läraren beter sig på olika sätt genom att vara den som lyssnar eller avvisar eleven. Läraren kan 

också som Van Manen uttrycker: ”inkluderar eller exkluderar, är omtänksam eller 

obetänksam, hänsynsfull eller hänsynslös, rättvis eller orättvis.” (Bergem, 2000:87) 

 

När det gäller kognitiv lärande för eleverna visar forskarna Richmond, Gorham och 

McCroskey i sin rapport att de använde sig av ett subjektivt mått av kognitivt lärande för att 

undersöka effektiviteten av lärarens icke-verbala immediacy. Forskarna upptäckte att lärares 

icke-verbala omedelbarhetsbeteende var till stor del associerat med kognitivt lärande. 

Röstuttrycksfullheten, leende mot klassen och att ha en avslappnad kroppsställning var 

mycket viktigt. När läraren tittade ut över klassen och gick runt i klassrummet visade det sig 

vara ett meningsfullt bidrag för eleverna. Forskarna antyder i sin forskning att associationen 

mellan kognitivt lärande och immediacy inte var på samma linje. De menade forskarna med 

att det var olika mellan effektiv lärande och lärarens omedelbarhet. Ledarens omedelbarhet är 

viktig för kognitivt lärande och har läraren då en låg omedelbarhet så dämpas lärandet för 

eleverna. Men har läraren en hög omedelbarhet så höjs lärandet för eleverna. Det är många 

faktorer som ska stämmas överrens för att eleverna skall få ett ökat och bättre kognitivt 

lärande. (Ikeda & Beebe, 1992) 
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5. Litteraturgenomgång 

Kommunikationen är en del av människans vardag, att kommunicera och förmedla olika saker 

genom att interagera med andra människor gör vi ständigt. Det som finns mest inom 

forskning kring kommunikation är det verbala språket som är en av de centrala delarna i 

kommunikationen. Verbal kommunikation är språket med dess ord vi människor använder oss 

av genom vår röst. Det är ett talspråk men också ett skriftspråk. (Maltén, 1998) Utöver att vi 

använder vårt talspråk finns det också ett annat sätt att kunna kommunicera, nämligen genom 

vår kropp med olika slags signaler. Det kallas för icke-verbal kommunikationen.  I detta 

avsnitt kommer jag att behandla olika centrala delar som handlar om icke-verbal 

kommunikation:  

1. Vad är kommunikation? 

2. Kroppsspråkets som uttrycksbeteende 

3. Ansiktet, mimik & blick 

4. Gester 

5. Kroppshållning 

6. Kroppsställningar med rörelse 

7. Beröring 

 

5.1 Vad är kommunikation? 

Enligt Maltén (1998) är kommunikation viktigt för oss människor eftersom den får oss att 

känna mänsklig kontakt och samhörighet. Det är livsnödvändigt för oss människor att få 

uppleva. Han påstår också att det är som ett slags villkor att vi människor ska kunna överleva 

både psykiskt och fysiskt i vårt samhälle. 

 

Nilsson & Waldemarson (2005) beskriver att ordet kommunikation kommer från latinets ord 

”communis” och betyder att det är något delat och gemensamt. När en individ kommunicerar 

innebär det att vi vill förmedla ett budskap och som vi gärna delar med oss av, ex. 

funderingar, värderingar, händelser, erfarenheter mm. (s.7) 

 

Backlund (2006) beskriver att kommunikation är när en person ska förmedla ett budskap till 

en annan individ. Då sker det en tvåvägskommunikation. Det finns då en sändare (den som 

talar) och sedan finns det en mottagare (lyssnar på talaren). Mellan dessa två komponenter i 

kommunikationen sker det en reaktion där det behövs flera olika signaler i ett system. I det 



- 16 - 

 

systemet använder vi oss av verbala signaler dvs. orden i tal och skrift, även det icke-verbala 

signaler så som kroppspositioner, kroppshållning, rörelser, bilder, ljud och föremål.  

 

När två individer kommunicerar med varandra så sker det en situation som Maltén (1998) 

beskriver: ”Kommunikation är ett utbyte av budskap”. Kommunikationen mellan två personer 

som pratar blir då en tvåvägskommunikation. Maltén förklarar tvåvägskommunikation som: 

En sändare skickar ett budskap till mottagaren, och mottagaren i sin tur läser av budskapet, 

genom avkodning och som sedan tolkar detta budskap innan personen tar till sig budskapet. 

Efter att mottagaren har tagit till sig budskapet skickar den personen en signal tillbaka till 

sändaren. Det är en ”feedback” på att personen har uppfattat budskapet rätt.  I denna del har 

rollerna byts så att sändaren är mottagaren och vice versa. Genom denna kommunikation 

upprättas en kommunikationskanal som också innefattar inte bara orden som strömmar 

emellan utan även det fysiska hos båda parterna, som är kroppsspråkets signaler. (Maltén, 

1998, s.15)  

 (Maltén, 1998, s.12-13) 

 

Nilsson & Waldemarson (2005) säger också att kommunikationen är inte bara är till för att 

kunna möta andra människor, för att dela med oss vad vi vill kommunicera om, utan det är 

också kommunikationen i sig, hur vi ser på oss själva som individer.  

 

Enligt Thomas Scheff finns det två aktivitetssystem när det gäller kommunikation. Den första 

är kommunikationssystemet. Den behandlar det verbala språket och de kognitiva tolkningarna. 

I denna del hamnar aktörerna i en process och gör att vi förstår varandra på ett intellektuellt 

plan. Det menas med att vi människor förstår varandra när vi kommunicerar. Det andra 

aktivitetssystemet är respektsystemet. Den handlar om det icke-verbala beteendet hur den 
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formas till att bli ett icke-verbalt beteende tillsammans med våra känslomässiga upplevelser. 

Aktörerna ser vilken slags respekt de har till varandra och i vilken grad som de känslomässigt 

är lika. Dessa två system är sammanflätade och utgör ett socialt samspel både med verbal – 

och icke-verbal kommunikation. För att få en effektiv kommunikation mellan dessa två 

system menar Scheff att deltagarna, alltså sändare och mottagare, visar ideligen respekt till 

varandra dvs. ger verbala och icke-verbala signaler. Det gör att de ser varandra som äkta 

deltagare i interaktion. (Aspelin, 1999, s.104-105)    

 

5.2 Kroppsspråkets som uttrycksmedel  

Enligt Maltén (1998) består minst 70 procent av kommunikationen mellan oss människor av 

kroppsspråket. Av de 70 procenten som överförs via kroppsspråket är med hjälp av ljudets 

olika komponenter ex, tonläge, klang, rytm osv. Sedan är det olika kroppsspråksuttryck som 

ögonkontakt, gester, minspel mm. Maltén påstår att den personliga karisman av en människa 

betyder mer än innehållet i den verbala kommunikationen.  

 

Backlund (2006) tar upp om icke-verbala signaler när en person möter en annan individ. Hon 

säger att kommunikationen startar direkt innan vi börjar tilltala med ord. Kommunikationen 

kan visas genom personens sätt att gå, beröring i kramar, handskakning eller sitt sätt att titta. 

Varje människas sätt att vara och de signaler personen sänder ut kan kompletteras genom 

talspråket. Backlund nämner också att kroppsspråket kan distrahera eftersom de signaler som 

sänds ut signalerar mer än ordens betydelse. De icke-verbala signalerna är inte hela tiden 

beroende av de verbala signalerna. Därför kan personer som kommunicerar sända budskap 

utan att använda sig av ord. Dessa signaler kallas för extralingvistiska. I de extralingvistiska 

signalerna uppkommer det medvetna och omedvetna signaler som vi sänder ut. De medvetna 

signalerna är de som vi har full koll på ex. kroppspositioner, (kroppsställning, mm), gester, 

placering i rummen samt användningen av olika föremål. De omedvetna signalerna är det som 

vi inte kan kontrollera ex. pupillförändring, röd- eller blekhet i ansiktet.  

 

Enligt Backlund (2006) nämner också om att icke-verbala signaler kan vi människor uttrycka 

och förmedla om vår inre värld som varje individ har i sina personlighetsdrag så som känslor, 

tankar, funderingar och vår kunskapsbank mm. Det händer att vi ibland uttrycker vad vi 

känner eller tycker och det kan vi göra, utan att använda oss av orden för att förmedla det.  
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Definitionen av ordet kroppsspråk beskrivs enligt Backlund (2006): ”Signaler från kroppen 

som används tillsammans med orden helst för att stödja och förstärka dem och ge dem deras 

innebörd”. (s.24) 

Det finns två orsaker varför icke-verbala signaler är viktigt i ett klassrum. Det första är 

situation med läraren i klassrummet. Pedagogen undervisar vanligtvis 25 eller 30 elever 

samtidigt i en klass. Det andra handlar om att läraren ska kunna bedöma situationen eftersom 

den ändras från varje stund. Det gör att hon/han vill påverka barns beteende och helst ofta 

som läraren bara kan. Utifrån situationen med alla elever i klassen utgör det extra 

kommunikationskanalerna som finns med vid sidan om hennes talspråk, alltså rösten (Neill, 

1991) 

”Bakom orden ligger den ordlösa och icke-verbala kommunikationen. Det är genom kroppsspråket 

som vi uttrycker känslor samt formar och upprätthåller våra relationer med varandra”  

(Nilsson & Waldemarson, 2005:32) 

För att kunna studera kroppsspråket tar många av författarna upp olika kategorier för 

kroppsspråket beteendemönster ser ut.  

 
5.2.1 Ansiktet, mimik & blick 
Ansiktet har en stor del i den icke-verbala kommunikationen. Det är ansiktet som är det första 

informationskanalen för att uppfatta en annan individ. Det är där det sker olika förändringar 

när det gäller mimiken i ansiktet. (Nilsson & Waldemarson, 2005)  

 

Ansiktet är den delen av kroppen som också visar hur vi känner oss och genom 

ansiktsuttrycken kan vi människor styra om vi exempelvis vill dölja en känsla. Leendet kan 

vara den mest använda ansiktsuttrycket för att dölja andra känslor. Ibland kan det vara att den 

egentligen raka motsatsen individen har, så som hat och ogillande i vissa situationer. För att 

inte visa sitt hat mot en person kan individen dölja den känslan med ett leende på läpparna. 

Det kallar Backlund för dubbla budskap. Men vissa ansiktsuttryck menar Backlund kan vi inte 

dölja så som rodnad, blekhet, tårögdhet eller svettdroppar.  (Backlund, 2006) 

 

I olika situationer när det gäller rösten och ansiktets dynamik, kan ansiktets tillsammans med 

rösten ge en stor effekt till orden, men även ibland till ordens innehåll. Till exempel vid bråk. 

Ifall en person i bråket ger en blickning eller ett leende kan det ge helt andra signaler som gör 

att bråket inte blir på så stort allvar, som det var från första början. Ansiktets olika delar med 
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deras uttryck visar hur vi människor vill bli bemötta av andra, hur vi bemöter andra, vad som 

erbjuds och framför allt vad vi vill ha tillbaka. (Backlund, 2006) 

Synen har en viktig roll för att vi människor ska kunna se och ta emot sinnesintryck från vår 

omgivning. I och med varje situation som varje människa är i kontakt med, finns det många 

icke-verbala signaler. Med hjälp av ögonen kan vi, utan att använda ord, se på avstånd hur vi 

uppfattar en människa genom att den uttrycker sig genom sin kropp. Exempel på det är, olika 

känslolägen, rörelser, beteenden, stämningar och också reaktioner. Vi får ett intryck från den 

fysiska miljön och blir påverkad av den. (Nilsson & Waldemarson, 2005)  

 

Utifrån ögonkontakt kan en individ dra slutsatser om värderingar, känslor och inre 

upplevelser. Ögonen visar om vi vill uttrycka något ex att en person är väldigt nyfiken på 

något eller har svårt att förstå det vi ser, tittar vi intensivt och under en längre tid. När en 

individ får ögonkontakt med en person som sedan leder till ett leende så blir det en inkörsport 

till kommunikation mellan dessa personer. När personerna på avstånd från varandra och 

ögonkontakten har skett, kommer det också att kunna ge ett leende och sedan en hälsning på 

det. (Nilsson & Waldemarson 2005) 

 

Blickar kan också ge många olika signaler. Om blicken är intensiv och lång kan man få 

känslan av kontroll och makt från en av parterna. Den kan uppfattas som aggressiv, 

dominerande eller påträngande. (Nilsson & Waldemarson, 2005) Den intensiva 

ögonkontakten kan ge aggressiva personer ett kyligt, stark stirrande blick som gör att 

personen helst tittar bort. En person med stirrig blick blir mer överordnad och får mer makt än 

en person som inte har en sådan blick.  (Backlund, 2006) 

 

En person som är en offentlig talare kan ha olika dilemman. Om talaren står och tittar ut 

genom ett fönster eller i taket uppfattas denna person som ointresserad eller inte vill lyssna på 

sina åhörare. Ifall en person skulle titta på vissa i publiken, kan det då uppfattas som att 

han/hon istället har favoriter och de andra känner sig inte lika viktiga. Det ideal som en talare 

ska nå upp till är att ha lika mycket ögonkontakt med alla i publiken. (Backlund, 2006) 

 

Vårt sätt som människa att få ögonkontakt med en annan leder till att vi kan med 

utgångspunkt skapa en bedömning av vår läggning. En person som får många ögonkontakter 

uppfattas som vänlig, har stort självförtroende, är framåt och mogen. Medan en person som 
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underviker att få ögonkontakt kan uppfattas som kylig, undergiven och undvikande som 

person. (Backlund, 2006)  

5.2.2 Gester 

Det finns medvetna och omedvetna rörelser som vi människor använder oss av. De 

omedvetna rörelserna kan vara att en lärare står vid tavlan och pratar samtidigt knäpper med 

locket på en whiteboardpenna. Det kan distrahera elever till att lyssna på läraren och som kan 

leda till att eleverna minns mer av ljudet från pennan än vad läraren faktiskt sa på lektionen. 

Sedan finns det medvetna rörelser som i hög grad är bra för att öka ordens betydelse och 

värde. För att få budskapet mer levande och betydelsefullare är det bra att gestikulera med 

sina händer. Backlund kallar de för handrörelser. (Backlund, 2006) 

 

Sedan finns det enligt Backlund (2006) tre olika kategorier för olika slags gester. De 

beskrivande, ledsagande och signalerande gesterna.  

• Beskrivande är de handrörelser som i luften grovt visar ex. Trianglar, cirklar eller 

andra symboler. Det kan också vara om något är litet eller stort, antal eller mängd av 

saker.  

• Ledsagande gesterna är personligt anknutet till varje individ. Det är gester som ofta 

inte är medvetna hos individen.  Dessa gester i rytmen och tempot i den verbala 

kommunikationen.  

• Signalerande gesterna är de gester vi använder oss av när vi vill visa något. Ex. Räcka 

upp hand för att få hjälp, peka för att visa vägen, vinka för att hälsa eller knyta handen.  

Dessa gester går i hand i hand och bildar ett mönster som utgör för den offentliga 

kommunikationen.  

”Det finns inget lexikon som kan ge oss exakt svar på vad ett specifikt  

uttryck i kroppen betyder. En gest kan äga sin betydelse i en situation  

och alls inte spela någon roll i ett annat sammanhang.” 

Isabella Thambert, logonom, mimskådespelare. (Backlund, 2006; 90) 

 

5.3 Kroppshållning 

I och med att människor rör sig i ett rum har vi olika slags kroppshållning. Enligt Nilsson & 

Waldemarson (2005) menar de att varje individ har en ”personlig energi eller personligt 

tempo.”(s.37) Med det menar de att rytmiken och energin i våra rörelser avgör hur vi 

uppfattar individens personliga jag. Även genom vår kroppshållning kan vi förmedla bl.a 
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statusskillnader och relationer till andra människor. De menar Nilsson och Waldemarson 

(2005) att människor i ett visst sällskap känner sig trygg, avslappnad och lugn, medan i andra 

situationer är individen spänd i okänt sällskap. Vid olika kroppshållningar kan vi uppfatta en 

person på många olika sätt. En person som har ett lugn och avspänd kroppshållning har vi mer 

förtroende för jämfört med en som har spänd eller avståndstagande hållning som istället kan 

signalera osäkerhet. 

 

I vår kroppshållning ligger även våra attityder enligt Backlund (2006). Hon menar att när vi 

lutar oss framåt visar vi vårt engagemang och intresse för att få vara med och delta i en 

kommunikation. Om personen skulle göra det motsatta, alltså tar avstånd, tolkas det som att vi 

inte vill vara med och delta i kommunikationen. En person som lutar sig bakåt kan också 

tolkas som att han/hon har en stolthet genom att spänna ut bröstkorgen, hålla kroppen rak och 

bakåtdragna axlar med huvudet högt.  

 

Men visar vi istället att vi sjunker ihop med kroppen, alltså med kutande axlar och huvudet 

nedåt kan det tolkas som att vi visar undergivelse eller inåtvändhet. Sedan finns det också en 

annan variant där person sitter ned, har armar och ben utsträckta eller knäppta händer i 

nacken. Det signalerar dominanthet. Men om personen istället sitter fint med korsade ben och 

med knäppta händerna kan det ge en signal till blyghet eller försiktighet som intryck. Alla 

positioner som vi människor använder oss av kan det tolkas på många olika sätt. En individ 

kan klart och tydligt visa med sin kroppshållning antingen om han/hon har en överordnad 

eller underordnad position. (Backlund, 2006)  

 
5.3.1 Kroppsställningar med rörelser 
Backlund (2006) diskuterar om olika kroppsställningar och dess rörelse samt också hur 

viktiga det är för en talare. Talarens kroppsställningar med rörelser inför sina åhörare är mer 

eller mindre omedvetna men också medvetna. Backlund påstår att en talares olika 

kroppsställningar med rörelser ofta kommer ifrån förebilder som de har ifrån samhället. När 

en talare kommunicerar väljer denna person inte exakt vilka ord som skall sägas, och inte 

heller exakta språkliga mallar han/hon ska gå efter. Detta menar hon med för att talaren inte 

kan vara föreberedd på allt som ska pratas om under ett föredrag. Inför ett föredrag eller 

lektion har talaren ofta förberett sig på sitt ämne och framför allt hur han/hon ska prata om 

det.  Men när det kommer in en ny infallsvinkel under föredraget i ämnet blir det som ett 

språkligt mönster vi människor går in i och som är inövat på oss ex. sedan egen uppväxt, 
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socialt nätverk eller från utbildning. På det sättet gör det att vi människor utvecklar också våra 

talarställningar och rörelser hela tiden i och med att vi stöter på nya situationer med 

kommunikationen och som gör att vi utvecklar även våra egna kroppsliga rörelser.  

 

Neill (1991) har forskat mycket om icke-verbal kommunikation. I en av Neills studier har han 

studerat fram att lärare signalerar på olika sätt. Den studien visar om att läraren träffa sina 

elever för första gången under en dag med händerna i fickan, signalera det att personen hade 

mer kontroll än om pedagogen står med händerna på sina höfter. Barn skulle tolka det som att 

läraren är på dåligt humör eller är ovänlig som person. Ifall läraren utifrån situationen hade 

visat ett glatt leende hade eleverna inte tolkat kroppshållningen på samma sätt. (Neill, 1991)  

 

Neill (1991) diskuterade att många av lärarnas beteende som de hade i klassrummet kallades 

för ”wielding”. Neill förklarar det som att läraren kan använda sig av olika sätt när de 

kommunicerar. Det kunde antingen vara direkt wieldings (handledningsböcker, krita, 

apparter) eller indirekt wieldings (tittar på objekten som läraren använder) eller instrumentella 

wielding (förflyttar sig till olika positioner för att använda vissa objekt). Dessa rörelser har 

betydelse för kommunikationen och de varierar beroende på förhållandena på ett sätt som gör 

det möjligt att göra generaliseringar. Exempel på detta skulle kunna vara:  

 Läraren står i klassrummet och förklarar för eleverna. 6är läraren förklarar för eleverna 

tittar läraren på ett papper (indirekt wielding). Under tiden han står och förklarar väljer 

läraren att ta upp krita/penna (direkt wielding) som han pekar mot pappret. Efter det väljer 

läraren att går runt i klassrummet och sedan till ett bord (instrumentell wielding). (s.2-3)  

 

Sedan talar Backlund (2006) om olika kroppsställningar som människor med en ledande roll 

använder sig av. Det finns olika positioner som en talare kan ha när de har ett föredrag. Alla 

kroppsställningar har positiva samt negativa sidor när det gäller att hålla en lektion eller ett 

föredrag. Den första kan vara ett domusfattning som är att man har armarna i kors vid bröstet 

och ger också en spänning vid axelpartier. Sedan finns det den talare som står med ett papper i 

händerna (se bild, nästa sida). Det intrycket gör att personen är oförberedd eller att han/hon 

vill ha som en slags skärm mellan sig själv och publiken. Denna position hämmar för gester 

vid föredrag. Den kroppsställningen påminner om föregående fast denna använder sig av 

material som pekpinne eller penna vid föredrag. Den som står och pratar kan då jonglera, 
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gnida eller ta på pennan vid kommunikationen. Intrycket ifrån det kan vara nervositet eller 

osäkerhet när föremål stör vid föredrag.   

(Backlund, 2006;92) 

När en talare sitter vid kanten på ett bord eller vid katedern så ger det ett intryck till ett 

avslappnad och en mer närkontakt till publiken, men den positionen kan också ställa till 

problem. Det är ifall talaren sitter med ett hopsjunkande kroppshållning som leder till att 

hon/han har svårt att utnyttja sitt talspråk till fullo. För ska talaren sitta på kanten av ett bord 

menar Backlund (2006) att hon/han ska sitta mer med hela stjärtpartiet vid kanten för att 

också ha lättare att använda sig av sina handrörelser till max.  

 

När en talare ställer sig eller sitter bakom ett bord ger det i intryck han/hon inte vill ha för 

nära kontakt med sina åhörare. Den personen som heller inte lämnar sin kateder eller tavlan 

sätter också upp en gräns för åhörarna. Backlund (2006) säger också att ifall talaren har 

uppsträckt nacke, visar denna person överlägsenhet men visar hon/han en slapp 

nackmuskulatur, hukar sig, visas istället för en underlägsenhet. Sist men inte minst den 

kroppsställning som kan bilda många murar eller avstånd för åhörarna kan vara talarens 

huvudhållning, dålig ögonkontakt eller står ofta med ryggen vänd mot publiken.  

 

Sedan finns det olika kroppsställningar som många använder sig av men inte är bra i alla 

lägen. Backlund (2006) tar upp ”pekfinger-pistolen” där hon förklarar att många lärare 

använder sig av det uttrycket när läraren har ställt en fråga till klassen och pekar ut med 

pekfingret som en pistol för vilken elev som skall svara. Det kan uppfattas som att läraren är 

auktoritär eller kanske till och med hotande. Det hela handlar om att läraren skall plocka och 

locka fram elevernas kreativitet och duktighet och då är det inte bra att ”skjuta” mot sina 

elever. Den talar som står uppsträckt, rak rygg och huvudet högt, kan uppfattas som självsäker 

och överlägsen. (s.94) 
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(”Pekfinger-pistolen” - Backlund, 2006;94) 

Sedan finns det den talarställning där personen antingen står eller sitter ned i en ställning där 

huvudet är nedböjt och händerna hopknutna. Talaren kan också ibland pressa ihop benen och 

dessa uppfattas då som att man är blyg och osäker. Enligt Backlund (2006) är det ofta män 

som lättare fastnar i denna ställning än kvinnor. Detta medför att det inte underlättar för 

talarens andning eller röstteknik speciellt bra 

(Backlund, 2006:94) 

Sist men inte minst den kroppsställning som är en stereotyp för tankespridda professorer som 

i olika decennier haft denna modell av talarställning. Den tar sig uttryck i att talaren inte tittar 

i publikens ögon utan blicken hamnar ofta i golvet eller ut genom ett fönster. Den uppfattas 

enligt Backlund (2006) som: ”leva i sin egen värld, som i en glasmonter, med tankarna 

ständigt cirklande runt den egna forskningen”. (s.96)  

 

5.4  Beröring 

Detta är också en del i den icke-verbala kommunikationen som säger mycket människors 

kroppsspråk och det är beröring. Enligt Nilsson och Waldemarson(2005) kan beröring 

förmedla tveksamhet, kärleksfullhet, stryka och äganderätt, men också lekfullhet eller 

bestraffning. När en person tar i oss kan det förmedla många uttryck, beroende på i vilken 

situation vi människor befinner oss. Det är ju inte samma beröring ifall man står i en buss 

eller om man dansar på ett dansgolv. Samma sak är det beroende vilka personer det handlar 

om. Inom släkten kanske det används mer beröring, än med en person på en arbetsplats. 

Sedan är detta också knutet till social och kulturella skillnader.  

Enligt Backlund (2006) är beröring en stark signal vi använder oss av för att visa vad vi 

tycker om hos människor. Det behöver inte alltid betyda att det har med kärlek och ömhet att 
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göra, utan beröring är när en person tar på andra människor i olika sammanhang. Det kan vara 

när en chef ger en klapp åt sin anställde för en god insats eller om läraren greppar tag i sin 

elev i armen när han/hon har gjort fel.  



- 26 - 

 

6. Metod 

I denna undersökning studeras olika lärares icke-verbala kommunikation i klassrumsmiljö. I 

följande del kommer jag att ta upp olika delar som val av metod, förberedelser av 

undersökningen, urval, databearbetning samt genomförande och etiska principer.   

6.1 Preciserad frågeställning  

• Vilka observerbara icke-verbala uttrycksmedel kan pedagoger användas sig av i 

grundskolan? 

 

6.2 Val av metod 

Jag ska undersöka lärarens icke-verbala kommunikation genom att observera lärare i skolan 

och i klassrummet. Jag har valt att ha en kvalitativ och strukturerad undersökning som metod. 

Enligt Bjørndal(2005) är kvalitativt datainsamling att föredra när forskaren undersöker inom 

sitt område som gör att man kommer närmare vardagssamtalen än en kvantitativ 

datainsamling som metod. Det ger också förförståelse och upplevelse av det som forskaren 

undersöker. Det som jag studerar hos lärarna är min tolkning och förståelse av deras icke-

verbala kommunikation med eleverna. Resultatet av min undersökning blir att jag har skapat 

en tolkning och förståelse av vad som hände i varje situation med lärarens kroppsspråk. Det 

skulle bli skillnad i resultatet ifall en annan person hade studerat i exakt samma ögonblick 

som jag i de situationerna med lärarna. Men detta är jag fullt medveten om.  

Jag valde metoden observation för min undersökning därför att jag vill få en egen bild av 

lärarens icke-verbala beteende när hon agerar i klassrummet med eleverna. Det hela handlar 

om att ”samla information inom områden som berör beteende och skeenden i naturliga 

sammanhang”. (Patel & Davidsson, 2003, s.87)  

Intervjumetod var aldrig aktuell att utgå från i min undersökning. Läraren skulle då ha berättat 

om sin egen uppfattning, hur de själva tror att de använder sitt kroppsspråk, medan det kanske 

visar i verkligheten att den alls inte stämmer. Intervjuer skulle inte ha gett denna 

undersökning ett pålitligt resultat.  

 

Bjørndal (2005) säger att observations starka sidor är att den används till för att konkret visa 

vad människor gör och inte vad de säger. Förberedelser till att göra observationer tar inte så 

mycket tid jämfört med exempelvis intervju. Dess svaga sidor med observation är att 

observationsrollen är krävande och att det finns risk för att den som observerar kan övertolka 
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det de ser. Därför valde jag att ha ett observationsschema samt att jag också har gjort 

pilotstudier för att stärka min observationsförmåga.  

6.2.1 Observationsschema 

För att undvika att det inte ska bli övertolkningar av det jag observerar har jag valt att 

använda mig av ett strukturerat observationsschema med sju kategorier. (Se bilaga 2) Enligt 

Johansson & Svedner (2006) kallar de strukturerad observation för kategoriobservation där 

det finns tydliga beteendekategorier i observationsschemat. 

 

Det observationsschema som jag valde har en hög grad av struktur. Einarsson & Hammar 

Chiriac (2006) menar att en hög grad av struktur och väl utförd datainsamlingen ger en 

specifik och hög relevans för forskningen. Observationsschemat kan se olika ut men att man 

har tydliga kategorier för vad som skall skrivas ned i varje kolumn. Därför kände jag att det 

var bra att ha ett observationsschema där jag kunde lätt och enkelt följa och fylla i utifrån de 

olika situationerna med lärarnas kroppsspråk.  

 

I utarbetning av mitt observationsschema har jag gått efter Bjørndals (2005) 

observationsschema. Detta kallas för ”Tidsbestämda observationer”. Den handlar om att 

studera utifrån förbestämda kategorier och vid registrering av det som händer i situationen 

under fasta tidsintervaller. (s.54) I min observation valde jag att inte registrera exakt vid varje 

tidpunkt i min observation, utan bestämde mig för att anteckna ned stödsymboler under en 

bestämd tidsrymd. I mitt fall, under 10 min vid varje observation. Bjørndal (2005), menar han 

att i de fall observatören har exakt tidsintervall så kan det öka risken för att all information 

inte hinner registreras på bestämda tider och som gör att informationen inte blir relevant. Jag 

skapade då mitt observationsschema utan fasta intervallstider och lade min fokus på olika 

kategorierna och mina stödsymboler vid registreringen.    

 

Enligt Bjørndal (2005) är strukturerad observationsschema en utarbetad metod som har gjorts 

innan observationerna har börjat. I observationsschemat skrivs det ned stödord med 

upptäckter vid de olika observationstillfällena. Jag har valt denna metod för att lättare kunna 

se och framförallt hinna med att anteckna vad som händer i den icke-verbala 

kommunikationen mellan läraren och elever. Fokus är på läraren men eleverna kommer också 

ha en stor roll genom kommunikation med läraren i klassrummet. 
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De svaga sidorna med en hög grad av struktur i observationsschema är att forskaren inte har 

möjlighet till att kunna skriva ned annan information som spontant kan ske mellan lärare och 

elev. Men enligt Bjørndal (2005) är det bra att vara erfaren genom att kunna ha en låg grad av 

struktur pga. att skriva ned mycket information via fältanteckningar. I och med det vill jag 

veta hur lärare kommunicerar utan ord i 10 minuter under en lektion. Därför valde jag en hög 

grad av struktur på mitt observationsschema. 

 
6.3 Urval 
Jag ville utföra min studie på en skola jag var bekant med. Dels för att få komma och 

observera men också för att det är en trygghet både för mig, barnen och läraren. Därför valde 

jag att observera på min praktikskola där jag hade min verksamhetsförlagda utbildning.   

Jag valde att observera 4 lärare på en grundskola i Värmland. De utvalda lärarna arbetar på 

samma skola och det blev tre kvinnliga och en manlig lärare till denna undersökning. De 

utvalda lärarna är valda från två arbetslag. Varför jag valde att ta två lärare från varje 

arbetslag beror först på att skolan endast har två arbetslag från årskurs 3-5. Det andra är för att 

jag ville fokusera på 3-5 årskurs lärare. 

Jag tog kontakt med mina utvalda lärare i deras skolmiljö. Jag frågade dem personligen ifall 

de ville vara med i min undersökning. Jag ansåg att en personlig kontakt med alla lärare visar 

också vem jag är som forskare och att jag också får se klassrummet där min observation 

kommer att äga rum. I samtalen med de 4 lärarna tog jag reda på vilka dagar som lärarna 

träffar elever för första gången under dagen. Det var då jag ville göra min observation.  

 

Till en början var det helt andra lärare som jag ville ha med i min studie. Men det visade sig 

att så blev inte fallet. De personerna tacka nej pga olika anledningar. Då fick jag börja tänka 

om och välja lärare som hade möjlighet att ställa upp.  

 

De 4 lärare som kunde ställa upp i undersökningen känner jag väldigt lite, endast genom 

praktik för flera terminer sedan. Jag hade därför ingen förutfattad mening utan kunde 

observera deras agerande med nya ögon.  

 

I och med att jag valde dessa lärare och fick anpassa mig efter deras schema och vissa tider 

kunde jag heller inte välja vilken dag eller lektion som kunde bli samma för varje lärare. Men 

det såg inte jag som en nackdel utan bara som positivt för att få studera lärares icke-verbala 

kommunikation med sina elever i olika klassrum. Det ligger i grund för att jag inte tror att 
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deras kroppsspråk är skillnad på ifall en lärare har en svensklektion eller en matematiklektion. 

Kroppsspråket för varje lärare är unikt för hur de är oavsett ämne och tid under dagen. 

 

6.3.1 Bakgrund av skola & deltagare 
Skolan jag besökte för observationerna är en medelstor skola där det går ca 400 barn. 

Årskurser på skolan är från förskola upp till femte klass. De utvalda lärarna har jag valt att 

byta namn på till denna undersökning därför att jag inte vill nämna deras riktiga namn pga 

etiska skäl. Den första läraren jag observerat är Berit som har en årskurs tre. Hon är 55 år och 

har arbetat som låg – och mellanstadielärare i ca 20 år. Berit har arbetat på många olika 

skolor, men de senaste 10 åren har hon varit lärare på denna skola. Anja, den andra läraren har 

en årskurs fyra. Hon är 44 år och har arbetat som 1-7 lärare i 15 år. Hon har hela tiden varit 

lärare på denna skola. Den tredje läraren heter Ann-Britt och har en 5:e klass och hon är 48 år 

och är 1-7 lärare. Hon har arbetet som lärare i 13 år. Mestadels har hon arbetet på denna skola, 

men även varit på andra skolor och arbetat. Sista läraren i denna undersökning är Patrik som 

har en årskurs fyra. Han är 32 år och arbetat som lärare i 3 år. På denna skola är Patrik ny och 

har heller inte haft sina fyror så länge.  

 

6.4 Förberedelser  

Jag bad lärarna som ingick i undersökningen att berätta för klasserna att jag skulle komma 

och göra en undersökning. Jag bad dem att berätta varför jag kommer, vilket syfte jag har och 

vad jag vill med min undersökning. I Patriks klass fick jag komma personligen dagen innan 

för att visa upp och berätta vem jag var och vad jag skulle göra i deras klass dagen efter. Detta 

gjorde jag på begäran av läraren för vissa elevers skull. Einarsson & Hammar Chiriac (2006) 

nämner om öppen och dolda observationer. Öppna observationer är att gruppen känner till att 

en forskare är där och observerar, medan en dold observation är att deltagarna inte vet om att 

det är en person som sitter och observerar i situationen.  

Jag valde att ha öppna observationer till min undersökning. Det beror delvis på att grupperna 

känner till vem jag är och vad jag ska göra i deras klass. Varför jag har valt detta beror på att 

deltagarna i undersökningen är medvetna om vad jag som forskare gör. Eleverna och lärare 

ska inte behöva fundera över min närvaro, utan fokusera på vad var och en kan göra i 

situationen. Självklart kan min närvaro påverka deltagarna i mina observationer men det kan 

vara tryggare för vissa elever att veta vad jag gör, som observatör.   
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Inför observationerna studerade jag vad och hur en observatör bör agera vid en observation 

och hur en observation kan vara. Einarsson & Hammar Chiriac(2006) säger att ”forskarens 

syfte är främst att observera och hon deltar inte aktivt i gruppens arbete”. (s. 27) Mitt val är att 

jag vill stå utanför situationens aktivitet och observerar lärarens kroppsspråk. Jag vill få en 

bild av hur läraren rör sig med sin kropp, vilka gester denne har och för att sedan få en 

tolkning och försöka förstå det jag kommer att se i situationerna. Bjørndal (2005) påpekar att 

en låg grad av delaktighet innebär att forskaren riskerar mindre att påverka dem som 

observeras. Observationen blir bättre ifall den studeras på längre distans.  

 
6.4.1 Pilotstudie 
När jag hade bestämt dag, tid och plats för alla lärare var det dags att först testa mitt 

observationsschema i verkligheten så att jag visste att den skulle fungera vid de olika 

observationstillfällena. Einarsson & Hammar Chiriac(2006) säger att pilotstudie är ett bra sätt 

att öva sig i att observera men också att man eventuellt kan få en chans att ändra på det som 

inte var bra, ”eventuella misstag i observationsschema”.(s.101) I mina pilotstudier fick några 

personer i min närhet ställa upp för att jag skulle testa att observera på icke-verbal 

kommunikation. Jag valde också att sätta mig i en park och tittar på människor som stod och 

kommunicerade med varandra för att återigen testa om mitt observationsschema fungerade.  

 

6.5 Genomförandet  

När alla observationer skulle äga rum hade jag i varje klass fått tillåtelse till att få komma 10 

minuter innan eleverna kom till klassrummet. Då kunde jag få tid att förbereda mig själv 

mentalt för uppgiften att observera. Alla observationer skedde i klassrummet. Min position i 

klassrummet var att jag satt längst bak i mitten när jag observerade. Detta valde jag tack vare 

bättre sikt för att kunna se lärare framför mig. Varje observation varade i 10 minuter. Jag 

valde att vänta in, ca 5 min, innan jag började observera. Patel & Davidsson (2003) menar att 

det är bra att avvakta med att börja observera på en gång eftersom deltagarna i situationen 

kommer att vänja sig till slut att forskare finns med i rummet och återgår sedan till sitt vanliga 

beteende. Efter det kan forskaren börja observera. Därför valde jag som observatör att komma 

in i salen lite tidigare innan observationen skulle börja för att eleverna men framför allt 

läraren skulle bli van vid min närvaro i rummet, så att jag inte skulle påverka deras aktivitet.  

 

När jag observerade fyllde jag i spalter under fasta beteendekategorier. Vid varje spalt hade 

jag olika koder att använda mig av för att kunna hinna med och anteckna vad läraren gjorde 
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när hon/han kommunicerade med eleverna. (Se bilaga 2) Jag valde, för att kunna hinna 

registrera allt under 10 minuter, att fokuserade på de två först kategorierna ”Rörelse i 

rummet” och ”Kroppen/armar”. De rörelserna är de största rörelser som vi människor 

använder oss av. När jag tittade på rörelserna antecknade jag utifrån hur läraren rörde sig i 

rummet och kroppshållningen samt armrörelser. Jag hade fokus på de rörelserna i ca 2-3 

minuter. Sedan fortsatte jag till kategorierna ”ansiktsuttryck”, ”huvud” och ”ögon” och 

fokuserade på dem i ca 2-3 min. När jag sedan var klar med dem, återgick jag igen till de 

första två beteendekategorierna.  

 

I samtliga fokuseringsstadierna hade jag även koll och fokus på kategorierna ”Beröring” och 

”ljud”. Det var ifall läraren pratade med eleverna i klassrummet och om läraren då tog i 

eleven när han/hon tilltalade eleven. Jag noterade även lärarens gensvar som bestod av ljud 

när exempelvis en elev frågar eller svarar i klassrummet. Det var såhär min registrering gick 

till när jag observerade de olika lärarna.  

 

Efter det hade gått 10 minuter vid varje observation gick jag ut från klassrummet och satte 

mig ned och skrev upp hela händelsen som jag var med om för att inte glömma någon viktig 

information. Där skrev jag en kort beskrivning av händelsen, av vilka som var med, hur länge 

det pågick och vad som hände och när detta skedde. Sedan hade jag en annan spalt där jag 

förklarade kort, för mig själv, vilka rörelser som jag antecknade i observationsschema, detta 

för att jag senare i analysen kunde tolka vad som hände.   

 

6.6 Databearbetning 

Av materialet som jag sedan fick in av alla 4 observationerna, började jag att skriva ned varje 

lärares situation utifrån det observationsschemat och anteckningar som jag samlat in. När allt 

vad nedskrivet om varje person, valde jag att göra en sammanfattning för att få en överblick 

av lärarens kroppsmönster. Bjørndal(2005) säger när forskaren observerar den pedagogiska 

verksamheten konstruerar forskaren en förenklad bild av vad som hände i 

klassrumsituationen. I och med det blir analysen att medvetet välja ut vissa faktorer som 

upplevs vara relevans för forskningen. Efter det gick jag åter igenom varje lärares situation 

och började leta efter specifika delar hos varje person och som jag kunde analysera. 

Bjørndal (2005) säger också att ifall det studeras om kommunikation, bör forskaren hitta olika 

mönster i analysen. Det gör att forskaren lättare kan se vad som skiljer mellan de olika 
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deltagarna. Därför valde jag att leta efter olika mönster hos lärarna för att få fram hur lärarna 

kommunicerade utan ord.  

 

6.7 Etiska övervägande 

För att kunna genomföra observationer i skolan med lärare och deras elever finns det vissa 

etiska övervägande som vi som forskare måste ta ställning till. Det handlar om att vi som 

forskare har skyldighet att informera om vissa saker. Det första är informationskravet som 

säger att vi som forskare måste framföra syftet med studien och att deltagandet i studien är 

frivillig. Alla som deltar i studien har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Den skall 

också informera om att de data som är insamlad till studien även kommer att stanna inom 

forskning och inte ges ut i andra sammanhang och syften. Vidare är det samtyckeskravet som 

säger att de deltagare som medverkar ska ha rätt att helt bestämma själva hur länge, och på 

egna villkor vara med i studien. (Einarsson & Hammar Chiriac, 2006)  

Det är viktigt att även informera föräldrarna till eleverna i de klasser som jag kommer att 

utföra mina observationer. I mötet med lärarna hade jag med mig ett informationsbrev för att 

de skall veta vad mitt syfte är och vad gör jag i elevens klass. Det är också till för att 

föräldrarna ska ha en möjlighet att kunna tacka nej till att forskaren får observera i den klass 

som deras barn går i. (Se bilaga 1) 

 

Jag har också ändrat namnen på de lärare som deltar i studien. Det gör jag pga att inte avslöja 

deras identiteter av etiska skäl och för att deltagarna själva ville vara anonyma.  



- 33 - 

 

7. Resultat 

I denna del kommer jag redovisa resultatet av vad jag har sett och tolkat i de olika lärarnas 

situationer med deras icke-verbala kommunikation. I varje observation framgår det i vilken 

situation de har befunnit sig i och vad som sker i varje moment i undervisningen där läraren 

använder icke-verbal kommunikation.  

 

7.1 Observation 1 

Den första observationen som utfördes var i Berits tredjeklass. Klassen består av 20 elever 

och vid observationen var 3 elever frånvarande. Situationen utspelade sig, i lärarens klassrum 

kl. 08.15, ämnet är svenska med lässtund.  

7.1.1 Berit med klass 3  

Det börjar med att Berit kommer in i klassrummet och går runt till olika bord till dess att 

eleverna har kommit och satt sig vid sina bänkar. Hennes sätt att gå är i långsam stil med 

mjuka rörelser och ansiktsuttrycket har avslappande ögon och ett leende på läpparna. Hon har 

en rak kroppshållning. När hon står och förklarar till varje elev använder hon sina armar för 

att plocka upp matematikboken i händerna och bläddra fram till den sidan som eleverna ska 

rätta sina tal. Sedan lägger hon ned boken och pekar på talen där eleven skall rätta. Vid nästa 

elev gör hon samma sak, plockar upp boken och pekar sedan där eleverna skall rätta. När hon 

samtidigt pekar i matematikboken tittar hon ned på eleverna. Hon har fortfarande rak 

kroppshållning men slappa axlar. När hon har visat vad han/hon skall göra, väntar hon på en 

reaktion från eleven att den har förstått. När hon får en signal av eleven, genom att eleven 

nickar med huvudet, eller tittar Berit i ögonen, går hon vidare till nästa elev och visar hur 

denne skall göra.  

När hon går mellan de elever hon visar vart i boken som de ska rätta, har hon armar raka vid 

sidan om kroppen och när hon närmar sig elevernas bänkar böjs armar upp framför henne för 

att kunna greppa bordet eller matematikboken som ligger på bänken vid elevens plats.  

I nästa skede av situationen i klassrummet går Berit sedan fram till tavlan för att återigen tala 

om för eleverna, att de ska börja med att läsa ur den svenska läseboken ifall de inte har några 

fel i matematikboken som ska rättas. Det är i den situationen som eleverna cirkulerar runt i 

klassrummet. Hon uppmanar dem att sätta sig ned och börja arbeta. När Berit står där framme 

och uppmanar eleverna att börja, har hon en slapp kroppshållning och hennes blick sveper 

över klassrummet för att få många elevers ögonkontakt. Hennes ansiktsuttryck är avslappnat 
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men kroppen signalera en rak rygg och hennes huvudrörelse var snabb från att först vrida 

huvudet med blicken åt vänster och sedan vrida tillbaka till höger och ha blicken mot 

eleverna.  

Efter ett par minuters lugn och ro med arbetande elever avbryter Berit, genom att stå på 

vänster sidan av tavlan med kroppen riktad rakt mot klassen, uppmanar hon dem att titta mot 

tavlan. Hon ska gå igenom det fel som eleverna har gjort i matematikboken. Hennes 

kroppsställning är rak och i höger hand håller hon en penna för att skriva på tavlan det tal som 

ska visas. När hon skriver går hon fram till tavlan och har ryggen vänd mot eleverna, och när 

hon har skrivit klart, vrider hon sig mot eleverna och pekar på tavlan vid förklaring. När Berit 

förklarar står hon vänd med kroppen mot klassen, och hennes mimik i ansiktet har ett 

avslappnat ansiktsuttryck. 

När hon har pratat klart vid tavlan går hon till höger mot ett skåp och ställer sig vid det för att 

uppmana eleverna att åter igen går tillbaka till sina arbetsuppgifter, läsning eller rättning. I 

den situationen, är blicken rakt fram till en början och sedan vinklar den av till höger mot 

några elever som sitter vid ett bord nära henne.   

7.1.2 Sammanfattning 

Berit rör sig med små förflyttningar både i sid- och djupled. Hon har rak kroppshållning men 

avslappnad i axlar. Berits huvudrörelse är rörlig och vrider huvudet mot varje elev och mot 

hela gruppen när hon kommunicerar. Hennes ansiktsuttryck är avslappnad och blicken sveper 

över klassrummet, riktad mot alla elever. Berit väntar in elevens svar. Ger god tid till respons 

och reflektion.  

 

7.2 Observation 2 

Den andra observationen sker i Anjas klassrum, årskurs fyra. Klassen består av 24 elever. 

Närvarande vid observationen var 18 elever. Situationen utspelar sig i lärarens klassrum på 

morgonen kl. 08.20. Läraren välkomnar eleverna och lektionen tar sin start genom att läraren 

pratar med eleverna om viktiga saker som händer under dagen.  

7.2.1 Anja med klass 4  

Anja står vid klassrumsdörren och välkomnar några elever som denna dag är tidiga genom att 

uttala deras namn och med en armhälsning. Både elevens och Anjas händer greppar varandra 

vid armen och sedan skakar de som de annars skulle ha gjort vid en handskakning. När Anja 

hälsar och skakar arm med eleverna, tittar hon dem ögonen med en avslappnad blick och ett 
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glatt leende. Efter några armskakningar går hon in i klassrummet med ganska raska steg. Hon 

går längst in i klassrummet och mot sitt arbetsbord för att titta igenom några papper.  

Efter en stund är alla elever samlade i klassrummet och lektionen kunde börja. Anja ställer sig 

då vid en elevs bänk som står placerad mitt i klassrummet, längst fram vid tavlan. Där börjar 

hon prata om dagens schema. När hon står där tittar hon ut mot hela elevgruppen. Under tiden 

går hon med kroppen bakåt och sedan framåt. Anja fäster blicken ut över klassen varierande, 

från höger till vänster. Hon får en överblick över klassen.  

Sedan berättar hon att det skulle bli brandövning idag på morgonen. Då står hon stilla, mitt 

framför tavlan och hennes kroppshållning var rak och hon står bredbent. Då och då, när hon 

pratar om övningen, lutar hon sig fram och håller händer på bänkens kant och sedan ställer 

hon sig upp rak igen. Anjas ansiktsuttryck är allvarlig och hennes blick gick först ut mot 

vänster och sedan mot höger utöver alla eleverna i klassrummet. Under tiden Anja står och 

förklarar, ställer två elever frågor om brandövningen. När eleven får ordet och få fråga, pekar 

hon med höger arm och hand med fingrarna hopsatta i en pekandeform. Handen blir en rak 

handrörelse som visar att eleven fick ordet. Armrörelsen är snabb och rak och blicken är 

stirrande och riktad mot eleven. 

Efter det byter Anja snabbt ämne och berättar hur nöjd hon är med deras insats på 

föräldramötet. Genom den situationen blev kroppshållningen slapp och mjuk. I ansiktet är 

uttrycket med ett leende från läpparna upp till kinderna och ögonen är uppspända. Sedan går 

hon mot tavlan och sträcker ut höger arm och pekar mot ett papper. Där påpekar hon och 

frågar eleverna ifall alla har fyllt i sin signatur för läxan och uppvisning av bok för föräldrar. 

Där blir kroppshållningen rak och huvudrörelsen blir att hon först tittar på pappret och 

samtidigt pekar med en penna. Sedan vänder Anja huvudet och tittar mot elevgruppen för att 

få respons. Responsen blir att många elever räcker upp handen. Anja uppmanar då, de andra 

eleverna inte skulle glömma bort att fylla i lappen när de har gjort läxan och visa upp boken 

hemma. I situationen ställer hon sig mot klassen och tittar rakt ut mot elevgruppen. Sedan 

svänger blicken bort från elevgruppen och blicken är då riktad mot hennes eget arbetsbord, 

som står på höger sida om tavlan. Hon går bort mot bordet och ber eleverna att börja med att 

hämta svenskboken i skåpet. När hon uppmanar eleverna har hon blicken riktad mot sina 

papper på arbetsbordet.  I den här situationen står hon med rak kroppshållning med armarna 

och händerna i sina papper.  
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7.2.2 Sammanfattning 

Anja rör sig i bestämda steg i sina förflyttningar i sidled. Hon står också stilla runt 

tavelområdet. Hon har rak kroppshållning, spända axlar och snabba armgester. Anjas 

huvudrörelser är flexibel och som rör sig mot klassen, tavlan och arbetsbänk. Hennes 

ansiktsuttryck är avslappnad med leende läppar och kinder. Ögonkontakten är riktad mot 

elevgrupp, som överblick utöver alla. Anja hälsar på alla elever med riktad ögonkontakt och 

beröring.  

 

7.3 Observation 3 

Den tredje observationen som utfördes var i Ann-Britts klass som var en femma, klassen 

bestod av 28 elever. Närvarande vid observationen var det 24 elever. Situationen utspelar sig i 

lärarens klassrum på förmiddagen kl. 10.05 och eleverna kommer till lektion från slöjden för 

att träffa läraren för första gången denna dag. Denna lektion är en matematiklektion där Ann-

Britt ska gå igenom bråktal i helklass.  

7.3.1 Ann-Britt med klass 5  

I den här situationen jag observerar, sitter eleverna på sina platser i klassrummet när Ann-

Britt kommer in. En fritidspedagog har några minuter innan släppt in eleverna i klassrummet. 

Ann-Britt går rakt in i salen och till tavlan, med lugnt tempo och avslappnad kroppshållning. 

Väl framme vid tavlan tar hon upp en penna och börjar skriva: ”Försvunna skor!” Sedan 

vänder hon sig mot elevgruppen och visar med sina fingrar, pekfingret och långfingret på 

höger hand, att två skor är saknade. En av eleverna i klassen har blivit av med sina skor. De 

har försvunnit från gymnastiken tidigare i veckan. Vid tavlan står Ann-Britt stilla med en 

avslappnad kroppshållning och ett allvarligt ansiktsuttryck. Hon beskriver hur skorna ser ut. I 

den situationen är hennes blick stilla och allvarlig när hon tittar ut över elevgruppen. Sedan 

uppmanar hon eleverna att titta efter elevens försvunna skor i skolan och ber dem sedan att 

säga till någon av lärarna, ifall de hittar skoparet. När hon uppmanar eleverna är hennes blick 

rakt ut i klassrummet och vrider med blicken lite åt båda hållen men inte mycket när hon 

pratar till eleverna. Blicken är mest fäst vid eleverna som sitter längst fram i salen.   

Sedan byter hon snabbt ämnet och börjar fråga ut eleverna vad som är störst av 1/3 och 1/5 i 

matematik. Medan hon frågar ut eleverna vänder hon sig mot tavlan för att skriva upp talen 

och sedan vänder sig åter igen med ansiktet mot eleverna. Hon tittar på alla eleverna och 

väntar på att någon skall svara. En elev räcker upp handen och gissar på ett av alternativen. 
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Ann-Britt tittar mot eleven, med en avslappnad blick och ansiktsuttryck, men svarar inte 

eleven utan ber direkt att alla elever ska lägga ned sina huvuden på bänken och blunda. Sedan 

uppmanar Ann-Britt att eleverna ska räcka upp handen vid det svar som de tror är rätt.  

Efter att eleverna har fått svara står hon vänd med ryggen mot klassen vid tavlan för att rita 

upp tallinjer, eller som Ann-Britt själv kallar det: ”Godisremmar”. I och med det visar hon 

eleverna vad som är störst av talen. När hon står vid tavlan och förklarar använder hon sin 

högra arm och med en penna i handen, hur mycket 1/3 del är jämfört med 1/5 av de 

godisremmar hon nyligen ritade upp på tavlan. Rörelsen med armen är vinklad vid tavlan där 

hon fyller i den linjen för 1/3 och sedan förflyttar hon armen till nästa tal som är 1/5. Hon står 

alltså bredvid talen på vänster sida vid tavlan med en vriden kropp för att alla elever skall 

kunna se. Efter det vänder hon sig mot klassen och undrar ifall de har förstått. När hon står 

där har hon ett rakt och uppsträckt kroppshållningen och allvarligt ansiktsuttryck. Hon 

överblickar alla elever för att se om hon får respons på talet hon nyligen gick igenom.  

Sedan så ber hon en av eleverna att dra ned den vita duken framme vid tavlan. För att visa 

vem av eleverna som ska komma upp tar hon på en elevs axel och tittar henne i ögonen. Efter 

det går Ann-Britt mot OH-apparaten som står mitt i klassrummet för att starta den. När hon 

står vid OH-apparaten frågor hon om alla elever ser. I och med det så visar hon det genom att 

vrida lite halvt på kroppen och med huvudet och tittar runt att hon får ögonkontakt med några 

av eleverna som sitter bakom henne.  

7.3.2 Sammanfattning 

Ann-Britt rör sig med små förflyttningar vid tavelområdet i sidled samt kroppsvridningar. 

Hennes kroppshållning är avslappnad och armrörelserna är pekade mot tavlan vid det 

uppskriva talen. Hennes huvudrörelser är ofta stilla men rör sig vid elevkontakt samt till 

tavlan. Ann-Britts ansiktsuttryck är allvarligt och avslappnad. Ögonkontakten blickar ut mot 

elevgrupp och riktad blick vid enskild elev. Ann-Britt visar tydligt med fingrar vid förklaring 

av skor och penna vid talgenomgång. 

 
7.4 Observation 4 

Det fjärde och sista observationsstillfället var i Patriks klass årskurs fyra, klassen bestod av 20 

elever. Närvarande vid observationen var 8 elever. Situationen utspelar sig i lärarens klassrum 

på förmiddagen kl 10.05 och mindre än halva klassen befinner sig i salen. Denna lektion är 

svenska med dagboksskrivning och läraren går runt i klassrummet för att titta till sina elever. 



- 38 - 

 

7.4.1 Patrik med klass 4  

Klassrumssituationen börjar med att Patrik kommer in i klassrummet. Han har en avslappnad 

gångstil och går fram till tavlan och pekar på texten som står uppskriven. Det är en text som 

talar om vad eleverna ska göra. Han säger ingenting, utan bara pekar på den översta raden där 

det står, fluor.  

Efter det går Patrik runt i klassrummet för att se sig omkring och tittar vad eleverna gör. Vissa 

elever går iväg till diskbänken och tar sin fluorsköljning, medan vissa sitter kvar. Patrik säger 

till de elever som sitter kvar och påminner dem att gå och ta sitt flor. När han går mot en elev, 

hukar han sig ned på knä bredvid bänken och lutar sig fram med en avslappnad 

kroppshållning för att säga till eleven att gå iväg och ta sitt flor. Han ställer sig sedan vid 

tavlan genom att gå baklänges bakåt med armarna i höfterna och tittar med en överblick över 

klassrummet. Sedan tittar han bort mot diskbänken, som ligger på höger sidan av tavlan. 

Vissa av eleverna går sedan iväg till sina platser och andra går till sina skåp och hämtar 

böcker som de ska ha. Patrik står vid tavlan och väntar på att eleverna ska sätta sig.  

Patrik står framme vid tavlan, med en avslappnad och mjuk kroppshållning. Vissa elever 

frågar Patrik hur länge de får hålla på med dagboksanteckningar. Han svarar genom att 

sträcka på sig och håller huvudet högt, och säger att eleverna får göra uppgifterna tills nästa 

lektion börjar. Efter det går eleverna iväg för att hämta någon av böckerna som de skall ha. 

Patrik börjar då gå runt i klassrummet och tittar mot eleverna som sitter vid sina bänkar. Han 

börjar gå mot vänster vid eleven som sitter längst fram för att kolla upp med henne vad hon 

gör. Sedan går han nedåt i klassrummet till de bord som eleverna sitter vid och tittar efter och 

lägger sin hand på en elevs axel. Vid varje elev som han tittar till tar han med sin högra hand 

mot deras axel eller rygg och klappar försiktigt på personen samtidigt som han böjer sig 

framåtlutad för att titta på elevens arbetsbänk. När han ser att de arbetar, går han vidare till 

nästa.   

När han har varit hos tre av eleverna går han mot sitt eget arbetsbord för att titta i papper.  

Patriks arbetsbord står på vänster sida av tavlan. Han har en rak kroppshållning, med mjuka 

rörelser i armar för att bläddra igenom papper. Därifrån går han mot tavlan, och förbi den och 

går mot ett bord där två tjejer sitter och småfnittrar. Han ber dem att sitta tysta och arbeta. Det 

visar han genom att lägga sin högra hand på bordet och böja sig fram med kroppen och 

huvudet mot flickorna och tystar ned dem.  
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Efter det går han mot en annan elevs bord som står i mitten av klassrummet där han då får syn 

på en elev som räcker upp handen. Han böjer sig framåt genom att först greppa med händerna 

mot bordskanten och sedan luta sig fram med överkroppen över bordet. Eleven undrar vart det 

finns pappershjärtan. Läraren svarar med att göra handrörelser med händerna och armar och 

formar ett hjärta i luften, och frågar: ”Är det hjärtan du ville ha?” Sedan pekar läraren med 

fingret att de ligger bakom eleven borta vid bänken, i vänstra hörnet av klassrummet. Sedan 

går han upp mot tavlan och fram till en bänk och plockar fram böcker som han lägger på en 

rad på bordet. Sedan tittar han på en elev som sitter framför honom. Han går från tavlan till 

sitt arbetsbord och hämtar sin bärbara dator och ger den till eleven. Det visar sig då att eleven 

har en gipsad hand och kan inte skriva med en penna. I den situationen när Patrik ser eleven 

framför sig blir hans kropp spänd och rak. Hans huvud blir spänd men med avslappnat 

ansiktsuttryck. Huvudrörelsen rycks bakåt och blir därmed spänd av det. Efter att han har 

ställt datorn på elevens bord, ler Patrik mot eleven med en glad blick.  

7.4.2 Sammanfattning 

Patriks rörelser i rummet är med stora förflyttningar, både sidled och djupled. Hans 

kroppshållning är rak men med avslappnad i axlar. Armarna är mjuka och långsamma 

rörelser. Patriks huvudrörelser är riktade mot elevgrupp samt vid enskild kommunikation med 

elev. Hans ansiktsuttryck var allvarlig och avslappnad med leende på läpparna. Patrik hade 

ögonkontakt med varje elev. Patriks inledning av situationen att peka på tavlan för vad elever 

skall göra, utan verbal kommunikation.     
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8. Analys av observationer 

I detta avsnitt kommer det att ta upp ett fåtal situationer med de utvalda lärarna i studien. I 

varje händelse med respektive lärare blir det en analys som består av en beskrivande del av 

situationen. I den beskrivande delen flikar jag även in de olika författarna från tidigare 

forskning, för att förklara och tolka de olika delarna i situationerna.  

 

Vid observationen i Berits årskurs tre fick eleverna rätta fel i matematikboken. Berits situation 

blev att gå fram till varje elev och visa i boken, vad för tal eller sida som skulle rättas. I den 

situationen säger Backlund (2006) att det sker det en tvåvägskommunikation mellan läraren 

och eleven. Det finns en sändare och en mottagare. I Berits situation, visar hon med sin arm 

och hand genom att peka och bläddra i boken, vart eleven skall rätta. Efter hon har gjort det 

inväntar hon, med en paus, en signal av respons från eleven av att hon/han har förstått. Det 

menar Maltén (1998) att sändaren skickar ett budskap till mottagaren. I sin tur avkodar 

mottagaren budskapet och tolkar den. När eleven i detta fall har tolkat budskapet så sänder 

den tillbaka åter igen till sändare, som en feedback, för att signalera att hon/han har uppfattat 

budskapet. Eleven ger en respons till läraren med en nickning eller tittar upp med sin blick. 

Nilsson och Waldemarsson(2005) säger att ögonen har stor betydelse för icke-verbala 

signaler. Det är med hjälp av ögonen som vi, utan ord, kan på avstånd se hur vi uppfattar en 

annan människa genom att vi uttrycker med våra kroppar. Det är känslolägen, rörelse, 

beteende, stämningar men också reaktioner. Berit har signalerat att hon inväntar en respons 

för att hon ska veta att eleven har förstått och kan gå vidare till nästa elev. Hon står och tittar 

ned på eleven för att få det klargjort från elevens sida.  

 

I Patriks femteklassare börjar lektionen med att han går in i klassrummet och mot tavlan. På 

plats ställer han sig vid tavlan och använder en arm och pekar på en skriven text som visar 

vad eleverna ska göra. När Patrik pekar mot den raden där det står fluor, tittar han sedan ut 

mot eleverna i klassen. Enligt Backlund (2006) menar att icke-verbala signaler sänds ut direkt 

när individer möter varandra. Hon säger också att de icke-verbala signalerna inte är hela tiden 

beroende av de verbala signalerna. Detta visas i Patriks fall att han med sin kropp och arm, 

visar tydligt vad varje elev skall göra utan att han tar till ord för handling. Det är de medvetna 

signalerna, alltså de extravinglistiska, som Patrik tar till för att få fram sitt budskap till 

eleverna.  
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En annan person som också tar till kroppsspråket för att signalera är Ann-Britt i sin 

femteklassare. Det signalerar hon vid uppmaningen om de försvunna skorna genom att skriva 

på tavlan ”Försvunna skor”. Hon förstärker detta genom att visa i luften med två fingrar. 

Backlund (2006) tar upp om gester och handrörelsernas betydelse. De kallar Backlund för de 

medvetna rörelserna som används för att höja ordens betydelse och värde. Det budskapet blir 

mer levande och betydelsefullare. Ann-Britt visar eleverna både via skriftspråket och visuellt 

hur många skor det handlar om.  De handrörelser som Ann-Britt gjorde i sin situation kallas 

enligt Backlund för det beskrivande, när personen visar något i grovt luften i symbolform.  

 

I observationen med Anja, står hon i klassrummet och pratar om dagens schema och om 

brandövning. Efter en stund ställer två elever frågor. När varje elev fick ordet, pekade Anja 

med höger arm och hand i en hastig rörelse framåt och mot eleven. I den här situationen talar 

Backlund(2006) om ”pekfinger-pistolen” i sina talarställningar. Hon förklarar det som att 

många lärare använder sig av det uttrycket för att peka på vem av eleverna som får ordet. Det 

kan då uppfattas som auktoritär eller hotande. Backlund tar även upp om sina kategorier på 

gester. De ledsagande gester är personligt anknutet och de är ofta omedvetna för individen 

själv. När individen kommunicerar verbal följer de gesterna med av rytmen och tempot i 

kommunikationen. Men samtidigt kan det också vara den signalerande gester som visar när vi 

vill någonting, och som i Anjas fall att hon kan föredra att peka mot en elev i en snabb 

rörelse.  

 

I Anjas situation var även hennes blick stirrande och riktad mot eleven när hon pekade. 

Backlund (2006) talar om att blickar kan ge olika signaler. Om blicken är intensiv och lång 

kan det ge känslan av kontroll eller makt av den personen. Den kan också uppfattas som 

dominerande, aggressiv eller påträngande. Anja har ögonkontakt med eleven för att just den 

personen ska få fråga när handen räcks upp. Det Anja gör i situationen är att hon riktar först 

med sin hand i hastig rörelse först och med en riktad blick mot eleven att hon är dominant i 

situationen. 

 

I observationen med Patrik och hans femteklassare visade sig i slutet av observationen att 

hans kroppsspråk förändrades på bara någon sekund. Från att först lägga märke till att en elev 

räcker upp handen och han går fram till eleven. Därefter blir hans kroppshållning rak och 

spänd och huvudet rycktes till när han närmar sig eleven. Sedan blev kroppen avslappnad när 

han gick för att hämta den bärbara datorn åt eleven med ett leende på läpparna och 
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uppspärrade, glada ögon. Nilsson och Waldemarson (2005) säger att ansiktet är det viktigaste 

för icke-verbal kommunikation. Det är utifrån ansiktet blir det en informationskanal för oss 

människor. Den gör att vi kan få en uppfattning om hur en individ är. Backlund (2006) menar 

på att ansiktets olika delar ger uttryck för hur vi vill bli bemötta men också hur vi bemöter 

andra. Backlund säger också om ansiktet ger uttryck för vad som erbjuds och vad vi vill ha 

tillbaka. I Patriks fall där han blir både spänd i kroppen och huvudet. Efter det blir han 

avslappnad efter ha sett eleven och vad han/hon vill.  

 

Nilsson och Waldemarsson(2005) säger att ögonen har en viktig roll för att kunna se och ta 

emot sinnesuttryck. När personer får ett intryck av den fysiska miljön, blir vi också påverkade 

av detta. Han ser eleven, blir påverkad genom att först bli spänd, av att se eleven och sedan 

avslappnad för att se vad eleven vill. En reaktion från Patriks sida för vad eleven signalerar 

till honom. När Patrik hämtade datorn till eleven blev hans kroppsspråk annorlunda genom att 

bli avslappnad och ansiktsuttrycket var mer åt det glada hållet.  

 

Enligt Maltén (1998) består kroppsspråket av 70 % av kommunikationen. I och med alla 

dessa uttryck som överförs via icke-verbala kommunikationen är också individuellt bundet, 

alltså personliga kroppsrörelser, som överförs. Han påstår att den personliga karisman av en 

människa kan betyda mer än innehållet i den verbala kommunikationen.  

De extravinglistiska signalerna som Backlund(2006) tar upp är medvetna och omedvetna 

rörelser som vi människor använder oss av. Framför allt de medvetna rörelserna är det vi har 

full kontroll på ex. kroppspositioner, (kroppshållning mm.), gester, placering i rummet samt 

användning av vissa fysiska föremål, som penna, papper mm. 

 

Det rörelsemönster som vi alla individer har, visas även i observationerna hos lärarna i denna 

studie.  I situationerna med Patrik och Berit använder de sin rörelse i klassrummet i sid- och 

djupled. I stort rör sig på hela klassrummets yta för att prata med varje elev och även vid 

tavelområdet för att förklara eller visa exempel/meddelande. Båda personerna har också en 

rak kroppshållning med avslappnande axlar när de rör sig i rummet. Backlund (2006) skulle 

förklara det som att talaren med uppsträckt, rak rygg och huvud kan uppfattas som att 

personen har en stor säkerhet på sig själv. Personen kan också uppfattas som att vara 

överlägsen jämfört med andra. 
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I Anjas fall förekom det ofta att rörelserna skedde i sidled. Det skedde vid tavlan och vid 

hennes arbetsbord när hon uppmanade sina elever eller pratade om dagens schema. Även hon 

hade en rak kroppshållning vilket kan uppfattas som säkerhet eller överlägsenhet som 

Backlund(2006) påstår.  Ann-Britts rörelsemönster var mer återhållsamt då hon ofta stod stilla 

på samma plats vid tavlan, när hon förklarade bråk i matematik med sina elever.  

Både Anja och Ann-Britt är två talare som båda står mest vid tavlan eller går i sidled. Då 

menar Backlund (2006) att talaren sätter upp en gräns för sina åhörare när talaren väljer att stå 

vid katedern eller vid tavlan. Det kan ge i intryck att talaren inte vill ha närkontakt med sina 

åhörare. Både Anja och Ann-Britt valde att inte gå i djupled i klassrummet.  
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9. Diskussion 

Något som fick mig att bli en aning fundersam under tiden jag forskade på icke-verbal 

kommunikation, var att det fanns så lite forskning inom ämnesområdet på skolans område.  

Detta tycker jag är konstigt eftersom icke-verbal kommunikation har stor betydelse även för 

den verbala kommunikationen. När individer kommunicerar med varandra har den icke-

verbala funktionen en betydelse till hur vi faktiskt uppfattar varandra och hur vi tolkar genom 

kroppshållning, gester och ansiktet mm. Kommunikation sker i alla sammanhang och inte 

minst inom skolan mellan lärare och elev. Detta fick mig att känna mig mer motiverad till att 

skriva mitt examensarbete inom ett ämne som det inte har skrivits mycket om lärares icke-

verbala kommunikation.  

Min frågeställning på undersökningen var: 

• Vilka observerbara icke-verbala uttrycksmedel kan pedagoger användas sig av i 

grundskolan? 

 

9.1 Metoddiskussion 

Det val av metod jag använde mig av var kvalitativ och strukturerad observation. Vid det fyra 

observationstillfällen använde jag mig av ett strukturerat observationsschema där jag hade 

tydliga rubriker och koder jag utgick efter för att kunna föra in min datainsamling.(Se 

bilaga2) På grund ut av kursens tidsram och deltagarnas tid hann jag inte med att kunna göra 

tillräckligt många observationer, anser jag själv. Men att överhuvudtaget få med fyra 

observationer var bra för att kunna få en bild av olika lärares kroppsspråk. Jag skulle gärna 

vilja ha gjort fler observationer och kanske fått sett om det är någon skillnad mellan män och 

kvinnors icke-verbala kommunikation. Det skulle också ha varit intressant ifall jag också hade 

intervjuat varje lärare för att få deras egna uppfattningar av dem själva hur de ser på sitt 

kroppsspråk. I och med att jag nu var ensam i denna undersökning utgår resultatet utifrån min 

uppfattning och tolkning av lärarnas icke-verbala kommunikation. Det jag också skulle kunna 

ha gjort är att ha observerat en lärare, vid olika tillfällen, för att se om den lärares kroppsspråk 

var skillnad i olika situationer. Den tanken kom upp hos mig efter jag hade gjort klart alla 

mina observationer. Det hade också varit intressant ifall jag hade observerat en lärare och fått 

sett hur läraren hade kommunicerat utifrån olika ämnen och även fått in aspekten från 

tidpunkter under dagen, ex hur läraren kommunicerar på förmiddagen respektive 

eftermiddagen.  
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Mitt val av ett strukturerat observationsschema var bra för denna studie. Det beror på att 

observationsschemat gav en tydlighet med hjälp av kategorierna jag använde mig av för att 

kunna se hur lärarna agerade framför sina elever med sitt kroppsspråk. Johansson och Svedner 

(2006) menar att den strukturerade observationen är kategoriobservation där det finns tydliga 

beteendekategorier att utgå ifrån. (s.55). Även Bjørndal (2005) säger att strukturerat 

observationsschema en utarbetad metod som har gjorts innan observationerna har börjat. I det 

observationsschemat skrivs det ned stödord med sina upptäckter i observationstillfällen. (s.48-

50) Det tycker jag har varit ett stort plus för mig att kunna få fram den informationen med 

hjälp av kategorierna. 

 Jag hade många kategorier i mitt observationsschema och som var bra men i efterhand kan 

jag se att jag hade glömt att ta med kategorier som kunde ha varit bra för undersökningen. 

Många gånger märkte jag, när jag observerade att det vore intressant att ha med när 

kommunikationens pauser faller in i kommunikationen.  

 

En annan sak som jag lade märke till var när jag observerade och det var min valda kategori 

om ljud. Mitt val av den kategorin var att jag också skulle ha prickat för, hur många gånger de 

ljudade ljuden ”hum” och ”ah”. Men det som hände var att ingen lärare jag observerade 

använda sig av ljuden. Därför hade jag inget resultat utifrån kategorin ljud som jag hade med i 

mitt observationsschema. Det hade jag också tyckt varit intressant för att se de olika lärarnas 

användning av ljudning i klassrumssituationerna. Jag tänkte efter vid varje observation varför 

läraren inte använde sig av ljudandet när en elev frågade eller när lärare pratade till eleverna. 

Hur kunde det komma sig att de inte blev något ljudande från lärarna? Det var något som jag 

tog förgivet att det är något naturligt att använda sig av, när en sändare och en mottagare 

kommunicerar. Det är när sändaren skickar ett budskap och att i sin tur mottagaren skickar ett 

gensvar, återkoppling tillbaka, för att han/hon har förstått. I det gensvaret kan det då ibland 

komma fram en ljudning av ”hum” eller ”ah” som ett svar på att mottagaren har förstått. Men 

eftersom det inte framkom i min observation var det ändå intressant att se att det faktiskt inte 

kom med som jag trodde att de skulle göra.  

 

När jag observerade lärarna kunde jag inte exakt se för varje minut vad lärare gjorde för 

rörelser. Det berodde på att jag var tvungen emellanåt att titta ned i mina papper när jag 

antecknade av det jag såg i situationerna. I den stunden jag inte såg, missade jag information 

som kan ha varit relevant för forskningen. Men det handlar om att jag inte har en god 

observationsvana och därför kan en del relevant material har gått förlorat. Här finns det en del 
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bortfall. Men däremot den information jag fick gav ett resultat och som också visade hur 

lärarna rörde sig i klassrummet, vilken mimik de hade eller ansiktsuttryck.  

 

Reliabiliteten för denna undersökning är låg. Jag som ovan observatör, observationernas 

olikheter liksom observationsschemats innehåll och användandet är exempel på 

osäkerhetsfaktorer. Det hade givit ett intressant resultat ifall en annan person också hade 

studerat exakt samma som jag i lärarsituationerna. Då hade både jag och en den andra dragit 

likheter och skillnader på vad vi hade studerat och sedan fått en större validitet.  

 

Val av deltagare i min undersökning kan jag se är både positiv och negativ. Efter jag fick tag 

på 4 deltagare blev det åter ett bekymmer, nämligen en manlig och tre kvinnliga. Hur ska jag 

kunna se skillnad mellan deras kroppsspråk när det var olika kön? Det var så min tanke var 

från början. Men jag kom på att det viktigaste var i min undersökning är att se många olika 

slags karaktärer på lärare och inte pga deras kön, när jag observerade. I min undersökning kan 

jag därför inte generalisera att alla lärare har ett visst kroppsspråk, men det jag vill poängtera 

här är att jag har skapat en tolkning och en egen uppfattning av vad jag kom fram till i mina 

observationer. Därför kan inte min undersökning bli helt tillförlitligt pga av dessa för - och 

nackdelar. 

Mitt resultat utifrån det observationer som jag utförde anser jag blev en rätt så stor validitet 

ändå eftersom jag fick tag på 4 deltagare med fyra olika kroppsspråk. I valet av att ha 10 

minuter vid varje observation höjer också validiteten för att kunna få ned mycket information 

om varje lärares kroppsspråk och att få en överskådlig bild. Det som sänker validiteten för 

observationernas resultat är valet av att ha ett observationstillfälle med varje lärare. Nu valde 

jag att inte observera läraren mer än en gång men hade jag gjort det hade resultatet fått en 

bredare bild och att min tolkning och förståelse av lärarens kroppsspråk hade sett annorlunda 

ut. Det hade i sin tur ökat resultatets validlitet.  

 

Till min undersökning tycker jag att min fråga var adekvat. Min fråga ställs genom att tydligt 

visa att jag ska observera lärares kroppsspråk och hur olika de faktiskt är. Min fråga känns 

som att det inte skulle ha varit någon annan, beroende på efter de förutsättningar jag hade, 

som att vara ensam observatör och som led till att jag sammanställde resultat själv efter min 

fråga som utgick ifrån hur de olika lärarna hade för icke-verbal kommunikationssätt.  
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Jag ser på mig själv som forskare att jag har utvecklas i att kunna skilja på vad som är viktigt 

när det gäller att observera andra människor. Jag har sett vad viktigt det är att ha en fokus på 

den information som man vill ha till sin undersökning. 

 

9.2 Resultat diskussion 

Jag blev helt klart överraskad på de olika lärarnas agerade i situationerna i min studie.  Jag 

fick många aha-upplevelser av observationerna, som ex. en lärare som visade tydligt i sitt 

kroppsspråk när deltagaren använde sig av en paus med en elev. Jag har aldrig funderat över 

vad en paus är i kommunikationen eftersom jag tror att det ligger helt naturligt för oss att 

stanna upp när vi kommunicerar. När jag såg läraren göra detta moment, blev det uppenbart 

för mig hur viktigt pauser faktiskt är. Jag tycker att det är viktigt som lärare att invänta sina 

elever att de förstår vad du som lärare menar när vi har förklarat. Jag tycker att många gånger 

har jag själv varit tydlig när jag har undervisat i klasser men att situationen blev helt 

annorlunda och att jag har fått börja tänka om. Det kanske har varit som så att jag ansåg att 

jag hade förklarat bra och att jag trodde att jag fick en respons av en elev, så blev det inte en 

paus som jag kanske uppfattade i kommunikationen med den enskilde eleven. Det kan har 

varit så att jag inte inväntade eleven för att han/hon skulle ge en respons av att ha uppfattat 

uppgiften rätt. I lärarens situation utifrån mitt resultat som väntade på elevens respons visade 

med sin kropp att hon stod och vänta in, för att få en respons av eleven antingen med en 

nickning eller med blicken. Detta blev för mig en aha-upplevelse och som jag tänker ta med 

mig till min framtida yrkesroll.   

 

När jag har letat efter information om icke-verbal kommunikation blev det som en chock för 

min del. Jag trodde att det fanns mycket forskning kring pedagogers kommunikation när det 

gäller kroppsspråket, men i praktiken visade det sig att så var inte fallet. Jag anser att det har 

forskats för lite om lärares icke-verbala kommunikation. De forskare som har studerat icke-

verbal kommunikation är tidigt 1970- och 1980-talet. Den forskningen som var för 20-30 år 

sedan är självklart inte samma som nu, tror jag. Jag trodde att de skulle finnas forskning om 

icke-verbal kommunikation från 1990 och framåt. Men det visade sig att det gjorde det inte. 

Men den forskningen jag fick fram gav många intressanta aspekter som en del forskare har 

undersökt. De jag tänker på är träningsprogrammet för lärare som var i avsikt att lärarna 

skulle bli mera medvetna om sitt kroppsspråk. Det som också var intressant var Mehrabiens 

koncept för immediacy, omedelbarhet i kommunikationsbeteendet. Det är de vi människor har 

som ett slags beteende för saker vi gillar och inte gillar i vardagen. En annan forskare Janis, F. 
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Anderson som forskade fram om lärarens omedelbarhet och undervisnings effektivitet. I 

hennes forskning kom det fram att den icke-verbala kommunikationsbeteende är ett viktigt 

instrument för elevernas påverkan på lärare men också ämnets innehåll i skolan. Det var också 

viktigt för elevens beteende för att bli mer engagerade i skolan. Detta berodde på, enligt Janis 

forskning om lärarens icke-verbala kommunikations-beteende. Detta tyckte jag var intressant 

och med mitt resultat i fråga blir det som ett komplement av vad jag studerade. Det jag såg 

var lärarens rörelse i rummet, som kroppshållning och armrörelse. Jag studerade även om 

ansiktsuttrycket med mimik, ögon och huvudets nickningar samt beröring. Dessa 

kroppssignaler jag studerade hade även Janis forskat på men hon hade även studerat röstens 

uttrycksfullhet.  

 

Alla dessa komponenter som vi människor använder oss av, när vi kommunicerar, leder till att 

vi faktiskt uttrycker mer med vår kropp, än bara orden och dess innehåll. Det verbala och men 

också det icke-verbala måste vara med för att vi ska kunna förmedla budskap till mottagare.  

 

Det som blev intressant med mitt resultat av att det gav många nya intressanta delar som jag 

gärna hade forskat vidare på. Det som kom fram i mitt resultat är att som lärare använda sig 

av kroppsspråket alla funktioner på utbrett sätt. Jag menar att använda sig av rörelse i rummet 

som en arena. Jag tycker att lärare inte hela tiden ska stå vid tavlan och förmedla kunskap, 

utan gå runt i rummet och ta vara på alla ytor som finns. Det finns inget som säger att vi lärare 

måste stå vid tavlan och undervisa. Av mitt resultat var det en del av lärarna som använde sig 

av hela rummet när de kommunicera med sina elever. Några av lärarna gick antingen både 

sid- och djupled med en annan stod stilla och vred sig lite på plats när personen förklarade vid 

tavlan. Om en lärare rör sig mycket och har i stort sett ögonkontakt med alla sina elever så 

kan det uppfattas som att personen har säkerhet och kontroll över eleverna och situationen.  

Men står läraren vid samma punkt i rummet och kommunicerar ut till eleverna utan 

ögonkontakt kan uppfattning bli att den personen vill helst inte ha för nära kontakt med sina 

elever. Den lärare som har mycket ögonkontakt med vissa elever kan uppfattas av andra att 

han/hon har favoritelever.  

 

Mitt resultat visar faktiskt att vissa lärare i studien stod vid tavlan när de undervisa och som 

jag tror många människor som har gått i skolan har den bilden fortfarande kvar av hur en 

lärare undervisar. Jag kan se nu i efterhand när jag har funderat är att jag hade en egen 

föreställning om lärare att de skulle vara rörliga och ta för sig i klassrummet. Jag ansåg nog 
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att kroppsspråket blev så mycket tydligare om lärarna hade varit mer rörliga både med armar 

och hela kroppen. Det var den föreställningen jag hade när det gäller att ha ”ett bra 

kroppsspråk”. Men i min studie visar det att lärarna Anja och Ann-Britt valde att inte vara lika 

rörliga eller använda sig lika mycket av rummet som Patrik och Berit. Det jag märkte i 

situationerna med Anja och Ann-Britt var att pedagogerna rörde sig mer med armar och att ha 

ögonkontakt när de stod förklara eller berättade. De använde sig av kroppen där de var 

placerade på deras position, en stilla plats vid tavlan, och utifrån de hade ett tydligt 

kroppsspråk som de använde sig av för att förklara. Efter Anjas och Ann-Britts observationer 

tänkte jag mest att de har väl inget tydligt kroppsspråk, eftersom de inte var rillräckligt 

rörliga. Men när jag fick sitta ned en stund och började reflektera över situationerna blev det 

uppenbart för mig att Anja och Ann-Britt hade ett kroppsspråk som var tydligt, även fast de 

stod stilla. Utifrån tavelpositionen som de båda använde sig av, kunde de med hjälp av 

kroppens olika delar ändå förklara de budskap de ville få fram. Det blev för mig klart och 

tydligt att läraren inte behöver gå runt i klassrummet och använda sig av alla ytor för att vara 

tydliga och förklara i ämnet som sker under lektionen. Oavsett vad läraren använder sig av för 

sätt att förmedla ett budskap, antingen stilla vid samma plats eller på ett rörligt sätt i djupled 

kan budskapet komma fram beroende på hur tydlig du är med din kropp. Kroppen har många 

möjligheter för att visa vad jag som pedagog menar när det ska förklaras ex. ett matematiktal, 

där armarna kan peka och visa hur många han/hon menar eller ögonkontakten med elever. Det 

blev uppenbart att bara för att läraren står stilla behöver inte de betyda att de använder sig 

mindre av kroppsspråket. 

 

Resultatet i denna undersökning visar att alla lärare är olika när de förmedlar budskap med 

hjälp av kroppen i kommunikationen. Min slutsats och jag kan bidra med som nytt är att vissa 

av lärarna använde sig av olika kommunikationsmedel för att undervisa men även också det 

som nämns ovan av att lärare kan visa ett tydligt kroppsspråk oavsett en stilla eller rörlig 

position. Ett exempel på det är läraren som inte behövde uttrycka sig i ord utan visa med sitt 

kroppsspråk, alltså pekade på text för att uppmana sina elever till att börja. Utifrån den 

situationen visar det tydligt de som Backlund pratar om att de medvetna signalerna, 

extralingvistiska. De signaler som är medvetna, och som läraren gör i situationen att peka på 

en text vid tavlan för att uppmana sina elever till att börja med det som pekas på. Det är ju 

genom det verbala som ofta många tror att det är där som kommunikationen har viktigaste 

betydelsen men att kroppen signalerar mer, som Maltén också påstår är 70 % av all 

kommunikation. Jag tror att många inte vet att det är så mycket av den icke-verbala 
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kommunikationen som spelar roll för ett möte med andra individer. När läraren möter sina 

elever blir det ett möte mellan dessa parter som har en avgörande betydelse för hur mötet 

mellan individerna ska bli. Då den läraren jag nämnde nyss gick fram till tavlan är också 

personen tydlig med det han/hon vill. Det tycker jag var väldigt intressant att se i den 

observationen för det vet många med mig att tydlighet är så viktigt när ett budskap skall fram, 

oavsett vad budskapet är. Det handlar framför allt om att läraren ska vara tydlig för att alla 

elever ska förstå. Det är ju en prioritet som vi lärare ska vara noga med när vi undervisar. 

Visar läraren tydlighet, både verbal och icke-verbal, leder det till att elevernas inlärning blir 

bättre i och med att läraren tar till mer medel för att alla elever skall förstå ämnets innehåll. 

Tolkningarna kan bli många men det viktigaste är, tror jag att använda sig av kroppens olika 

kommunikationsfunktioner för att kommunicera i undervisningen. Det vet nog många med 

mig som också har upplevt genom skolåren, när lärarna står framme vid tavlan och bara pratar 

om sitt ämne men står som en stel pinne. Hur tråkigt blir inte att lyssna och att det leder till att 

eleverna tappar fokus på både ämnet och läraren? 

 

Det handlar om att skapa en god kommunikationsmiljö, där det blir intressant att lyssna på 

läraren ifall de använder sig mer av sitt kroppsspråk. Jag vet att kommunikationen blir mer 

levande och framförallt personlig om läraren vågar bjuda på sig själv när de undervisar. Jag 

tror att alla människor kan detta ifall bara om de vill. Jag tror att många elever skulle tycka att 

skolan var roligare och mer lärorik ifall läraren vågar ta för sig mer när de undervisar med 

hjälp av kroppsspråkets dynamik. Läraren skall finna sitt eget kroppsspråk som fungerar bäst 

för en själv och också utgå ifrån att vilja vara i den miljön med elever och skapa 

förutsättningar för att få en lärande miljö, med hjälp av kroppsspråkets olika funktioner. Alla 

delar som jag har tagit upp i denna uppsats är viktiga att variera sig emellan anser jag. Då 

tänker jag på att använda sig av kroppens delar så som armar, ansiktets mimik, ögonkontakt 

och rörlighet och stillhet i klassrummet. Jag tror det är viktigt att skapa en balans mellan den 

verbala och icke-verbala kommunikationen. Det finns många som jag tror och vet är duktiga 

på att variera sig i sin undervisning men det handlar också om hur läraren är som person i 

undervisningen. När läraren undervisar, utan att vi tänker på det, använder vi av oss kroppen 

som ett hjälpmedel för att få fram de olika budskapen. För lyckas du som lärare att få fram 

ditt budskap i undervisningen, har du även lyckats att ta tillvara på och använt ditt eget 

kroppsspråk som ett viktigt verktyg för att förmedla kunskap till varje enskild elev i skolan.  
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9.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det som har väckt mitt intresse genom denna studie är om det föreligger några skillnader i 

kvinnlig och manlig icke-verbal kommunikation.  

Det som också vore intressant är att studera elevernas icke-verbala kommunikation. Det 

skulle kunna möjligtvis vara icke-verbala kommunikationen mellan lärare och elev, eller 

elever emellan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Ann-Sophie Malmqvist och studerar till lärare på Karlstads Universitet. Jag går nu 
min sista termin och ska göra mitt examensarbete. I min undersökning har jag valt att ta reda 
på lärarens icke verbala kommunikation, alltså kroppsspråket, i klassrummet med elever.  I 
min undersökning kommer jag att observera läraren i klassrummet, alltså ingen fokus på 
eleverna. För att få göra en observation måste jag ha föräldrars medgivande. 

I och med denna undersökning kommer nu detta brev till er föräldrar för att ni ska vara 
informerade om vad jag kommer att göra i klassen där ert barn går.  

Undersökningen kommer att ske:  

___________________ 

Har ni några frågor eller funderingar om min undersökning.  

Så kan ni kontakta mig på: 

Mail: annsmalm01@student.kau.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Ann-Sophie Malmqvist 
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Bilaga 2 

Observationsschema 

 

Tid:______________ Datum:_________________ 

 

Klass:____________ Lärare:__________ 

  Rörelse i Kroppen/armar  Ansiktsuttryck Huvud Ögon Fysisk Ljud  
  rummet hållning/rörelse A, G, S nickningar rörelse & gester Beröring moment 

  sid-/djupled S/R , S     

V,H,RF, Öb, 

Slappa/spänd   

 

(hum/ah) 

                
Lärare                
                

                
                

                

                
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

  

Kroppen: S/R= striktRak 

     
  

S= slappt 
     

 

V = Vänster  V = vridning av kropp A= allvar 

 

RF = rakt fram 

  

 

H = Höger Armar: S=Stilla G= glad 

 

Öb = överblick 

  

 

F = fram R = rörliga rörelser/runda S=spänd/sur 

 

Slappa / spända 

  

 

B = Bak VA = vänster arm 

     

 

S= stilla HA= höger arm 

     

 

L= 

lutafram/bak P =pek/sträcka ut armen 

     


