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Abstract 
 
Uppsatsens fokus ligger på pedagogers bruk av icke-verbala signaler i 
undervisningssituationer. Syfte är att undersöka vilka dessa signaler är, samt att 
besvara frågeställningen – om och hur dessa icke-verbala signaler används. 
Tidigare forskning inom ämnet samt för ämnet relevant litteratur presenteras och 
lyfts fram i uppsatsen som sedan knyter an sin egen undersökning till tidigare 
forskning. Metod och grund för besvarandet av uppsatsens frågeställningar har varit 
observation och undersökning i form av videoinspelning av tre olika 
yrkesverksamma pedagoger i en undervisningssituation. Slutsatsen; att rätt bruk av 
icke-verbala signaler i undervisningssituationer gynnar läraren och dess elever, har 
kunnat dras utifrån undersökningen. 
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1 Inledning  
”Jag vet att du tror att du förstår vad du tror att jag sa, men jag är inte säker på att du har fattat 

att det du hörde inte var det jag menade” (Maltén, 1998 s.11).    

   I kommunikationen människor emellan står det verbala, talde språket, bara för en del av den 

information som utbyts mellan parterna. Till det verbala språkets hjälp kommer det fysiska, 

kroppsliga språket som med hjälp av gester, blickar och kroppshållning låter åhöraren förstå 

budskapet i dess helhet. Att dessa två kommunikationsformer överensstämmer med varandra 

är viktigt för att man som sändare ska vinna förståelse hos mottagaren och för att denna ska 

tillgodogöra sig hela budskapet. När en sådan överensstämmelse inte går att finna uppstår 

kommunikationsproblem och mottagaren blir förvirrad. Till exempel kan man tänka sig att en 

elev som frågar sin lärare om han eller hon får vara inne på rasten och får ett ”ja” till svar av 

sin lärare samtidigt som denne skakar på huvudet, troligen kommer att ställa om frågan 

eftersom inget tydligt svar levererats.  

   Dessa två sätt att kommunicera (verbalt eller icke-verbalt) kan kombineras men också 

användas var för sig. Det kroppsliga språket kan antingen förstärka och komplettera orden 

eller dra uppmärksamheten bort från dem (Backlund, 1991). Det finns intressant forskning 

som visar på att över 80 % av lärarens budskap är icke-verbalt och att om det icke-verbala och 

det verbala budskapet inte överensstämmer så vinner nästan alltid det icke-verbala budskapet 

framför det verbala. Om nu forskningen stämmer, borde man då inte som lärare utnyttja sitt 

icke- verbala språk så långt som möjligt för att få maximal effekt på sitt budskap?  

Och borde inte undervisningen underlättas för både läraren och dess elever om denna blev 

mer medveten om de icke-verbala signaler han/hon sänder ut samt lär sig att hantera och 

använda sig utav dessa?   

   Personligen tror jag att den icke-verbala kommunikationen kan vara ett av lärarens 

viktigaste arbetsinstrument om man lär sig att använda denna och på rätt sätt kombinera den 

med den verbala kommunikationen. Stora fördelar torde kunna dras ur det pedagogiska 

arbetet om man som lärare blir medveten om hur man kan använda sig av sina icke-verbala 

signaler och hur man drar nytta av den icke-verbala kommunikationen. Vad man kan använda 

den till samt varför man bör använda sig utav den. Med denna obligatoriska och för mig 

avslutande uppsats öppnades möjligheten att titta närmre på om jag har rätt i mitt antagande 

att lärare kan skörda framgångar hos sina elever i lärandesituationer om deras icke-verbala 

kommunikation överensstämmer och förstärks med den verbala kommunikationen. 
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1.2 Bakgrund  
Flera böcker har skrivits om hemligheten bakom ett lyckat ledarskap och en bra 

kommunikation mellan lärare och elev. John Steinberg är en av de många författare som i 

flera år studerat just detta och författat böcker om ämnet. Inom sina böcker hänvisar Steinberg 

många av sina tankar och idéer till Michael Grinder som är en framstående pedagog inom 

ledarskap i USA. Det är framförallt böcker skrivna av dessa två författare samt tre olika 

forskningar som ligger till grund för denna uppsatsens tillkommande.  

     Att människor pratar lika mycket med kroppen som med det verbala språket är ingen nyhet 

och fast att människans utveckling har pågått i över en miljon år samt att oändligt mycket 

forskning bedrivits på människans olika beteendemönster, presenterades inga studier om 

människans icke- verbala kommunikation förrän på 1960-talet.  Först år 1970 då Julius Fast 

skrev boken Kroppsspråket blev allmänheten ordentligt uppmärksammad på det kroppsliga 

språket och på dess signaler. 

   Än idag är faktiskt många människor omedvetna om att det finns en tydligt icke-verbal 

kommunikation och att detta till stor del påverkar/kan påverka deras kommunikativa 

kompetens. Den icke-verbala kommunikationen talar för sig själv och avslöjar vad vi 

egentligen känner och tycker inför olika människor och situationer. Vi kan enkelt säga en sak 

med vårt verbala språk och samtidigt avslöja med det kroppsliga språket att sanningen är en 

annan än den vi verbalt ger uttryck för. Det är våra gester som avslöjar oss och visar vad vi 

egentligen tycker och tänker om något menar Pease (1981). 

   Det finns olika siffror på hur stor del av vårt budskap som framförs verbalt och icke-verbalt. 

Dock visar all forskning som lästs under arbetets gång tydligt att den icke-verbala 

kommunikationen har större betydelse än den verbala.  

  En studie som gjorts av den amerikanska forskaren Mehrabians (1972) visar att vid 

motstridiga budskap litar man till största delen till ansiktsuttrycket, sen till rösten och sist till 

orden. Detta visar klart hur viktigt det är att läraren inte bara tänker på vad denne säger med 

ord utan även på hur budskapet presenteras kroppsligt.   
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva de icke-verbala signaler som finns och koppla dessa 

till forskningsresultat. Syftet är också att undersöka om lärare använder sig av dessa icke-

verbala signaler och budskap i undervisningen, och i så fall hur? Följdfrågan blir om 

eventuellt bruk av icke-verbala signaler och budskap underlättar lärandesituationen för läraren 

och dess elever – och i så fall på vilket vis?  
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2 Litteraturgenomgång 
I denna del kommer jag att förklara begreppet kommunikation samt vad som menas med den 

icke-verbala kommunikationen, ge exempel på de icke-verbala signalerna samt ge några 

exempel på hur dessa kan användas och visa sig i undervisningen. Eftersom den icke-verbala 

kommunikationen omfattar så mycket har jag valt att koncentrera mig på de signaler som 

kroppen sänder ut, det vill säga vårt kroppsspråk. De yttre signalerna så som de olika 

miljöfaktorerna kommer att nämnas men inte behandlas närmre.  

    Jag kommer först att ge en presentation i vad forskningen säger kring mitt valda ämne och 

sedan mer djupgående gå in på var och en av de icke-verbala signalerna samt koppla dessa till 

forskning på området. De icke-verbala signalerna kommer att beskrivas och dess möjliga 

budskap att presenteras.    

 

2.1 Definition av begreppet kommunikation 
Maltén (1998, s 18) anser att ”kommunikation är samspelet mellan människor som i en viss 

situation avsiktligt talar klarspråk med varandra”.  

   Svensson skriver i Kommunikationshistoria (1988, s 10) att kommunikation är ”sådant 

utbyte av betydelser människor emellan som är relevant för människornas förståelse av det 

samhälle som omger dem”. Svensson hävdar att kommunikation har den funktion att den kan 

sprida flera olika slags budskap på en och samma gång, men om detta inte görs på rätt sätt kan 

kommunikationen lätt misslyckas och det rätta budskapet istället utebli. Vidare beskriver han 

den semiotiska kommunikationsmodellen som visar betydelsen av att tecken (sammanför ett 

uttryck med ett innehåll), avsändare och verklighet stämmer överrens för att 

kommunikationen skall lyckas. Är tolkningen av tecknen självklara och entydiga har man 

antagligen lyckats med att framföra sitt budskap, men om man lämnar de allra enklaste 

budskapen utanför, så kan tolkningen bli alltför komplicerad för mottagaren och 

kommunikationsproblem kan då uppstå.  

   Alltså allt som förmedlas, överförs och mottas från en människa till en annan kallas för och 

är kommunikation oavsett om det sker verbalt eller icke- verbalt enligt författarens mening. 
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2.2 Definition av begreppet icke-verbal kommunikation 
I Pedagogisk Uppslagsbok (Lärarförbundets förlag, 1996) ges förklaringen till  

 icke-verbal kommunikation såhär: ”icke- språklig kommunikation, utbyte av meddelande 

med hjälp av gester, miner och kroppshållning istället för ord.”   

Det verbala språket innebär alltså kommunikation med ord och den icke-verbala 

kommunikationen är det verktyg som vi utvecklat då orden inte alltid räcker till.  

 

2.3 Tidigare forskning i ämnet icke-verbal kommunikation 
För att ge en introduktion till denna uppsats presenteras här i korthet två av tidernas största 

forskare och pedagogers teorier och synsätt på kommunikation och språk, nämligen Piaget 

och Vygotskij. 

    Piaget anser att det talade språket kan vara ett svårt medium för tänkande och är därigenom 

mindre lämpligt som den viktigaste eller enda intellektuella stimulansen för barn, skriver 

Furth och Wachs (1978). Vidare menar Piaget att man för att ge barn en så tillfredsställande 

undervisning som möjligt, så att de en dag ska kunna använda språket på ett bra sätt, måste 

lära barnen ordens betydelse i sin helhet. För att människan skall nå det intellektuella stadiet 

där hon fungerar väl i språkliga avseende är handlingar och konkreta situationers media 

närmast nödvändiga. Ett för tidigt framhävande av språket menar Piaget resulterar i 

lågnivåaktiviteter, som inte stimulerat barnens utveckling tillräckligt. 

   Piaget för lärare (1997) också skriven av Futh tar upp Piages teori kring hur barn använder 

symboler (en skapad symbol som används istället för objektet självt), tecken och gester för att 

göra sig förstådda. Behovet av dessa gester och symboler avtar inte bara för att barnen lär sig 

att behärska språket. Piaget gjorde upptäckten av likheten mellan språkliga och andra 

symboliska aktiviteter. För barnet är språket bara ett av flera sätt att uttrycka sin symboliska 

förmåga. Piaget menar att barnet får sina symboler genom att härma omgivningen. De 

imiterar bestämda rörelser och gester och allt eftersom barnet utvecklas blir de yttre gesterna 

allt mindre tydliga och övergår istället till största delen till den språkliga kommunikationen.      

   I Vygotskij och pedagogiken (1998) skriven av Bråten, presenteras att Vygotskij inte bara 

ser utveckling i användandet av det verbala språket, utan att utveckling även förmedlas genom 

användningen av tecken och symboler. Denna kunskap kallar Vygotskij för semiotik (läran 

om tecken och symboler). Tecken och symbolanvändandet har människorna skapat genom 

tidernas gång och denna form av icke-verbala kommunikation har sedan levt vidare 

generation efter generation. Vygotskij menar att tecken och symboler överförs till individens 
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medvetande och blir till psykologiska tankeredskap, eftersom de genomsyrar samspelet 

mellan individen och dess sociala sammanhang.  

   I Vygotskij i praktiken- Bland plugghästar och fusklappar skriven av Strandberg (2006), 

beskrivs Vygotskijs tankar om hur våra tecken och gester uppkommit. Han menar att dessa 

verktyg inte kommer från himlen. Utan att de är kulturella artefakter, produkter av tidigare 

generationers vedermödor, förhoppningar, färdigheter och kunnanden som materialiserats, 

vandrat ut ur kroppen och blivit handfasta ting och påtagliga tecken. Tecken hjälper oss att 

tänka och människan använder tecknen som psykologiska verktyg menar Vygotskij. Tecken 

är alla de bilder och symboler som föreställer något så som ord, siffror, bilder och gester. 

Tecken är inte samma sak som de föreställer, utan visar och representerar det de avser att 

föreställa. Han menar också att det är mycket viktigt att praktiska handlingar strålar samman 

med det verbala språket. Visa konkret och berätta samtidigt, att använda tecken hjälper 

eleverna att skapa nya ord och begrepp menar han vidare. 

   Vygotskij lägger stort fokus på både det talade och skrivna språket, men blundar inte för att 

kommunikation och teckenanvändning har stor betydelse och stödjer lärandet. Han poängterar 

vikten av att inte låsa sig, undervärdera eller förkasta en specifik lärarstil utan dra nytta av 

alla. För vissa elever är teckensystemet det enda naturliga för andra är det skriftspråket.  

   Idag finns det betydligt nyare forskning på området men mycket av den forskningen har 

grunden i bland annat Piagets och Vygotskijs teorier.  

   Miller (2005) har forskat i ämnet icke-verbal kommunikation och har kommit fram till att 

det är av stor vikt att lärare är medvetna om det icke-verbala språk som förekommer i 

klassrummet av två anledningar: Dels för att de bättre ska kunna ta emot elevernas icke-

verbala signaler och dels genom att om de själva kan använda det icke-verbala språket skapar 

bättre och större förutsättningar för sina elever, vilket i sin tur gynnar deras inlärning. I hans 

forskning framgår det att lärare genom sitt icke-verbala språk kan uttrycka entusiasm, värme 

och självsäkerhet, men också avstånd, missnöje och indignation. Det är därför viktigt att 

lärare lär sig att säga samma sak med kroppen som med munnen, det vill säga att lärarens 

verbala budskap överrensstämmer med deras icke-verbala budskap så att inte eleverna blir 

förvirrade, vilket forskning har visat sig ha negativ påverkan på deras attityd och inlärning.  
   Studier som presenteras av Bancraft (1997) visar att lärare som använder sig av ett positivt 

kroppsspråk, ögonkontakt och leende förmedlar närhet och förtrolighet och reducerar känslan 

av distans, vilket ger en positiv påverkan på elevens lärande och utveckling. I samma studie 

visade det sig att om läraren använde sig av många icke-verbala signaler då denne ville 
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poängtera något viktigt, mindes eleverna bättre och var mer alerta och visade ett större 

intresse.  

   I forskning som publicerats av National Education Association och som redovisas i 

Grindner (1999) påvisas det att hela 82 % av lärarens budskap framförs av icke-verbal 

kommunikation. Forskningen har visat att människan använder sig av den icke-verbala 

kommunikationen dels för att orden har sina begränsningar och dels för att de icke-verbala 

signalerna oftast är mer kraftfulla och enklare uttrycker känslor som är allt för starka för att 

uttryckas med ord. Forskningen visar också att det icke-verbala budskapet troligtvis är mer 

äkta än det verbala. Detta visar sig klart då det icke- verbala budskapet lätt vinner i en duell 

mot det verbala om dessa två inte skulle överrensstämma.  

   Forskning gjord av Singer och Goldin-Meadow (2004) och som publicerats i Psychological 

Science visar att elever klart uppmärksammar lärarens icke-verbala språk. Eleverna samlar på 

sig information dels från lärarens icke-verbala signaler – information de inte hör läraren säga 

med ord, men trots allt ser – och dels genom den information läraren verbalt tillhandahåller, 

därefter gör de en tolkning och kommer fram till sin egen slutsats. Den slutsats som eleverna 

kommer fram till har visat sig i forskningen att till större del utgå från lärarens kroppsspråk än 

från det verbala språket. Detta innebär att om det läraren framför icke-verbalt inte 

överrensstämmer med det denne säger med ord, vinner det icke-verbala budskapet elevernas 

förtroende och detta är säkert långt ifrån alltid meningen. Det visar sig också att om ett 

budskap framförs både muntligt och kroppsligt, kommer man lättare ihåg budskapet. Vidare i 

samma forskning har det påvisats att språkliga instruktioner som kopplas samman med gester 

ger bättre förutsättning för inlärning än om man bara ger instruktion via ord. I forskningen 

kom det också fram att eleverna har lättare för att förvärva nya begrepp och idéer om 

begreppen knyts och relateras till gester och inte bara framställs i ord. 

   Att framföra sitt budskap med gester kräver mindre ansträngning av läraren än om denne 

skulle vara tvungen att utesluta gester i sitt budskap, eftersom vi oftast av oss själva helt 

naturligt gestikulerar. Genom att använda sig av de rätta gesterna i sitt budskap kan 

mottagaren minska ansträngningen men ändå ta till sig budskapet på ett effektivt sätt menar 

Singer och Goldin-Meadow (2004). Det står också klart i denna forskning att användningen 

av den icke-verbala och den verbala kommunikationen i samhörighet med varandra främjar 

inlärningen för eleverna.   
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2.4 De icke-verbala signalerna kopplat till forskningsresultat 
Maltén (1998, s 14) tar upp olika felkällor i mänsklig kommunikation där det genom 

forskning visat sig att vi ”tror oss veta vad andra ser, upplever och känner/…/ vi tror oss 

förstå innebörden i budskapets innehåll” vidare ”Vi uttrycker oftast vårt budskap i ord och 

tror att det ska räcka för att budskapet skall nå fram till och förstås av andra/.../ och vi 

förväntar oss att bli accepterade av andra, trots att vi har begränsad kunskap om hur de 

uppfattar oss”. Detta visar att de verbala budskapen helt enkelt inte alltid når fram till 

mottagaren så som sändaren tänkt sig. Det är oftast inte budskapet i sig som tolkas utan det 

som mottagaren upplever att sändaren förmedlar icke-verbalt, Maltén (1998).  

   Pease (1981) menar att man gör det lättare för sig i det dagliga livet om man lär sig att 

behärska den icke-verbala kommunikationen. Detta eftersom de positiva gesterna, till 

exempel öppna armar, synliga handflator, framåtlutad kroppshållning, huvudet på sned och ett 

leende gör det enklare för andra människor att trivas i ett sällskap. Det har också visat sig att 

människor som omges av de positiva icke-verbala signalerna lyssnar bättre och då i 

förlängningen enklare förstår samt blir mer positivt påverkade av de budskap som förs fram.        

   Steinberg hävdar i Världens bästa fröken (2004) att om man som lärare kan sända ut de rätta 

icke-verbala signalerna till sina elever också ökar sannolikheten för att lyckas att leda och 

påverka dem på ett effektivt sätt. Han anser därför att ett av redskapen för att lyckas med sitt 

ledarskap är att lära sig att bemästra den verbala och den icke-verbala kommunikationen samt 

den samhörighet dessa två kommunikationssätt har med varandra. Inte bara för att man som 

lärare då kan använda sig utav sin kunskap i direkt informativa delar av undervisningen utan 

också för att vi då på ett enklare vis kan förstå och se våra elever i ett större sammanhang.  

– Att Klara sitter och tittar ut genom fönstret behöver inte nödvändigtvis betyda att hon inte är 

mentalt närvarande även om det vid första anblick kan synas så och Kalle som sitter med 

armarna i kors över bröstet kanske inte alls tycker att det du pratar om är ointressant utan är 

påverkad av helt andra, kanske negativa, icke- verbala signaler runt honom. – Är man som 

lärare medveten om och uppmärksam på alla de icke-verbala signaler som finns i miljön runt 

om kring eleverna, där läraren bara utgör en liten del, har man bättre förutsättningar för att 

skapa en positiv lärandemiljö och nå fram till eleverna med sin undervisning. 

   Steinberg skriver vidare i Ledarskap i klassrummet (2005) att det är lärarens attityd som 

lägger grunden för ledarskapet. Där motivation, lust, entusiasm och syn på vad som är möjligt 

är byggklossarna för ett lyckat arbete. Vikten av hur du fysiskt bemöter dina elever varje dag 

poängteras. Att din röst och ditt taltempo, dina gester, din placering i rummet och hur du 
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instruerar, följer upp och tränar dina elever till ansvar har stor betydelse för att du som lärare 

ska få bra elevrespons. Han menar att man bör bli medveten om hur man kan påverka sin 

arbetssituation och använda sig av de faktorer som faktiskt hjälper en i ledarskapet, som till 

exempel tydliga regler och inflytandemetoder istället för att använda sig av maktmetoder i sin 

önskan att briljera som lärare.  

   Exempel på icke-verbala signaler enligt Steinberg, Pease och Backlund är gester, rörelser, 

minspel och mimik, paralingvistiska signaler, revir, kroppshållning, position i rummet samt 

läge i förhållande till andra. Dessa kommer i tur och ordning presenteras och förklaras nedan: 

 

• Gester 

Det finns rörelser som i allra högsta grad bidrar till att öka ordens betydelse och att göra 

budskapet mer övertygande och entydigt. Enligt Backlund (1991) är handrörelserna och 

gesterna en sådan bidragande faktor.  

   Gester är en visuell form av kommunikation som forskning menar att man kommer längre 

med än det talande ordet. Gester används i många olika situationer och är oftast mer 

begripliga och mottas snabbare än vad det talade budskapet gör. Lärare använder gester 

rutinmässigt för att framföra och meddela information till elever för att gesterna antingen kan 

läggas till eller till och med ersätta orden (Miller 2005).   

   Även Peace (1981) menar att ett av de minst observerande men samtidigt en av de mest 

effektiva icke-verbala signalerna människor emellan ges via händerna. Han menar att man 

genom rätt användande av handflatan (uppåtvänd och synlig) till och med kan skaffa sig makt 

och inflytande över sina medmänniskor.  

   Backlund (1991) menar vidare att vi med våra handrörelser kan bilda gester för specifika 

saker. Så som tillexempel att begära, lova, kalla på, avskeda, hota, bönfalla, neka samt ange 

mått, mängd, tid och antal. Handrörelser kan också ersätta adverb och pronomen, då vi istället 

för att använda vårt verbala språk pekar på platser och saker för att väcka intresse. Backlund 

(1991) delar in gesterna i tre olika grupper:  

   Med de beskrivande gesterna ritar vi fyrkanter, cirklar eller trianglar i luften. Vi påvisar hur 

stort eller litet något kan vara, eller visar vi på mängd och antal. Här är det är 

sakframställningen som är i centrum. 

   De ledsagande gesterna är vi oftast inte medvetna om hur de ser ut, men vi använder oss av 

ett personligt register av sådana gester i olika sammanhang. De ledsagande gesterna uttrycker 

vår personlighet. Det är inte sakframställningen utan kommunikationsprocessen som dessa 

gester stödjer. 
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Med de signalerande gesterna vill vi fånga uppmärksamheten, som tillexempel vid 

handuppräckning, eller då vi vinkar, knyter näven eller gör segertecken. De beskrivande och 

signalerande gesterna kan man beskriva och översätta till ord, men för att kunna göra detta 

krävs det att tolkningen av gesterna ingår i ett helt sammanhang. Gränserna mellan dessa tre 

grupper av gester är flytande. Vissa gester kan tillhöra fler än en grupp.  

   Elevernas gester talar ofta ett tydligt språk. Ett exempel på elevers tydliga gestanvändande 

är när de vill svara på en fråga genom handuppräckning. Då kan man till exempel se de elever 

som ivrigt räcker upp och viftar häftigt med hela armen för att fånga lärarens uppmärksamhet 

(signalerande gester, enligt Backlund (1991)). I samma situation kan man se en annan tydlig 

gest i form av de elever som sjunker långt ner i stolen som för att gömma sig och därmed 

undvika frågan (ledsagande gester, enligt Backlund (1991)). Båda dessa gester talar sitt eget 

tysta men tydliga språk (Steinberg, 2004). 

   Steinberg (2004) menar att man för att få fram sitt budskap till 100 %, inte bara kan använda 

sig av det verbala språket. Han menar att man dels bör säga sitt budskap i ord, men även att 

man i anslutning till detta också bör använda det icke- verbala språket genom att konkret visa 

sitt budskap via gester för att nå bästa resultat. Konkret framgång av handuppräckning, menar 

Steinberg, kan nås hos eleverna om man inte bara ber dem att räcka upp handen, utan också 

själv räcker upp handen när man ber dem att göra det: 

 

1. Du säger: ”Räck upp handen.” 20 procent av eleverna räcker hädanefter upp handen. 

2. Du räcker själv upp handen. 80 procent av eleverna räcker hädanefter upp handen. 

3. Du säger: ”Räck upp handen” samtidigt som du själv också räcker upp handen. 100 

procent av eleverna kommer hädanefter att räcka upp handen, anser Steinberg. 

 

• Rörelser 

Rörelser skiljer sig från gester på så sätt att rörelser i motsats till gester inte har en viss avsedd 

innebörd. Dessa rörelser är vi oftast inte medvetna om och de kan antingen förstärka det 

verbala budskapet eller dra uppmärksamheten ifrån det. Om läraren står och stampar med 

foten eller trycker av och på en penna, kan denne inte räkna med att eleverna orkar lyssna 

eller är uppmärksamma på vad som sägs. Eftersom vi tror mer på det vi ser än på det vi hör 

och många också bättre minns det de ser, kommer minnet av lärandesituationen många gånger 

vara lärarens penna eller dennes stampande fot och inte det som var målet för 

lärandesituationen menar Backlund (1991).  
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Andra rörelser som vi ofta är omedvetna om är våra huvudnickningar. Forskning som 

presenteras i Nonverbal Communication: How important is it for the Language teatcher av 

Bancroft (1997) menar att huvudnickningar är ett sätt att söka godkännande och används som 

ett sätt att öka kommunikationen och känslan av förståelse. Lärarens huvudnickningar i 

klassrummet kommunicerar värme, spontanitet och entusiasm och ger eleverna feedback. 

Läraren förmedlar på så vis att denne lyssnar, förstår och är intresserad. Dessa signaler görs 

oftast automatiskt och omedvetet av mottagaren men är av stor betydelse för sändaren då 

dessa signaler är tecken på att mottagaren är intresserad. 

 

• Kroppshållning 

Vår kroppshållning avslöjar mycket om oss. Självsäkerhet utstrålas ofta av den som håller 

huvudet högt och ryggen rak, medan osäkerhet och undergivenhet ofta syns i form av en krum 

rygg och kutande axlar. Vi kan ge ett hämmat och prydligt intryck genom att sitta med benen i 

kors med händerna knäppta i knäet och ett dominant genom att sitta med händerna bakom 

nacken och med benen utsträckta. Läraren kan alltså på ett enkelt sätt genom sin 

kroppshållning sända signaler till klassen. Därför bör läraren bli medveten och uppmärksam 

på sin kroppshållning och dess signaler (Backlund, 1991).  

   Bancroft (1997) skriver om vikten av att ha en kroppshållning (öppna inbjudande armar) 

som signalerar värme och öppenhet inför sina elever då de lättare tas emot och vinner 

elevernas förtroende genom detta. I motsats till detta ska läraren akta sig för att genom sin 

kroppshållning visa sig nervösa, stressade, irriterade eller ointresserade.  

 

• Ögonkontakt  

Genom forskning har man kommit fram till att lärarens absolut största icke-verbala budskap 

framförs med ansiktet och ögonen, enligt Miller (2005). Vidare anses lärarens ansiktsuttryck 

vara huvudkällan för eleverna då de läser av information för att nå lärarens budskap. Det är 

därför viktigt att man ler då man undervisar sina elever eftersom detta ger ett öppet och varmt 

budskap vilket gynnar kommunikationen. När läraren lyssnar till sina elever ska han/hon visa 

ansiktsyttryck som visar att de är intresserade av deras frågor och svar. Lärarens ögonuttryck 

har visat sig ha stor betydelse genom att ögonen både kan ta emot samt ge tydliga icke- 

verbala budskap. Ibland kan en blick räcka för att ge eleven en tillsägelse och ibland kan 

eleven med en blick ignorera densamma. Att läraren söker ögonkontakt och tittar sina elever i 

ögonen har visats sig vara positivt då det visar på öppenhet och ärlighet men om man däremot 

undviker ögonkontakt visar det på att något är fel. Miller (2005) påpekar att det enligt 
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forskning har visat sig att lärare söker ögonkontakt då de vill poängtera och stärka det viktiga 

i exempelvis en text (signalord) eller ett svar. Direkt ögonkontakt från läraren tyder på 

uppmärksamhet, ogillande eller neutralitet. Erfarna lärare stirrar ofta sina elever i ögonen då 

de vill fånga deras uppmärksamhet, läsa av deras förståelse och intresse. 

   Forskning presenterad av Bancroft (1997) visar att ögonkontakten människor i mellan 

kommunicerar vänlighet och intresse inför den man talar till. Generellt så söker man oftare 

ögonkontakt med personer man tycker om, detta är något som lärare bör vara medvetna om 

för att andra elever kan känna sig förbisedda. När man vill övertyga, förmedla och poängtera 

något så har det visat sig att man använder en mer intensiv ögonkontakt. Vidare i samma 

forskning skriver Bancroft (1997) att mottagaren bedömer sändaren som mer övertygande och 

uppriktig om budskapet förmedlas med ögonkontakt. Studier har visat att talare som 

bedömdes som uppriktiga hade i genomsnitt 63 % ögonkontakt med mottagarna medan de 

som bedömdes som mindre trovärdiga endast hade en genomsnittlig ögonkontakt på 21 %. 

   Ögonen talar också ett eget språk då de kan ge en vink om en persons tankar. Om läraren 

skulle bära solglasögon under en genomgång skulle eleverna antagligen ha mycket svårt att 

avläsa lärarens totala budskap. Det finns ett ordspråk som säger ”att man ska se den man talar 

med i ögonen” (Pease, 1981). Troligen uppkommet just för att kunna avslöja vad 

vederbörande menar, tänker och har för avsikter med det som kommuniceras.  

   Läraren kan också använda ögonkontakten för att hota eller dominera sina elever. Ett 

exempel är när läraren spänner ögonen i en elev med en kylig, skarp stirrande blick då denne 

missköter sig istället för att kommentera hans/hennes beteende mer ord (Backlund 1991). 

   Även eleverna kan på ett tydligt sätt via ögonen visa intresse eller ett ointresse, som till 

exempel om eleven inte vill svara på en fråga då sänker han/hon blicken automatiskt ner i 

bänken eller tittar bort allt för att undvika lärarens blick och fånga dennes uppmärksamhet. 

Som lärare tolkar man oftast detta beteende på att eleven är osäker eller helt enkelt 

ointresserad (Pease, 1981). 

 

• Minspel och mimik 

Det första vi människor läser av då vi möter en person är dennes ansiktsuttryck, menar både 

Mehrabians (1972) och Bancroft (1997). Bancroft (1997) skriver i sin rapport att det man 

direkt läser av är personens sinnesstämning och man bedömer dessa ansiktsuttryck först och 

främst utifrån aspekterna vänlig/ovänlig aktiv/passiv eller arg/glad.  

   Utöver dessa signaler visar vårt ansikte många hundra andra signaler som kan avläsas av 

våra åhörare och det är som sagt framförallt med vårt ansikte som vi människor visar hur vi 
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känner oss. Ofta är vi duktiga på att styra våra ansiktsuttryck ”att hålla masken”, men om en 

känsla är tillräckligt stark lyckas vi oftast inte. Vi kan till exempel råka rodna, blekna, få tårar 

i ögonen eller svettdroppar i pannan om en känsla inte lyckas hållas i schack, (Peace 1981).  

   Ansiktet tillsammans med rösten ger den största effekten åt orden vi använder och kan 

ibland ändra ordens innehåll och dess betydelse. En blinkning från läraren eller ett leende kan 

tillexempel visa att en tillsägelse inte behöver tas så allvarligt. Bancroft (1997) skriver vidare i 

sin rapport att ett leende från läraren också har den funktion att det generellt uppfattas av 

eleverna som en signal av intresse och omtanke och att läraren bryr sig.  

   Ansiktet är också användbart för att interpunktera talet. Läraren kan höja ögonbrynen för att 

skapa ett frågetecken eller anta ett nollställt ansiktsuttryck som ett tecken på tankestreck, 

(Backlund 1991). 

 

• Paralingvistiska signaler  

Paralingvistiska signaler är de uttryck som vi förmedlar via rösten och som är tätt knutna till 

talet. Dessa signaler handlar om sättet vi använder vår röst på. Till exempel satsmelodin, ton 

på rösten, tempo och betoningar samt sättet vi artikulerar på, men innefattar också pauser och 

pausutfyllnader som harklingar och hummanden. Denna typ av signaler kan vara både 

medvetna och omedvetna.   

      I forskning av Miller (2005) har det påvisats att tonfall, tonhöjd och hastighet påverkar 

hur budskap sänds och tas emot. Därför bör lärare använda sig av en varierande röstfrekvens 

när de presenterar ett material. Annars riskerar läraren att eleverna blir ointresserade och 

slutar att lyssna. Det underlättar för eleverna om läraren talar i lagom takt. Talar läraren för 

långsamt kan eleverna bli uppretade och talar de för snabbt har eleverna svårt att hänga med i 

presentationen.  

   Även Backlund (1991) skriver om vikten av att man som lärare tänker på sitt taltempo. 

Framförallt i lärandesituationer som innefattar mycket ny fakta för eleverna. Pausering i talet 

är viktigt av den anledning att det är ett redskap för att framhäva och fånga elevernas 

uppmärksamhet. Vidare menar Backlund att variationer i röststyrkan inte bara har stor 

betydelse då man vill hålla elevernas uppmärksamhet vid liv, utan anses dessutom vara ett av 

de bästa verktygen för att poängtera signalord (ord av större vikt i en kontext) enligt den 

samma. 

   Studier presenterade av Bancroft (1997) visar att mottagarens uppfattning av sändarens 

trovärdighet har mycket stor effekt på sändarens påverkan. Lärarens budskap och 
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kommunikation blir mer övertygande om denne använder mer intonation, en högre röst, ett 

något sabbare taltempo och inga stakningar.   

   För att fånga elevernas intresse bör läraren vid en lärandesituation variera tonläge, tempo 

och volym nästan som en skådespelare. Röster som är uttryckande och entusiastiska, speciellt 

när det gäller tonläge och tempo är det som visats sig övertyga eleverna mest.  

Bancraft (1997) menar vidare att skratt har en fysiologisk inverkan och medverkar till att 

eleverna blir mer avspända. Det har också framkommit att när läraren skrattar tillsammans 

med sina elever skapar det ett mer avspänt och spontant klassrumsklimat.  

   Även Grindner (1999) talar varmt om variationer på röstnivån. Skribenten menar att man 

som lärare kan använda sig av röststyrkan för att fånga och begära elevernas uppmärksamhet 

genom att först överrösta och sedan viska. Läraren ska helt enkelt påkalla uppmärksamheten 

strängt, högt, snabbt och chockerande för att sedan sänka sin röst eller trappa ner röststyrkan, 

börja tala långsammare och med mjukare tonfall. Om man lyckas med att fånga sina elevers 

uppmärksamhet på detta vis menar Grindner (1999) att man som lärare besparar sig onödigt 

tjat och dessutom förhindrar att rösten slits ut på grund av att man ständigt pratar högt för att 

överrösta klassen.  

 

• Position i rummet  

Det är viktigt att läraren väljer en position i klassrummet där alla eleverna kan se 

honom/henne och där läraren kan få ögonkontakt med alla eleverna menar Bancroft (1997).      

   Grinder (1999) anser att läraren ska sträva efter att utföra samma aktivitet på samma plats 

och med samma röst och kroppsspråk varje gång. Detta för att knyta an till elevernas tidigare 

inlärda mentala tillstånd. Har man som avsikt att skälla på sina elever ska man helst ha en 

speciell ”skällposition” i rummet. Likväl bör man vid genomgångar, då man vill att eleverna 

ska ha full koncentration, ha en speciell position i klassrummet som klart talar om för 

eleverna vad som gäller för den aktuella situationen. Om en lärare konsekvent använder sig av 

vissa icke-verbala signaler i samband med ett begrepp eller en lärandesituation kommer 

begreppet automatiskt att associeras med denna givna signal och plats. Om läraren lyckas med 

att uppträda systematiskt lär sig eleverna vad som förväntas av dem när just denna signal gör 

sig synlig. Då slipper läraren att om och om igen gå igenom samma procedur vid tillexempel 

genomgångar och detta sparar läraren både tid och energi (Steinberg, 2004).   
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• Revir (närhet till de egna och avståndet till andra) 

Man kan enkelt genom sitt kroppsspråk hålla avstånd när man talar med en person som man 

ogillar, istället för på ett oartigt sätt säga ”Du, jag vill inte prata med dig längre”.  

Genom de icke-verbala signalerna har man ändå lyckats uppnå den effekt man önskat utan att 

säga något med ord, (Steinberg 2004).  

   En lärare som alltid håller sig till ett och samma revir (till exempel katedern) och som sällan 

rör sig ute i klassrummet uppfattas ofta som auktoritär och i vissa fall även osäker i sin 

lärarroll och inger också en känsla av att vilja markera sin lärarroll samt sin högre status i 

klassen. Detta är naturligtvis inte bra för relationen mellan lärare och elev (Backlund, 1991). 

   Avståndet som läraren håller mellan sig själv och sina elever har visat sig ha betydelse för 

kommunikationen dem emellan. Läraren förmedlar genom avståndet att denne antingen 

accepterar eller vill avvisa en elev. I forskningen har det visat sig att lärare håller ett mindre 

avstånd till de elever som han/hon uppskattar och att de håller ett större avstånd till dem de 

tycker mindre om. För att skapa en bra lärandemiljö bör läraren undvika att sända budskap så 

som avståndstagande genom till exempel ett ”för stort” fysiskt avstånd till eleverna (Miller 

2005).   

   I forskning presenterad av Bancroft (1997) visas att minskad distans mellan lärare och elev 

inte bara ökar närheten och kontakten mellan parterna utan dessutom bidrar till att öka den 

positiva atmosfären i klassrummets helhet. 

   Lärare som misslyckas med att etablera en nära kontakt med sin klass har ofta själv, 

medvetet eller omedvetet, stött bort sina elever på ett eller annat sätt. Ett exempel på detta är 

när en lärare skapar sig ett tydligt revir genom att stanna ”framför” klassen eller sätta sig 

bakom katedern istället för att möta eleverna på deras nivå och plats. Då skapar läraren en 

osynlig gräns mellan sig själv och eleverna och en känsla av ”jag” och ”dem” istället för ”vi” 

blir gällande i klassrummet (Bancroft, 1997).  

 

• Läge i förhållande till andra (under, i jämnhöjd med eller över).  

Att sätta sig på huk för att möta och tala med eleverna på deras nivå, genererar ofta i en bättre 

lärare- elev relation och undviker att eleverna uppfattar det som om läraren ser ner på dem 

(Steinberg, 2004).  
   Pease (1981) exemplifierar en lärandesituation för att nå maximal effekt på sitt budskap då 

man sitter ner med en elev: Läraren bör, när denna satt sig ner med en elev och ger 

instruktioner, peka på materialet med en penna och klä det eleven ser med ord. Efter det ska 
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läraren lyfta pennan från bildmaterialet och hålla pennan någonstans mellan sina och elevens 

ögon.  

   Detta ger enligt Pease (1981) effekten att eleven lyfter huvudet och ser läraren i ögonen, 

vilket leder till att eleven nu både kan se och höra det som sägs och på så vis blir 

informationen enklare för eleven att förstå och ta till sig. Budskapet är då levererat med 

maximal effekt menar skribenten.    

   Det har visat sig genom studier (Bancroft 1997) att många lärare inte förstår vilka 

möjligheter som skapas i lärandesituationerna om de undviker att vända ryggen mot eleverna 

till exempel då de skriver på tavlan. Bancroft menar att man för att skapa full kontakt med 

eleverna som lärare bör förbereda och skriva på tavlan innan lektionens start. Detta medför att 

läraren ges möjlighet att ha full kontakt med sina elever under genomgången. Läraren kan då 

möta eleverna, gå runt i klassrummet, titta eleverna i ögonen och använda sig av de icke-

verbala signalerna på ett tydligare sätt, vilket skapar en bättre lärandemiljö och ett bättre 

samspel mellan lärare och elev.    

 

Steinberg (2004), Backlund (1991) och Pease (1981) hävdar också att de olika miljöfaktorerna 

hör till de icke- verbala signalerna. Till dessa räknas: 

• Färgsättning 

• Ljus 

• Klädsel 

• Bakgrundsljud 

• Möblering 

• Utsmyckning 

    

Steinberg (2004) menar att man ska ta hänsyn till alla dessa icke-verbala signaler i sin strävan 

efter att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för sina elever. Vidare menar han att läraren 

måste lära sig att utnyttja dessa icke-verbala signaler på ett fördelaktigt sätt i klassrummet och 

då gäller det att man är medveten om vad man kan göra för att påverka samt vilka alternativ 

som finns. Har man till exempel en stimmig klass bör man kanske tänka på det när man ska 

välja färg till klassrummets väggar och då utse en färg som verkar lugnande. En uppgift som 

blir enklare om man har kunskaperna som krävs för att välja rätt.    
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Om forskningen har rätt i att över 80 % av all kommunikation i klassrummet är icke- verbal, 

måste vi ägna mycket mer uppmärksamhet åt det vi säger med våra icke-verbala signaler än 

det vi säger med ord, anser Steinberg (2004).    

 

2.5  Frågeställning 
• Vilka är de icke- verbala signalerna och hur används dessa icke-verbala signaler av 

lärare i en undervisningssituation? 

• Använder pedagoger sig av icke-verbala signaler och budskap i sin undervisning 

och i så fall vilka och på vilket vis? 

• Underlättas lärandesituationen för läraren och dess elever om icke- verbala 

signaler och budskap används – i så fall på vilket vis? 
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3 Metod 
3.1 Val av metod för min undersökning  
Till grund för uppsatsen ligger en kvalitativ undersökning. Undersökningens analys utgår från 

filmandet av tre praktiserande, sinsemellan oberoende lärare i en ”real-life situation”. 

Avsikten är att studera hur läraren använder sitt icke-verbala språk i lärandesituationen samt 

vilka konsekvenser detta får. Lärarna observerades var för sig både vid observationstillfällena 

och vid genomgången av det insamlade materialet. 

   Metoden har varit att inhämta fakta om den icke-verbala kommunikationen med hjälp av 

videofilmning, vilket är en metod som passar bra då samspelsprocesser och kommunikation 

står i fokus. Videoinspelning möjliggör detaljanalyser, som inte kan nås med andra metoder 

(Bohlin, Heimann, Preister och Smedler, 1996). 

  Jag vill för läsaren reservera mig för att i presentationen av det insamlade materialet (4.1, 4.2 

och 4.3) kan tyckas som om värderingar läggs in i mitt beskrivande av de olika pedagogernas 

icke-verbala signaler, men det är inte författarens avsikt. Under skrivandets gång visade det 

sig dock vara oerhört svårt att beskriva en lärares lärarpersonlighet utifrån 

videoinspelningarna utan att dessa beskrivningar i sig tycks ha underton av värdering även om 

sådana värderingar inte funnits.  

 

3.2 Urval 
Eftersom olika lärarpersonligheter och undervisningsstrategier eftersträvades i 

undersökningen, gjordes urvalet utifrån de förkunskaper som fanns om de olika skolorna och 

lärarna sedan tidigare VFU-besök och som då av olika anledningar ansetts intressanta att 

observera utifrån mina personliga kriterier. Tyvärr ville inte en av de tillfrågade pedagogerna 

ställa upp och den manliga läraren som valts ut för observation och tackat ja, var dessvärre 

sjuk vid observationstillfället och det fanns ingen möjlighet att återkomma. Därför har 

undersökningen begränsats till tre filmobservationer där alla pedagogerna är kvinnliga lärare 

(tyvärr). Det hade varit intressant att få studera en manlig lärares icke-verbala kommunikation 

och se eventuella skillnader och likheter mellan könen, ur ett genusperspektiv. 

   De utvalda lärarna för filmobservationen har jag inom uppsatsen valt att kalla: Jessica, Lina 

och Sara. Jessica är klasslärare i en F-klass, Sara är klasslärare i en årskurs 3 och Lina är 

klasslärare i en årskurs 4. Pedagogerna undervisar på två olika skolor där Sara och Lina tillhör 

skola 1, som är en central stadsskola i södra Sverige där ca 40 % av eleverna har utländsk 

härkomst. Skola nummer 2, där Jessica undervisar, är en skola i Mellansverige där över 80 % 
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av eleverna har utländsk härkomst. Skolan ligger strax utanför en större stad, och de som bor i 

området har generellt sett en lägre social status. 

   Ett urval i form av de icke-verbala signalerna har gjorts då ingen hänsyn tagits till 

miljöfaktorerna som presenterats i litteraturdelen.  

 

3.3 Genomförande 
Ett lektionspass med en genomgång av en lärandesituation som syfte bokades med vardera 

lärare. Lärarna hade sedan tidigare tillfrågats om det gick bra att filma lärandesituationen och 

svarat ja till detta. Vid observationstillfället fick lärarna inte reda på vad exakt det var som 

skulle observeras eftersom detta då troligen omedvetet eller medvetet framhävt deras 

ickeverbala språk och fått ett för dem onaturligt uttryck.  

   För att undersökningen skulle bli så oberoende och opåverkad som möjligt var syfte att 

förhindra detta. Den information de observerade lärarna fick var att filmerna sedan skulle 

ligga till grund för den undersökning denna c-uppsats vilar på, samt att den handlade om icke-

verbal kommunikation. Först efter observationen fick frågor angående uppsatsens syfte och 

dess exakta frågeställning sina svar.  

   Filmobservationerna varade i cirka 20-25 minuter vardera, men observationerna fortsatte 

även efter det att filmkameran stängts av för att få en helhetsbild och ett större intryck av 

lärarnas icke-verbala kommunikation med deras elever. På filmmaterialet syns bara den för 

tillfället aktuella läraren (eftersom endast denne tillfrågats), men självklart har även eleverna 

och deras respons en plats i undersökningen. Dock består observationen av dessa av de 

sinnesintryck som kunnat förvärvas under besöken.  

 

3.4 Bearbetning 
Filmobservationerna har genomgåtts ett flertal gånger och lärarnas icke-verbala signaler har 

plockats ut ur materialet. För att strukturera upp det material som samlats under 

filmobservationerna låg de icke-verbala signaler som presenterats i litteraturdelen till grund: 

Gester, miner, ögonkontakt, paralingvistiska signaler, avstånd samt position. (Miljöfaktorerna 

har inte visats någon uppmärksamhet). Lärarna har studerats var för sig då materialet 

genomgåtts. 
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3.5 Etiskt förhållningssätt till undersökningen 
Jag har själv det yttersta ansvaret för att se till att undersökningen denna uppsats vilar på är av 

god kvalitet och moraliskt acceptabel. Målet har varit att tala sanning och öppet redovisa de 

metoder som använts och de resultat som framkommit i undersökningen. För att över huvud 

taget kunna kategorisera de olika lärarna och kartlägga deras icke-verbala signaler har god 

kännedom om tidigare forskning inom ämnet varit en förutsättning för mig. Därav har jag 

studerat och varit väl isatt i den litteratur och den forskning som denna uppsats vilar på och 

som inom den presenteras. Det är emellertid viktigt att man i forskarrollen intar ett kritiskt 

förhållningssätt till det man läser och inte köper allt som står utan att reflektera eller själv 

undersöka ämnesområdet. Tidigare forskning bör inte fungera begränsande och 

deterministiskt utan endast vara vägvisande i ens eget arbete. Även om jag i mångt och 

mycket håller med om den forskning jag läst och i vissa avseenden även kunnat addera mina 

empiriska erfarenheter till denna, så finns det ibland inom det presenterade litteraturmaterialet 

en del stoff som kan ifrågasättas. Därför finns det inom uppsatsen en punkt där jag förhåller 

mig kritisk till en del av de påståenden som den tidigare forskningen och litteraturen 

presenterat (www.codex.se). 

   Att använda videoinspelning som metod kan skapa vissa problem av den anledningen att 

materialet kan upplevas som mycket personligt och utelämnade. Dessutom kan det vara svårt 

att avidentifiera materialet. För att undvika konflikter och för att hålla en god etisk standard 

förhöll jag mig till de fyra grundläggande huvudkraven när jag genomförde undersökningen 

med videoinspelning. Dessa är:  

• Informationskravet: Alla personer som deltagit i undersökningen har genom en 

muntlig redogörelse varit informerade om den aktuella undersökningens syfte (dock i 

detta fall med reservation för att inte påverka utfallet av undersökningen).  Vid 

förfrågan om medverkan i undersökningen poängterades det att det bara var jag själv 

som skulle ta del av materialet samt att det som skulle studeras utifrån 

videoinspelningen var den eventuella kommunikationen pedagogen förmedlar under 

lärandesituationen. Pedagogerna fick inte möjlighet att ta del av videoinspelningarna 

efter inspelningen, dock blev de informerade om undersökningens specifika 

frågeställningar. 

• Samtyckeskravet: Deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan i 

undersökningen och de har haft möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst 

under arbetes gång.  
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• Konfidentialitetskravet: Personuppgifter har getts största möjliga konfidentialitet och 

videobanden förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem. Vid uppsatsens 

godkännande kommer videobanden att förstöras, alternativt överlämnas banden till 

respektive pedagog om så önskas. Eftersom det bara är jag själv som har tagit del av 

videobanden har de inte avidentifierats då de analyserats. 

• Nyttjanekravet: De uppgifter om de enskilda personerna som framkommit ur det 

insamlade materialet har endast använts för undersökningens syfte. Videobanden 

kommer inte att visas i något annat sammanhang än det som de är ämnade för 

(www.Codex.se). 

     

3.6 Kritik av vald metod 

Den valda metoden kan ifrågasättas då det finns risk för att lärarna framhäver ett sätt att 

kommunicera som de i vanliga fall inte använder sig av. I detta fall deras icke-verbala 

kommunikation. För att undvika detta valde jag som tidigare sagts att inte närmre presentera 

för lärarna vad det var jag skulle observera.  

   Man måste också ta med i beräkningen att filmning kan hämma läraren då detta kan kännas 

obehagligt och nervöst. En annan nackdel med denna metod är att det finns en risk att de 

observerade personerna kan uppfatta filmandet som mer personligt och utelämnande.        
   Dessa anledningar kan möjligen påverka pedagogernas normala sätt att undervisa med det 

icke-verbala språket så att delar av annars befintligt material till viss del går förlorat. Eftersom 

de heller inte visste hur materialet skulle användas och vad det var som exakt undersöktes kan 

det tänkas att pedagogerna hade en föreställning om att deras lärarkompetens i stort var det 

som betraktades och att de då kände en viss press inför filmningen som möjligen påverkat 

deras undervisning negativt eller måhända positivt. Man kan i och med filmningen inte vara 

helt säker på att det som syns på filmerna är detsamma som skulle ha synts vid en vanlig 

observation av en undervisningssituation och detta får betraktas som en nackdel. 

   Det har också visats sig vara svårt att beskriva de olika lärarpersonligheterna helt utan 

värdering då jag presenterat deras lärandesituationer. Därför reserverar jag mig för subjektiva 

tolkningar som kan minska studiens trovärdighet.  
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4 Resultat 
Nedan kommer resultaten av undersökningen att redogöras. För att underlätta för läsaren och 

skapa struktur har varje observerad pedagog fått ett en egen rubrik. Varje rubrik inleds med en 

kort beskrivning av den lärandesituation och genomgång som legat till grund för det 

insamlande materialet och därefter följer en beskrivning av varje aktuell lärares icke- verbala 

språk. 

 

4.1 Jessicas icke-verbala signaler och budskap 
Under den lärandesituation och genomgång Jessica höll i vid observationstillfället var 

instruktioner kring hur eleverna skulle arbeta med ”arbetsbladet” undervisningens syfte. 

Eleverna tillhör en F-klass och nära 80 % av eleverna har utländsk bakgrund. Jessica satt 

tillsammans med sina elever i en ring på klassrummets matta under sin genomgång.                        

Undervisningen tog sin början i att Jessica visade pappret (arbetsbladet) och pekade på raden 

längst upp där det stod ”namn” för att påminna eleverna om att skriva sitt namn på bladet. 

Vidare läser hon sedan första uppgiften; ”Rita 1 sak som är gul”. För att förtydliga uppgiften 

visar hon med gester då hon sträcker upp ett finger samtidigt som hon säger ”en sak som är 

gul” och plockar fram en sax med ett gult skaft som hon pekar på. När uppgift nummer två 

kommer läser hon den och visar med sina fingrar att eleverna ska rita 2 saker som är mjuka, 

samtidigt som hon plockar fram och låter eleverna känna på en mjuk vante och ett mjukt 

hårband. Sist läser hon den tredje uppgiften och visar återigen med hjälp av sina fingrar att 

eleverna ska rita 3 små saker. För att förtydliga att sakerna ska vara små visar hon ”små” 

genom att måtta mellan tummen och pekfingret ett par centimeter. Avslutningsvis upprepar 

hon övningen som eleverna ska utföra, men denna gång läser hon uppgiften och låter eleverna 

själva visa med sina fingrar hur många saker de ska måla av varje sak.  

   Hela Jessicas undervisning bygger på att hon både talar och försöker visa genom att peka på 

det hon talar om, eller att hon med hjälp av gester visar på stora, små, långa och korta saker.  

   När eleverna frågar om de kommer att hinna äta sockerkakan de bakat innan lunch, går 

Jessicas pekfinger automatiskt mot klockan på väggen samtidigt som hon säger: ”Titta på 

klockan, tror du att vi kommer att hinna det?”   

   Överlag använder Jessica sig av en len, vänlig och mjuk röst. Hon brusar sällan upp eller tar 

till högre röststyrka för att överrösta eller markera för sina elever. Istället använder hon sig av 

ett ”hyschande” och sätter upp pekfingret framför munnen. För att fånga elevernas 

uppmärksamhet väntar hon ut dem och om någon inte tystnar riktar hon en hård blick åt det 
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håll dessa elever sitter samtidigt som hon själv förblir tyst. Hon talar i ett jämnt tempo och 

betonar inte nämnvärt signalord annat än med gester. 

   Jessica talar ofta med sina elever med hjälp av sina ögon. Hon vädjar till dem. Hon spänner 

ögonen i dem och hon visar glädje, men också irritation med hjälp av ögonen. När någon elev 

har ordet har hon full ögonkontakt med honom/henne. Då någon elev försöker avbryta henne 

eller ta ordet från någon kamrat slänger hon en ”dödande blick”.  

   Något tydligt revir kan inte skönjas. Hon rör sig fritt i klassrummet och hon ”håller” 

eleverna fysiskt nära sig själv. Till exempel lägger hon armen runt eleverna då hon pratar med 

dem. I samtal med eleverna vid deras bänkplatser böjer hon sig ner så att hon hamnar öga mot 

öga med eleverna. 

 

4.2 Linas icke-verbala signaler och budskap 
Linas lärandesituation bestod av en mattegenomgång av ett tal. Talet löstes gemensamt på 

tavlan, eleverna satt i sina bänkar och Lina stod vid tavlan. Uppgiften gick ut på att ge 

eleverna redskap för att lösa uppgiften, men också på att diskutera och argumentera för olika 

sätt att lösa den på. Diskussionerna som uppstod om huruvida en lösning var bättre än en 

annan styrdes av Lina som då delade ut ordet mellan eleverna. 

   Linas största och tydligaste icke-verbala språk är hennes röst. Hon använder sig av röstens 

olika möjligheter hela tiden. Hon talar snabbt, sakta, hispigt, högt, lågt och så vidare. Hon 

använder också rösten till att markera singnalord, då hon poängterar genom att dra ut på de 

orden så att de blir långa. När hon vill fånga och väcka elevernas uppmärksamhet, eller har 

för avsikt att förstärka något av det hon säger, kan hon lägga sin an med ett argt tonfall, för att 

strax där efter mjukna i sitt tonfall igen. 

   Linas kroppsspråk är mycket tydligt och hon använder ett otroligt framträdande minspel. 

Under hela genomgången kan man följa hennes känslomässiga tillstånd genom hennes sätt att 

agera framför klassen. När något blir fel ser man hennes frustration genom att hela hennes 

ansikte skrynklar ihop sig, som om hon åt en hel citron. Och när eleverna lyckas med att 

knäcka lösningen eller då de kommer med någon bra idé, blir hon så överlycklig att hon 

hoppar på stället, klappar med händerna och hela ansiktet skiner upp som en sol.  

   Linas blick vandrar hela tiden över klassen och stannar till på de elever som hon vill 

markera uppmärksamheten på. Hon har alltid ögonkontakt med den elev hon talar till eller 

med.  
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Då någon elev vill få ordet och prata, håller Lina ut armen med handflatan uppåt då hon 

bjuder in elev i samtalet. 

   Lina använder sig ofta av ”stopptecknet”. Hon sträcker då ut armen och vinklar handflatan 

uppåt och signalerar med hjälp av denna gest ordet ”stopp”. Detta tecken används om någon 

försöker ta över ordet utan att denne har fått det, men används också enligt överenskommelse 

mellan lärare och elever av eleverna själva när de inte förstår det som Lina pratar och behöver 

få höra ”det där svåra” en gång till. 

   Lina har en central position i rummet – längst fram i klassrummet där alla kan se henne. 

Hon står nästan alltid upp och när hon rör sig i klassen går hon fram och åter mellan elevernas 

bänkar och sin centralplats. Hon håller ett jämt avstånd till sina elever på cirka en halvmeter. 

När hon hjälper sina elever vid bänken står hon vid sidan av, strax ovanför elevernas huvuden. 

Hon pekar i boken och pratar samtidigt men etablerar sällan ögonkontakt med den aktuella 

eleven i denna typ av lärandesituation. 

 

4.3 Saras icke-verbala signaler och budskap 
I sin tredjeklass genomförde Sara en lärandesituation som gick ut på att eleverna först läste ett 

stycke text högt som sedan Sara gjorde en kort muntlig sammanfattning av. Allra sist gjorde 

Sara gemensamt med sina elever upp mindre tankekartor på tavlan kring varje stycke de läst.  

   Saras icke-verbala språk visade sig främst genom hennes gestikulerande händer. Hennes 

händer viftade friskt i takt med att hon talade och fungerade då som ett instrument för att 

förtydliga och visa det hon pratar om. Pratar Sara om ett stort hus gör hon en stor cirkel 

framför sig. Pratar hon om tak formar hon sina händer som ett tak och när de pratar om flätade 

korgar flätar hon samman sina fingrar.  

   Saras röstfrekvens är monoton och hon använder sig sällan av intonationens möjligheter.  

Hon markerar signalord, men använder då bara en aning högre röst. Hon tar inte rösten till 

hjälp då hon vill påkalla uppmärksamhet av sina elever och hon förstärker inte heller sina 

budskap via till exempel betonig. Inte heller mimikens möjligheter används av Sara i någon 

vidare utsträckning.  

   Saras centrala position i klassrummet är framme vid tavlan, men hon rör sig fram och 

tillbaka och från sida till sida då hon återberättar det lästa. Hon håller ett jämt avstånd till sina 

elever på en halv till en hel meter. 

   När Sara delar ut frågor gör hon det genom att lyfta hela armen och hålla handflatan uppåt 

inbjudande mot den elev som bjuds att tala. Hon söker hela tiden ögonkontakt med sina elever 
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och när någon elev har ordet har hon bara ögon för honom/henne. Ögonen används som 

redskap då hon vill påkalla uppmärksamhet av någon elev som missköter sig. Då tittar hon 

argt på honom/henne.  Även kroppsspråket kan tala om för en elev att denna misskött sig i 

Saras ögon. Sara påkallar då elevens uppmärksamhet med ögonen, höjer rösten i en aning i sin 

tillsägelse, håller kvar sin blick i elevens under en kort stund av tystnad och vänder sedan 

ryggen mot eleven och nonchalerar honom en stund framöver. 
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5 Analys 
I resultatdelen har de tre olika pedagogernas undervisning presenterats och deras icke-verbala 

signaler har synliggjort. Här nedan kommer nu dessa signaler att knytas an till den forskning 

och de signaler som redovisats i litteraturdelen genom en analys av pedagogernas icke-verbala 

signaler där även elevresponsen kommer att uppmärksammas. 

 

5.1 Pedagogernas olika icke- verbala signalanvändande 
Alla tre pedagogerna använde sig i olika utsträckning av icke-verbala signaler, både medvetet 

och omedvetet. Allra tydligast var dessa signaler i Jessicas klassrum där de fick stort 

utrymme, utgjorde en naturlig del i undervisningen och kändes välmedvetna och genomtänkta 

i sitt bruk.  

   Ett flitigt användande av de beskrivande gesterna (Backlund 1991) förekommer under 

Jessicas genomgång. Hon låter då händerna visa antal, hon visar konkreta exempel på vad 

eleverna kan rita och hon visar med hjälp av fingrarna att något är litet. För att få tyst i 

klassrummet och påkalla uppmärksamhet använder Jessica en signalerande (Backlund 1991) 

gest i samarbete med verbalt utryck. Hon ”hyschar” lågt och sätter upp ett finger framför 

munnen samtidigt som hon själv blir tyst. Detta helt enligt Steinbergs (2004) anvisningar där 

forskaren menar att bästa resultat frambringas av den lärare som inte bara ger ordern utan 

dessutom utför den själv.  

   I interaktionen med eleverna känns Jessica väldigt naturlig. Hon möter upp sina elever, ser 

dem i ögonen, böjer sig ned, sitter med dem i ringen på mattan och vågar vara fysisk genom 

att till exempel lägga armen runt en elev som hon förklarar något för. I förlängningen innebär 

detta att hon inte har ett tydligt revir som hon prompt håller sig till och hon lyckas på så sätt 

undvika att markera sin auktoritet i klassrummet på ett negativt sätt, vilket skulle skapa en 

vägg mellan henne och eleverna om det vore omvänt (Backlund 1991). De paralingvistiska 

(Backlund, 1991) signalerna Jessica sänder ut är lugna. Hennes röst är mjuk, vänlig och 

inbjudande och signalord markeras förr med en gest än med starkare röst och detta lugn är 

alltjämt närvarande i klassrummet. 

   Vid den lärandesituation som observerades förekom inga av eleverna ställda frågor efter 

genomgången, vilket stämmer väl överens med den forskning som hävdar att budskap som 

presenteras både verbalt och icke- verbalt är enklare att ta till sig och minnas.  

Miller (2005) poängterar också vikten av att de budskap läraren sänder ut dels med kroppen 

och dels med munnen överensstämmer för att eleverna inte ska bli förvirrade och därmed få 
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en negativ inverkan på sin inlärning. Denna tes styrks av det faktum att Jessicas genomgång 

byggde på en samverkan mellan det muntliga och kroppsliga sättet att tala och att inga frågor 

ställdes efter att instruktionerna givits. 

   Även i Linas klassrum var bruket av icke-verbala signaler stort och även här kändes de ofta 

som ett välmedvetet val av verktyg för att skapa skärpa på den undervisning som bedrevs.           

   Lina använde sig inte i samma utsträckning som Jessica av de beskrivande gester som 

Backlund (1991) presenterar och även om de signalerande gesterna förekom relativt ofta (till 

exempel ”stopptecknet” och segergester när elever svarat rätt), så var de paralingvistiska 

signalerna absolut tydligast. Röstläget ändrades ofta och plötsligt. Till exempel kunde Lina 

från att ha talat i normal ton plötsligt nästan skrika ut undervisningsstoffet för att väcka och 

dra tillbaks de elever som låtit tankarna vandra iväg och lika plötsligt kunde hon sen gå 

tillbaks i röstfrekvens och fortsätta undervisningen som om ingenting hänt. Intonationens 

möjligheter användes ideligen och signalord markerades verbalt genom att göra dessa långa i 

sitt uttryck. Backlund (1991) talar om vikten av att variera sitt tal i undervisningssituationer, 

dels för att hålla elevernas intresse vid liv, men också för att poängtera signalord, något Lina 

har anammat och använder sig träget av. 

   Lina har något teatraliskt över sig då hon undervisar. Hon använder minspel och mimik och 

sin kroppshållning (Backlund, 1991) på ett nästan skådespelaraktigt vis och är rolig att titta 

på. Hon lyckas på så vis göra undervisningen spännande (man vet inte vad som ska hända 

härnäst) och elevernas fokus och intresse riktas mot det aktuella ämnet. Backlund (1991) och 

Bancroft (1997) menar att det är ansiktet som ger den största effekten till de ord vi uttalar och 

på så vis förstärker Lina sina budskap genom att använda sig av olika och passande uttryck till 

det hon vill ha sagt.   

   Ögonkontakten till eleverna är ständig då hon undervisar vid tavlan och varvas med bruket 

av mimiken. Då hon släpper in en elev att tala gör hon det på ett inbjudande vis med 

handflatan uppåt, vilket är en positiv icke-verbal gest enligt Pease (1981) som också menar att 

människor som omges av positiva icke-verbala gester har enklare att ta till sig och förstå de 

budskap som förs fram. 

   Lina har ett tydligare revir och ett större avstånd till sina elever än vad Jessica har. Då hon 

förklarar något för en elev vid deras bänkplats har hon ingen ögonkontakt med eleven och 

sänker sig inte hela vägen ner till elevens nivå, vilket om hon gjorde det skulle gynna lärare- 

elev relationen enligt Steinberg (2004). Lina pekar samtidigt som hon förklarar, men skapar 

ändå en barriär mellan sig och eleven enligt min mening då hon inte möter upp eleven fullt ut.  
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Hennes naturliga plats i klassrummet är framme vid tavlan där alla kan se henne och istället 

för att cirkulera i klassen går hon fram och åter mellan ”deras” och ”hennes” plats. Enligt 

Backlund (1991) är detta förhållningssätt ett tecken på en auktoritär lärare med behov av att 

påvisa sin högre status i klassrummet och får ofta en sämre lärare- elev kontakt som 

konsekvens. Detta stämmer förhållandevis väl om man jämför Jessicas elevrelation med 

Linas, men med det inte sagt att Lina har en dålig elevrelation. 

   Otydligast i användandet av medvetna och för undervisningen strategiska icke-verbala 

signaler var Sara. Användandet av de beskrivande gesterna (Backlund, 1991) var det som 

märktes mest då Sara med sina händer bildade klassiska gester för att förtydliga sitt budskap. 

– Exempelvis de sammanflätande fingrarna när hon pratar om något flätat. Även 

ögonkontakten (Backlund, 1991) är starkt närvarande i undervisningen. Sara är noga med att 

ge sin uppmärksamhet till den elev som har ordet, men använder också sina ögon för att 

påkalla uppmärksamhet och tillintetgöra dåligt uppförande när stunden kräver det. Sällan 

använder hon sig av de paralingvistiska signalerna (Backlund, 1991), men när hon 

undantagsvis gör det, för att till exempel markera signalord, är det ändå knappt märkbart då 

hon inte höjer rösten tillräckligt för att signalen ska nå sin fulla effekt. 

   Likt Lina bjuder Sara in eleverna till att tala på ett välkomnande vis med handflatan uppåt i 

en av Pease (1981) och Bancroft (1997) så kallad positiv icke-verbal gest, men hennes 

kroppshållning och mimik och minspel (Backlund, 1991) är ofta stramt och sammanbitet och 

inte alls inbjudande. Likaså kan man se ett tydligt revir och en för läraren tydlig position i 

rummet (Backlund, 1991) när Sara undervisar. Hon har ett större avstånd till eleverna rent 

fysiskt än vad de andra två pedagogerna har och hon markerar tydligt sin överposition i 

klassrumshierarkin genom att hålla sig till en central plats, framme vid tavlan, som hon bara 

undantagsvis lämnar. 

   Steinberg (2004) menar att man med kroppen kan visa avståndstagande lika effektivt som 

med ord. Att man kan signalera att man inte vill ha mer med till exempel en elev att göra 

genom att fysiskt visa detta i sitt kroppsspråk utan att ha sagt detsamma högt. I Saras 

klassrum förekom en sådan incident i interaktionen med eleverna.  

   Hon ansåg att en manlig elev inte skötte sig och påkallade hans uppmärksamhet, stirrade 

därefter på honom och vände honom sedan ryggen som för att visa att hon inte längre såg 

honom och än mindre ville veta av honom. Hon har genom detta företagande enligt Steinberg 

sagt åt eleven att hon inte vill prata med honom mer, fast icke-verbalt. 

Saras klassrum kändes ”stökigare” än de andra två pedagogernas och hon hörsammas inte i 

samma utsträckning av sina elever. 
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6 Diskussion 
En återkommande fråga inom skolvärlden är hur man som lärare ska lära sig hantverket att 

leda dagens barn och ungdomar på bästa sätt. Det finns en uppsjö av litteratur om ledarskap, 

kurser inom pedagogik samt tips för hur man ska bli en bättre lärare. I dagens skola står det 

klart att det inte bara räcker med goda ämneskunskaper, utan att det utöver detta krävs en 

didaktisk kompetens samt en gedigen ledarförmåga för att lyckas med det uppdrag man har 

som lärare. – Att engagera, entusiasmera, motivera och undervisa elever.  

   Mot bakgrund av de teser Steinberg, Pease, Backlund, Miller, Grindner, Singer och Goldin-

Meadow och Bancroft ställt och arbetar utifrån och som tidigare under uppsatsen synliggjorts 

kommer nedan en diskussion om de tre pedagogernas bruk av icke-verbala signaler att 

diskuteras. Dessförinnan kommer jag att kort diskutera lärarens etiska ansvar gentemot sina 

elever när det kommer till bruket av de icke-verbala signalerna samt ventilera en del 

betänkligheter jag har kring den litterarur och forskning som tidigare presenterats.  

   

6.1 Diskussion kring validiteten i litteraturen och    

      forskningen inom ämnet icke-verbal kommunikation 
Man bör inte köpa vare sig denna uppsats eller dess litteraturreferenser rakt av, utan som alltid 

ha ett kritiskt förhållningssätt och granska innehållet och källan som förmedlar innehållet för 

att på så vis bilda sig en egen uppfattning. Naturligtvis har jag haft för avsikt att skriva en 

uppsats som bygger på en undersökning som är sann inte bara för mig utan sann i ordets rätta 

bemärkelse. Det är emellrtid inte helt enkelt att leverera den typen av sanningar genom min 

undersökning eftersom den vilar på en hermenuetisk grund och har den personliga tolkningen 

som ett av sina mätinstrument. Som alltid när det kommer till tolkning av händelser och 

beteenden ligger där en svårighet i att vara objektiv. Det jag tolkar som ett medvetet bruk av 

icke-verbala signaler kan ju vara omedvetet, men ändå vilar delar av mitt arbete på just sådana 

personliga och möjligen felaktiga tolkningar. Att vissa utgångspunkter och påståenden är och 

alltid kommer att vara mer eller mindre nödgade att vara subjektiva kommer vi inte ifrån, men 

vetskap om detta får en att till viss del ifrågasätta även andra undersökningar. Så som de som 

denna uppsast bygger på. Hur är det egentligen med validiteten i dessa? Det är klart att man 

med icke-verbal kommunikation som skötebarn också har dess bästa för ögonen, vilket kan få 

en att tvivla på till exempel den komersielle Steinberg (2004). Det är klart att han mer än 

gärna i sina böcker om icke-verbal kommunikation lyfter fram alla dess positiva effekter och 

framhåller dess betydelse för budskapen vi sänder ut, men vi kan inte på samma självklara vis 
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tänka oss att han presenterar mindre fördelaktig forskning inom ämnet. Visserligen är inte 

Steinberg (2004) ensam referens inom denna uppsats utan förespråkarna för den icke-verbala 

kommunikationen är flera och tillsammans gör de sitt bästa för att sätta den icke-verbala 

kommunikationen i så god dager som möjligt. Bland annat med hjälp av statestik. Grindner 

(1991) talar om en procentsats som går ut på att hela 82% av en människas förståelse lutar sig 

mot motpartens kroppspråk. Jag vill inte påstå att detta inte är sant, men jag undrar hur man 

kan mäta detta på ett tillförlitligt sätt. Borde inte många olika variabler ha inverkan på detta. 

Är det en statistisk procentsats som vilken forskare som helst skulle kunna komma fram till 

med samma mätinstrument oavsett forskningsgrupp? Steinberg (2004) å sin sida menar att 

man som lärare kommer få 100% förståelse av sina elever om man istället för att bara uttala 

instruktionen också utför den själv. Detta är en siffra jag håller för otrolig även om jag 

förvisso tror att man vinner viss framgång enligt detta recept.  

   Vidare inbillar jag mig att man med den icke-verbala kommunikationen som skötebarn inte 

presenterar all forskning. – Säkert väljer man vad man vill delge eventuella läsare och mindre 

fördelaktiga procentsatser hör säkert till de saker som sållas bort. Man skriver knappast 

böcker med den icke-verbala kommunikationens bästa för ögonen och lutar sina påståenden 

mot ofördelaktiga resultat. 

   Emellertid är det många forskare som kommit fram till att den icke-verbala 

kommunikationen har en betydande del i vår perception och jag håller detta för sant. 

(Huruvida procentsatserna är riktiga eller ej oavsett sin nuvarande kontext låter jag emellertid 

vara osagt). Det är klart att även detta, att hålla tidigare forskning för sann, är att vara 

subjektiv, men uppsatsen har sin utgångspunkt i ett stort intresse för icke-verbal 

kommunikation samt positiva erfarenheter av detsamma och det står jag för.   

      Med detta sagt och begrundat kommer jag nedan att kort gå in på lärarens etiska ansvar 

för sina elever i sitt bruk av icke-verbala signaler för att sedan påbörja min egentliga 

diskussion.  

 

6.2 Diskussion kring de icke-verbala signalernas inverkan på lärarens  

      etiska förhållningssätt genteomt eleverna 
Vad har man som lärare rätt att göra mot och utsätta elever för? Det är en viktig fråga och 

något som lärare bör tänka på då de faktisk har ett etiskt ansvar i förhållandet till sina elever.       

Det är inte bara elever som kan visa dålig respekt, behandla varandra illa och utsätta varandra 

för kränkande behandling utan det kan naturligtvis även lärare göra. Enligt min mening har 
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lärare lättare att behärska sig verbalt än icke-verbalt. Det är inte så konstigt när man betänker 

att mycket av den icke-verbala kommunikationen är undermedveten, även om så inte alltid är 

fallet. Misslyckas läraren med att stänga ute sitt missnöje verbalt, men även icke-verbalt, kan 

lärarens beteende enligt min mening uppfattas som kränkande av eleven. Detta är en 

eventualitet som i så fall strider mot skollagen, där det står att alla inom skolan aktivt skall 

motverka all form av kränkande behandling (skollagen 1985). Det är således viktigt att lärare 

blir medvetna om detta och i förlängningen lär sig att lägga band på sina icke-verbala 

signaler, för nog måste väl även dessa räknas i sammanhanget? Detta är en av anledningarna 

till att alla lärare bör uppmarksammas på de icke-verbala signalersas uttryck, budskap och 

effekt. 

   Ytterligare anledning till att lärare bör bli insatta i ämnet icke-verbal kommunikation är att 

det är förhållandevis enkelt att sända ut både negativa och positiva signaler till sina elever på 

gott och ont. Kännedom om signalerna kan hjälpa läraren att bruka dem på rätt sätt så att inte 

onödiga kränkningar får utrymme i klassrummet i helt vardagliga situationer. – Här kan det 

handla om mimik, intonation och position till exempel.  

   Vidare bör läraren uppmärksammas på att inte kränka elevens personliga revir genom sitt 

bruk av de icke-verbala signalerna. Här gäller det att vara uppmärksam och läsa av eleverna. 

För vissa elever kan det vara okej att läraren lägger armen runt axlarna på honom/henne som 

ett ömhetsbevis eller som ett tecken på att man uppmärksammar eleven, men för en annan kan 

detta uppfattas som allt för närgånget.  Eller omvänt – de elever som aldrig får armen runt om 

sig kanske kan uppleva avsaknaden av detta som ett tecken för lärarens avståndstagande eller 

ogillande av honom/henne. Kanske kan sådant undvikas om man som lärare har kunskap och 

det icke-verbala språket. 

   Vidare är det viktigt att man inte missbrukar de icke-verbala signalerna och använder dem 

som ett maktredskap i klassrummet. – Bara för att läraren inte verbalt ger uttyck för sina inre 

tankar betyder det inte att läraren inte finner andra sätt att få detsamma sagt på – t.ex. via 

ögonen, gester eller andra icke-verbala signaler. Läraren kan enkelt förmedla kränkande 

kommerntarer – ”idiot”, ”bimbo”, ”dumhuvud” – via de icke-verbala signalerna och ändå ha 

ryggen fri i det att kommentarerna aldrig uttalats högt, men inte desto mindre har eleven 

uppfattat lärarens ogillande och säkert blivit sårad och illa till mods därav. Missbruk av de 

icke-verbala signalerna oavsett maktmissbrukets uttryck är förvisso mer acceptabelt rent 

moraliskt om det sker på en undermedveten nivå än en medveten (även som konsekvenserna 

blir de samma). Kunskap om de icke-verbala signalernas effekt och uttryck skulle kunna vara 

facit till upphörandet av åtminstonne det omedvetet felaktiga bruket. Man skulle kunna dra 
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det så långt som att säga att läraren utan kännedom om de ickeverbala signalernas uttryck 

budskap och effekt inte har möjölighet att motverka alla former av kränkande behandling och 

därför inte fullt ut kan ha ett etiskt riktigt förhållande till dem. 

 

6.3 Diskussion kring bruket av icke- verbala signaler och budskap 
I jämförelsen mellan de tre klassrum som bevistats under undersökningen är det tydligt att den 

lärare som är mest medveten om, samt mest strategisk i sitt bruk av sina icke-verbala signaler 

är Jessica (tätt följd av Lina). Detta är kanske inte så konstigt med tanke på den lärarsituation 

hon befinner sig i. Jessica undervisar på en skola där 80% av eleverna har ett annat 

modersmål än svenska och där många av eleverna därför har svårigheter med det svenska 

språket. För att få med sig alla elever, även de som språkligt sett är svaga, tvingas Jessica att 

förtydliga sina budskap med hjälp av gester, mimik, ögonkontakt och parallingvistiska 

signaler på ett helt annat vis än de andra två lärarna tvingas att göra för att nå fram med 

budskapen till eleverna. Genom att gestikulera och icke-verbalt på olika sätt visa vad hon 

menar samtidigt som hon verbalt ger instruktionerna, får hon inte bara eleverna att förstå vad 

som förväntas utav dem och vad de ska göra, utan bereder dessutom de språkligt svaga 

eleverna viss övning i svenska språket. Som ett exempel lär sig eleverna vad ”mjukt” är för 

något, då detta tydligt visas.           

   Vidare är avsaknaden av röstvariation i Jessicas undervisning intressant. Särskilt eftersom 

Jessica annars verkar så välmedveten om de icke-verbala signalernas möjligheter och ofta 

använder sig utav dem. När det kommer till rösten är den alltjämt mjuk, lugn och utan 

styrkeförändring. Signalorden markeras förr med gester än med betoning. Kanske beror detta 

på att hon inte har mycket att vinna på att använda intonation och betoning i sin undervisning 

av utländska barn. Detta då språkmelodin många gånger är ohörbar för individer med annat 

modersmål. De kan inte på samma självklara vis som en individ med svenska som modersmål 

höra den lilla skillnaden mellan till exempel följande: ”En sjuk sköterska” och ”en 

sjuksköterska”. Därför är verbal markering av exempelvis signalord i Jessicas undervisning i 

stort sett meningslös. Eleverna skulle troligen ha svårt att höra betoningsskillnaden, men då 

en gest istället för en betoning visar signalordet lyckas Jessica ändå förmedla det viktigaste i 

kontexten till sina elever och slipper att överge funktionen av signalord på grund av de 

språkliga begränsningarna. Om Jessicas lärarsituation hade varit annorlunda, om hon till 

exempel arbetade i en klass där majoriteten var inhemska barn, kanske hennes icke- verbala 

signaler inte skulle ha varit lika tydliga och utstuderade. Jag tror att man många gånger 
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anpassar sig efter situationen man befinner sig i och om så är fallet kanske Jessicas extremt 

tydliga undervisningssätt är en direkt produkt av att hon till största del undervisar barn av 

utländsk härkomst. Behovet av att vara tydlig och använda sig av mer än det verbala språket 

är inte bara en strategi bland alla andra för att nå bra resultat, utan kanske en ibland direkt 

nödvändig sådan för att nå resultat över huvud taget. 

   Lina har också ett utbrett icke- verbalt språk i sin undervisning, men skiljer sig märkbart 

från Jessica i sitt sätt att bruka det icke- verbala signalerna. Jessicas användande känns alltid 

medvetet och framarbetat (utan att för den delen bli stagnerat och tråkigt), medan Linas ibland 

känns mer spontant och rättframt enligt min mening. Lina tycks i sig själv vara en oerhört 

fysisk och intensiv person och detta smittar av sig på hennes lärarroll och hennes 

klassrumsklimat. Självklart använder sig Lina av medvetna icke-verbala signaler vilket 

framgått tidigare i uppsatsen, men jag tror inte att de icke-verbala signalerna alltid är 

medvetna på samma sätt som Jessicas verkar vara. Backlund (1991) pratar om ledsagande 

gester och menar att utövaren av dessa ofta är omedveten om dem, eftersom dessa ofta är en 

produkt av utövarens personlighet. Jag tror att så ofta är fallet med Lina. Jag får intryck av att 

hon inte alltid tänker på att hon (till exempel) skrynklar ihop ansiktet när hon blir sur och att 

detta förstärker hennes budskap, utan att det bara faller sig så att hon gör på detta sätt 

eftersom det ligger i hennes person.  

   Lina är ”sprallig” vilket leder till att hennes elever också blir mer spralliga, precis som att 

eleverna i Jessicas klassrum smittades av Jessicas, förvisso avsiktliga, lugn. Intressant att 

notera är att dessa två lärare, trots deras olika förhållningssätt och personlighet, ändå lyckas 

väl med att nå sina elever. De lyckas med detta på olika sätt. Lina lockar till skratt med sitt 

teatraliska ansikte och sina kroppsliga utspel och detta får ofta eleverna att vara 

uppmärksamma och engagerade i undervisningen.  

   Jessica å sin sida får uppmärksamheten genom att lägga ett lugn i klassrummet vilket gör 

det möjligt för eleverna att komma ner i varv och koncentrera sig. Emellertid kan jag få 

intryck av att Lina ibland blir lite ”för mycket” för sina elever. Att hon ibland sänder ut för 

mycket signaler samtidigt för att eleverna ska orka ta allt till sig. – När det är armar och ben 

överallt vet man inte vart man ska titta, ens som vuxen, och även om det är himla roligt att 

iaktta Lina så anser jag att det finns en risk att Lina tappar elever på vägen. Elever som har 

fullt upp med att titta på allt hon gör och därför inte alltid ”hinner” lyssna.  

   Sara är den pedagog som i detta sammanhang använde sig minst av de icke-verbala 

signalerna. Faktum är att stämningen i Saras klassrum var betydligt lägre än hos de två andra 

pedagogerna. Eleverna hörsammade inte Sara alls i samma utsträckning som de andra 
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eleverna hörsammade sina lärare och jag tror att detta till stor del har att göra med lärare – 

elev relationen. En relation som i förlängningen har att göra med Saras förhållningssätt till 

eleverna, där de icke- verbala signalerna har stort inflytande enligt min mening. Sara släpper 

inte in sina elever alls på samma vis som Jessica och Lina. Hon ler inte i samma utsträckning 

utan har ofta ett sammanbitet uttryck. Hon har ett fysiskt stort avstånd till sina elever då hon 

talar med dem. Hon har en central plats framme vid tavlan. Allt detta bidrar till att stämningen 

inte blir lika öppen och gemytlig och det bidrar till en för lärandesituationer dålig uppdelning: 

”jag och dem”. Man får intryck av att Sara inte känner sig helt bekväm i sin roll eller i den 

aktuella lärandesituationen grundat på hennes kroppshållning och mimik. Det känns inte som 

om Sara vill vara just där i det klassrummet vid detta tillfälle. Något som säkert även eleverna 

känner och detta skapar en osäkerhet som får olika uttryck. Bland annat lyssnar inte och deltar 

inte Saras elever på samma vis som de ”trygga” pedagogernas elever gör. – klassrumsklimatet 

inbjuder inte till detta. Kanske beror Saras ”försiktighet” på att hon är yngre än de andra två 

pedagogerna och således inte har samma yrkeserfarenhet. Hon kanske ännu inte har lyckats 

att knäcka koden fullt för ett gott klassrumsklimat med hjälp av att använda icke-verbala 

signaler. Hon kanske inte är färdig med sin ”läraridentitet”, eller har hon bara en lite sämre 

dag, orsakerna kan vara flera. Oavsett motiv för den osäkerhet och försiktighet som är 

gällande i Saras klassrum är det klart att klimatet inte är lika gynnsamt för inlärning som i de 

andra två klasrummen. Kanske hade man i denna klass kunnat mjuka upp stämningen bara 

genom att le lite oftare och minska på det fysiska avståndet mellan läraren och dess elever. 

För att detta ska kunna ske tror jag att Sara behöver uppmärksammas på de icke-verbala 

signalernas effekt i kommunikationssammanhang och i samspelat med andra människor, samt 

på just de icke-verbala signaler som hon sänder ut. Naturligtvis är hon inte helt omedveten om 

detta, men kanske hon likt Lina använder sig av omedvetna icke-verbala signaler (ledsagande 

gester, Backlund 1991) som i hennes fall får mer negativa effekter än positiva. Hennes 

osäkerhet smittar av sig, precis som Linas sprallighet och Jessicas lugn smittar deras 

klassrum. Möjligen skulle Sara kunna ändra på sina icke-verbala signaler om hon bara 

medvetandegjorts om de hon just nu använder och dess effekt – och troligen skulle 

klassrumsklimatet då bli ett annat, mer gynnsamt, för både henne och eleverna.  

   Det finns ytterligare en möjlig faktor till den osäkerhet som Sara gav uttryck för som ännu 

inte diskuterats och det är min närvaro. Sara var inte en frivillig aspirant till min observation 

utan ställde upp för att vara snäll. Det är möjligt att jag genom min närvaro, genom 

filmningen och antecknandet, bidrog till en osäkerhet hos Sara som annars inte finns där. Det 

är dock svårt att säga säkert att detta var eller inte var anledningen till den osäkerhet jag 
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bevittnade, men säkert gjorde min (till viss del oönskade) närvaro inte Sara säkrare och inte 

heller klassrumsklimatet bättre än vad som annars är brukligt.  

   Med allt detta sagt om Jessica, Lina och Sara vill jag ändå poängtera att alla tre kändes som 

”bra” lärare och pedagoger med stora ämneskunskaper, men i förhållande till varandra 

använde de sig av mer eller mindre samt olika icke-verbal signaler. Jag känner att jag i vissa 

avseende varit hård mot Sara, men det är de icke-verbala signalerna som jag valt att lägga 

fokus på, studera samt redovisa i denna uppsats. Det är inte så att Sara varit dålig med icke-

verbala signaler. Jag tror snarare att Jessica och Lina har en större naturlig fallenhet för att 

använda sig av sitt kroppsspråk och dess uttryckssignaler vilket då gör att Sara kommit i 

gråzon i jämnförelse med de andra två. 

    Jag vill också ännu en gång poängtera att det i vissa fall varit svårt att vara helt objektiv och 

lägga mina egna värderingar åt sidan.   

   Kanske är icke-verbala signaler i ett klassrum inte alltid en positiv angelägenhet. För om 

dessa icke-verbala signaler är negativa, eller får negativa effekter, torde det vara bättre att inte 

använda sig av några överhuvudtaget. ”Fel” bruk av icke-verbala signaler så som till exempel 

ett allt för stramt ansiktsuttryck kan ju få en negativ effekt på lärare - elev relationen, men 

man har likväl använt sig av icke-verbal gest, även om nu den positiva effekten ersatts av en 

negativ. Jag skulle vilja påstå att man ska använda sig av icke-verbala signaler, men man ska 

veta på vilket vis man lämpligast gör det. Jag ställer mig således bakom den forskning som 

redan gjorts på ämnet och adderar min uppfattning till deras.  
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7 Slutsatser  
Sammanfattningsvis summeras denna uppsats till svaren på de frågor som ställts tidigare i 

uppsatsen: 

 
• ”Vilka är de icke- verbala signalerna och hur används dessa icke-verbala signaler av 

lärare i en lärandesituation?” De icke-verbala signalerna är de signaler som man med 

kroppen och rösten, (även miljö, men dessa har inte ägnats någon vidare 

uppmärksamhet), sänder ut. Pedagogerna använder sig av rörelser, minspel och 

mimik, paralingvistiska signaler, revir, kroppshållning, position i rummet samt läge i 

förhållande till andra i lärandesituationer för att förstärka sitt budskap, markera 

singnalord, avvisa och påkalla uppmärksamhet. 

 

• ”Använder pedagoger sig av icke-verbala signaler och budskap i sin undervisning och 

i så fall vilka och på vilket vis?” 

Min undersökning har kunnat fastställa att pedagoger använder sig av olika typer av 

icke-verbala signaler i sin undervisning – dock i olika utsträckning och av olika 

karaktär. Jag har noterat att dessa icke-verbala signaler ibland känts medvetna i sitt 

bruk och att de ibland känts mer som spontana uttryck för lärarens personlighet – då 

med varierade elevrespons. 

 

• ”Underlättas lärandesituationen för läraren och dess elever om icke-verbala signaler 

och budskap används – i så fall på vilket vis?” Denna fråga är inte helt enkel att svara 

på och den är dessutom tvådelad. På den första av de två frågorna skulle man kunna 

svara ”ja”, men det förutsätter i så fall att det är ”rätt” icke-verbala signaler som 

används, eller rättare sagt – att man använder sig av de icke-verbala signalerna på rätt 

sätt. Man kan ha en öppen kroppshållning vilket får anses vara en positiv icke-verbal 

gest, men på samma sätt kan man ha en sluten kroppshållning och det får inte alls 

samma positiva effekt. Därför skulle jag vilja svara ”ja” på frågan, men med just den 

reservationen – ”om man är medveten om de icke-verbala signalernas effekter och 

använder sig av signalerna på rätt sätt, då är svaret ja”. Om situationen däremot är 

omvänd och man inte lyckas med att använda sig av signalerna på ett fördelaktigt vis, 

så för bruket av icke-verbala signaler något negativt med sig till klassrummet och 

därför bör man då avstå från att använda sig av dem. Problemet är i dessa fall att man 
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inte alltid är medveten om de signaler man sänder ut – man kan ju använda sig av 

negativa icke-verbala signaler utan att veta om det och vice versa.  

Den andra frågan ”i så fall på vilket vis?” kan man ge svaret: ”på olika vis”. 

Signalerna används ibland för att förtydliga instruktioner, ibland för att förtydliga de 

budskap som förs fram, ibland för att göra undervisningen roligare och mer 

spännande, ibland för att skapa ett gott klassrumsklimat och en god lärare - elev 

relation och ibland för att skapa struktur. Sammantaget är ju alla dessa 

användningsområden för icke-verbala signaler något som underlättar 

lärandesituationen både för läraren och för dess elever. Dock förutsätter detta återigen 

att man använder sig av de icke-verbala signalerna på rätt sätt, annars kan bruket lätt 

få en negativ effekt.  
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