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2. INLEDNING 
 

�Rör på dig, gestikulera, spela lite teater med andra ord 
för då blir barnen mer nyfikna och intresserade.� 

 
Detta citat kommer ifrån min egen praktikbok, en anteckningsbok där handledaren skriver ner 
sina kommentarer om min undervisning. På så sätt har jag en bra överblick hur min 
utveckling som lärare har varit. Jag har valt ut detta citat eftersom det har visat sig vara 
väldigt betydelsefullt för min utveckling som lärare. Ju mer jag tagit fasta på detta råd under 
min praktik, desto mer medveten har jag blivit om dess relevans. Lärarens förmåga att kunna 
engagera sina elever är en viktig del i lärarrollen. 
 
Det är med denna bakgrund som jag har valt ämnet icke verbal kommunikation. Med icke 
verbal kommunikation menas allt som förmedlas utan ord. Jag tycker att det är ett intressant 
och spännande ämne som varje enskild lärare borde ha mer kunskap om. Många lärare har 
säkert en viss medvetenhet om att det inte bara är vad de säger som är viktigt, utan också hur 
det förmedlas. Men enligt min uppfattning har många lärare för lite kunskap om detta, 
speciellt då det gäller hur eleverna uppfattar icke verbala budskap. 
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3. BAKGRUND 
 
Att kunna stimulera eleverna att lära är överhuvudtaget skolans kanske viktigaste uppdrag. Så 
här står det i Lpo 94: 
 

�Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper.� (Utbildningsdepartementet., 1998, s. 21) 

 
Jag tror och har många gånger under mina praktik perioder på olika skolor fått bekräftat att 
den icke verbala kommunikationen är ett kraftfullt kommunikationsmedel. Jag tänker speciellt 
på dess betydelse då det gäller att entusiasmera eleverna i skolarbetet och att vara en tydlig 
ledare för klassen. 
 
Jag har även fått det bekräftat att denna ordlösa kommunikation är viktig enligt många studier 
som gjort, och då bland annat den amerikanska forskaren Albert Mehrabians (1972) studie. 
Studien handlar om motstridiga budskap, det vill säga när någon säger något men med 
kroppen visar något annat. Mehrabian har funnit att vi vid motstridiga budskap litar till 55 % 
till ansiktsuttrycket, 38 % till rösten och endast 7 % till orden.  
 
För att knyta an Mehrabians studie till skolan är det viktigt att läraren inte bara tänker på vad 
denne säger utan även hur orden presenteras. En lärare kan inte fånga elevernas intresse om 
denne inte själv verkar intresserad av ämnet. Därför är det nödvändigt att läraren ständigt 
funderar över sitt beteende. 
 
Den icke verbala kommunikationen anser jag är en utav lärarens viktigaste arbetsinstrument. 
Läraryrket är dessutom lite speciellt på det sättet att en lärare ska leda en klass på upp till 30 
elever, och därför krävs det att läraren är särskilt tydlig och konsekvent i sitt sätt att agera.  
 
 
Eftersom jag tycker att den icke verbala kommunikationen spelar en viktig roll i skolan och 
att det är viktigt att ta hänsyn till främst elevernas uppfattningar, så har jag i mitt arbete 
inriktat mig på att ta del av deras funderingar kring denna ordlösa kommunikation i skolan. 
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Mitt arbete har haft som övergripande syfte att få kunskap om elevers syn på betydelsen av 
och uppfattningen om icke verbal kommunikation i skolan.  
 
Jag har arbetat med följande huvudfrågeställningar: 
 
1. Vad innehåller begreppet icke verbal kommunikation? 
2. Använder sig eleverna av icke verbal kommunikation i klassrummet? 
3. Vilka uppfattningar råder bland elever om icke verbal kommunikation? 
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5. ICKE VERBAL KOMMUNIKATION 
 
I det här kapitlet definierar jag begreppet ickeverbal kommunikation och beskriver de olika 
uttrycksmedel som vi använder när vi kommunicerar icke verbalt. I slutet av detta kapitel 
följer en kort sammanfattning av kapitlets innehåll. 
 
5.1 Definition av begreppet   
 
I Norstedts Svenska ordbok (1999, s. 496) står det att kommunikation står för  
 

�överföring av (själsligt eller intellektuellt) innehåll med hjälp av en viss typ av 
meddelelsemedel��  
 

I detta fall är meddelelsemedlet den muntliga kommunikationen. 
 
Kommunikation handlar alltså inte bara om att överföra ett avsiktligt budskap, utan även ett 
oavsiktligt (själsligt). När en person kommunicerar med sin omgivning överför han/hon inte 
bara information utan också behov och känslor.  
 
Kommunikationen sker således både genom verbala och icke verbala budskap. Ordet �verbal� 
kommer ifrån latin och betyder i detta sammanhang �det som har med ord att göra�. Bakom 
orden ligger den ordlösa eller icke verbala kommunikationen som är en spegling av vårt inre 
liv.  
 
I Lärarförbundets förlags Pedagogisk Uppslagsbok (1996, s. 264) förklaras att icke verbal 
kommunikation är 
 

�icke- språklig kommunikation, utbyte av meddelanden med hjälp av gester, 
miner och kroppshållning istället för ord.� 

 
Genom kroppsspråket så visar vi på olika sätt, till exempel genom mimik, gester, blickar och 
kroppshållning, utan ord hur vi tänker, känner, upplever och vill. Det ger uttryck för 
stämningar och visar på avsikter, attityder och värderingar (Nilsson, 1995). Vi kan alltså ha 
både medvetna och omedvetna avsikter med vår icke verbala kommunikation. 
 
Men enligt många författare som skriver om icke verbal kommunikation, bland annat Argyle 
& Trower (1984), Backlund (1991), Håkansson (1995) och Nilsson (1995), så inbegriper 
också i begreppet budskap som vi läser in i den yttre miljön. Budskapen i den yttre miljön kan 
exempelvis vara klassrummets möblering, utseende och färger, och även våra kroppsliga 
utsmyckningar i form av kläder och frisyrer. Dessa olika uttrycksmedel presenteras mer 
ingående i detta kapitel. 
 
 
5.2 Uttrycksmedel 
 
Icke verbal kommunikation handlar om hur vi kommunicerar utan ord � medvetet och 
omedvetet. Vi använder våra olika sinnen när vi läser av de olika icke verbala uttrycksmedlen. 
Alla dessa intryck som vi får via våra sinnen smälts samman och ger oss en helhetsbild utifrån 
situationen. Här följer en kort beskrivning av de olika icke verbala uttrycksmedlen. 
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5.2.1 Ögonen 
 
Många poeter och romanförfattare har skrivit om ögonens förtrollade språk. Ögonen sägs vara 
själens spegel. Studier har visat att man kan se på ögonen vad vi tycker och tänker om något. 
Våra pupiller blir exempelvis större om vi tycker om något (Nilsson, 1995). 
 
Ögonen spelar en viktig roll när vi samtalar med varandra. Vi har ögonkontakt under cirka en 
tredjedel av ett samtal. Vi använder ögonen för att kontrollera att den vi talar till lyssnar och 
för att se hur han/hon reagerar på det vi säger. Vi använder också ögonen för att lämna över 
ordet till den andre: tittar på lyssnaren och förstärker eventuellt med en huvudnickning att 
han/hon kan börja tala (Backlund, 1991). 
 
Vi använder blickar som inträdesbiljett när vi vill komma i kontakt med andra människor. 
Reglerna för hur länge vi kan titta på varandra skiftar med kulturen. I vår kultur gäller det att 
kunna balansera blickkontakten så att den inte blir för påträngande eller intim. Intensiv 
ögonkontakt kan vara ett uttryck för ömsesidigt intresse, men det kan också vara ett sätt att 
hota eller dominera en person. Ett avståndstagande eller protest kan yttra sig i vägran att se 
den andre i ögonen. Vi ser då �igenom�, bortom eller på sidan av någon vi möter (Backlund, 
1991). 
 
 
5.2.2 Ansiktet 
 
Ordet ansikte betyder �det man ser på�, vilket har sin förklaring i att ansiktet är det första vi 
tittar på när vi träffar någon för första gången, och att vi står oftast ansikte mot ansikte när vi 
pratar (Nilsson, 1995).  
 
Ansiktet är mycket effektivt för att interpunktera talet � vi kan använda höjda ögonbryn som 
fråge- och utropstecken och det nollställda ansiktsuttrycket som tankstreck (Backlund, 1991). 
 
Ögonbrynen kan också uttrycka ett flertal olika känslor som till exempel ilska, förvirring, 
öppenhet, nyfikenhet och så vidare. När vi känner oss på alerten vidgas pupillerna och 
ögonbrynen höjs, och blir vi arga eller känner oss hotade dras ögonbrynen nedåt (Axtell, 
1999). 
 
Våra känslor visar sig mest i ansiktet än någon annan del av kroppen. Ansiktet sänder ut 
många hundra signaler men många av dem når inte lyssnarens medvetande. Vi är duktiga på 
att styra våra ansiktsuttryck men om en känsla är tillräckligt stark lyckas vi inte hejda den. 
Leendet är i vår kultur det ansiktsuttryck som vi flitigast använder för att dölja att andra 
känslor, för det mesta rakt motsatta, som hat och avsky, sätter sig i ansiktet. Detta så kallade 
sociala leende upptäcker vi emellertid genom att det sällan når upp till ögonen och att de 
verkliga känslorna ofta läcker ut i någon snabb grimas (Backlund, 1991). 
 
Det finns ingen fullständig beskrivning av mimiken. Detta beror enligt Nilsson (1995) på att vi 
har alla olika anletsdrag. Anletsdragen fungerar som en personlig kod, alla har sina egna 
leenden och sin speciella mimik i olika situationer. 
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5.2.3 Händer 
 
Med händerna kan vi göra olika handrörelser eller gester. De här rörelserna, som är både 
omedvetna och avsiktliga, hjälper till att öka ordens värde och göra budskapet mer 
övertygande och entydigt. Ibland kan de också ersätta det som sägs med ord. 
 
Backlund (1991) sorterar gesterna efter deras betydelse i huvudsak tre grupper: beskrivande, 
ledsagande och signalerande gester. 
 
Med beskrivande gester menar hon gester som beskriver hur något ser ut (vi ritar fyrkanter, 
cirklar eller trianglar i luften) och mängden och antalet av något. Det är alltså 
sakframställningen som står i centrum. 
 
De ledsagande gesterna har vi ett personligt register av. Vi är ofta inte medvetna hur dessa ser 
ut. De här gesterna följer nästan alltid talets rytm och tempo, men de kan ibland ha en 
interpunkterande funktion i det att de beskriver slutet på en mening eller ett nytt stycke. Vi 
kan också uttrycka vår personlighet genom de ledsagande gesterna. Dessa gester är ägnade åt 
att stödja kommunikationsprocessen. 
 
Signalerande gester använder vi när vi till exempel vill be om ordet (räcker upp handen, 
hälsar på varandra (vinkar), visar vägen (pekar), hotar (knyter näven) och så vidare. 
 
Enligt Backlund (1991) finns ingen skarp gräns mellan de kategorierna av gester. En del 
gester kan alltså höra till mer en grupp. 
 
Axtell (1999) som gör en liknande indelning av gesterna har studerat främst de signalerande 
gesterna, eller som han kallar dem, de förvärvade gesterna, eftersom de har uppstått och 
samlats i skilda samhällen utan särskild sorts logik, förutom att de används och förstås av en 
viss grupp människor. 
 
Axtell (1999) ger många exempel på hur olika de förvärvade gesterna kan se ut i olika länder. 
Han tar bland annat upp de många gester det finns att välja på när vi med händerna vill 
uttrycka "Vilken vacker flicka !�. För att uttrycka detta använder sig italienare av kindskruven 
(snurrar fingerspetsen på ena kinden), greker stryker sig om kinderna, brasilianare formar två 
rör med händerna och låtsas titta i ett teleskop och så vidare. 
 
 
5.2.4 Kroppen 
 
Kroppen i sig är en del av vår personlighet. Vi har alla vår egen rytm, en �grundpuls�, som 
bland annat märks i andning och hjärtslag. Detta är grunden till det som ibland kallas 
personlig energi eller personligt tempo (Nilsson, 1995). Detta styr det sätt vi rör oss på. 
Intensiteten och rytmen i våra rörelser varierar från person till person. När andra ser oss 
uppfattar de och känner igen oss utifrån vårt typiska sätt att ligga, stå, gå och prata. 
 
Genom kroppshållningen visar vi våra attityder i öppen dag. När vi till exempel är 
intresserade och engagerade i ett samtal, brukar vi luta oss framåt. Om vi däremot är 
avståndstagande visar vi detta genom att spänna ut bröstkorgen, hålla kroppen rak eller något 
bakåtlutad, axlarna raka och huvudet högt (Backlund, 1991). 
 



 8 
 

Vi kan också förmedla statusskillnader, vår ställning i hierarkin med vår kropp. Den som till 
exempel sitter med utsträckta armar och ben eller med händerna i nacken uppfattar vi som 
dominant, medan den som sitter prydligt med benen korsade och händerna knäppta i knät ger 
ett blygt och hämmat intryck (Backlund, 1991). 
 
 
5.2.5 Närhet och avstånd 
 
I mötet med andra delar vi på ett gemensamt socialt rum. Hur mycket utrymme vi i samspelet 
med andra nöjer oss med hör ihop med vår personliga integritet. En del av oss söker närhet 
och kontakt medan andra hellre vill vara ifred (Nilsson, 1995). Det avstånd och den närhet vi 
håller till varandra i olika situationer, varierar också i olika kulturer och socialgrupper. 
Sydeuropéer står närmare varandra under ett samtal än vad nordeuropéerna gör och i Indien 
kan avståndet variera betydligt från en kast till en annan (Backlund, 1991). 
 
De avstånd vi håller till andra personer i vår omgivning delas in i olika zoner eller �frirum�. 
Intimzonen kallas den zon som ligger inom 50 centimeters avstånd från kroppen. Här släpper 
vi bara in de som står oss närmast, det vill säga våra partners, småbarn, familjemedlemmar 
och goda vänner.  
 
Den personliga zonen är större och ligger på 50-120 centimeters avstånd. Här får vänner som 
inte tillhör den allra innersta kretsen komma in. 
 
I den sociala zonen, mellan 120-250 centimeters avstånd, pågår den största delen av vårt 
sociala umgänge. Avstånd större än detta betraktar vi som opersonliga och offentliga. 
 
Det finns dock situationer då detta system sätts ur spel. Det är platser med trängsel och när vi 
är hos exempelvis frisören, läkaren och tandläkaren. 
 
När vi iakttar den närhet och det avstånd som människor skapar till varandra, kan vi få 
information om dess samhörighet. Den som är intresserad av en annan person vänder sig 
oftare mot denne och kanske till och med sätter sig på ett liknande sätt (Nilsson, 1995). Den 
som känner sig utsatt i mötet med andra kan �bygga bo� och sitter med sluten kropp och 
håller ihop benen och korsar armarna. Vi kan också gömma oss bakom väskor och pärmar 
eller bakom ett bord (Backlund, 1991). 
 
 
5.2.6 Kläder och andra tillbehör 
 
Kläder, prydnader, hår och så vidare förmedlar mycket information om oss. Med dessa 
utsmyckningar visar vi vilken grupp i samhället vi vill att andra ska tro att vi tillhör, men vi 
uttrycker också samtidigt vår personlighet. Den sociala och utåtvända typen bär gladare och 
starkare färger än inåtvända och reserverade människor. En del människor bär egendomliga 
klädkombinationer för att ge uttryck för sin individualitet (Argyle & Trower, 1984). 
 
För att ge rollfigurerna i filmerna deras rätta karaktär använder ofta filmmakarna �klädernas 
språk�. För att få en komisk effekt klär de rollfigurerna i roliga kläder. Detta gjordes med den 
välkända rollgestalten Charlie Chaplin som försågs med alltför stora och trasiga skor samt 
plommonstopp och kravatt (Backlund, 1991). 
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Inte att glömma väljer vi också kläder för att reglera värmen och efter vad vi ska göra. Det 
finns strikta regler som bestämmer vårt sätt att klä oss, och vilka föremål och utrustning vi får 
använda i olika situationer. Olika yrken kräver olika redskap, som till exempel läkaren med 
sitt stetoskop och läraren med sin pekpinne och skrivtavla (Backlund, 1991). 
 
 
5.2.7 Rösten 
 
Vi förmedlar mycket med vår röst. Den talar om vad vi är för person (kön, ålder, social och 
geografisk tillhörighet) och våra känslor och attityder (Håkansson, 1995). 
 
Vi använder rösten på olika sätt, ibland samtidigt med det verbala språket, för att till exempel 
understryka det vi säger, och ibland helt oberoende av det när vi exempelvis skrattar, gråter, 
harklar oss och så vidare. Samtidigt när vi talar kan vi variera taltempo, ljudstyrka, tonhöjd, 
artikulation med mera, för att uttrycka känslor eller visa intresse eller likgiltighet. Vi kan 
också med röstens hjälp reglera den verbala interaktionen. För att signalera slutet på ett inlägg 
kan vi använda en fallande tonhöjd (Håkansson, 1995). 
 
Enligt Hultman och Einarssons (1984) undersökning bemöts flickor och pojkar olika av 
vuxna. Flickor får till exempel ett mer barnsligare och mjukare tilltalstonfall medan, pojkar 
får ett vuxnare och robustare tilltal. 
 
 
5.2.8 Beröring 
 
Beröring är en mycket ursprunglig och stark signal som är viktig under hela livet. Med 
beröring visar vi vad vi tycker om varandra. Detta beror på att beröring har en stark koppling 
till våra känslor. Händer som berör påverkar känslorna eftersom de förmedlar olika känslor 
såsom ömhet och kärlek, men även styrka och bestraffning. Det sistnämnda är ett uttryck för 
att markera status, vrede eller äganderätt. Exempel på detta är när en chef klappar en av sina 
anställda på axeln och när en lärare tar en elev hårt i armen (Backlund, 1991). 
 
Fysisk kontakt är väldigt viktig när vi hamnar i nya och okända situationer. För att hantera vår 
osäkerhet kan vi både medvetet och omedvetet röra vid oss själva för att få tillbaka kontrollen 
över situationen. Vi kan då ta tag i hakan, dra i örsnibbarna eller klia oss i nacken (Nilsson, 
1995). 
 
Det är också vanligt att vi börjar rätta till håret eller våra kläder om vi känner oss iakttagna 
och osäkerheten blandas med en önskan om att ge ett bra intryck. Detta beteende kallas 
�självputsning� (Nilsson, 1995). 
 
Det är sociala och kulturella regler som bestämmer var och hur vi får röra vid varandra. I de 
flesta kulturer är det socialt accepterat att vidröra andras händer och axlar. Ansikte och 
höftparti räknas dock som ett mer personligt och intimt område. Undantag gäller dock för 
yrkesfolk som frisörer, massörer, sjuksköterskor och så vidare, och vid olika ceremonier 
såsom examen, bröllop och vid hälsning (Backlund, 1991).  
 
I mötet med barn råder också andra normer. Många människor tycker att det är naturligare att 
hålla armen om ett barn än en vuxen, då de vill stödja, uppmuntra eller trösta någon (Nilsson, 
1995). 
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5.2.9 Miljön 
 
Det finns en hel del i miljön som påverkar kommunikationen. Det är bland annat ljud 
(Nilsson, 1995). Vi är ständigt omgivna av ljud och avsett om vi lyssnar medvetet eller inte, 
så påverkas vi av dem. Buller och hög ljudnivå bidrar till stress och kroppsspänningar av olika 
slag. Musik kan påverka våra känslor på olika sätt, och vi kan bli lugna, uppmärksamma eller 
oroliga. 
 
Då vi inte aktivt lyssnar på musik, så blir vi mer avslappnade. Därför är det inte så konstigt att 
musik ofta används i varuhus, restauranger och andra offentliga platser. När vi hör musiken i 
bakgrunden känner vi oss väl till mods och blir mer köpsugna. 
 
Rummet utseende (färger, möblering) påverkar också kommunikationen. Olika kulörer 
påverkar stämningen hos dem som vistas i rummet. Gula kulörer anses muntra upp, rött ger 
ett varmt intryck, grönt verkar lugnande och mörkblått uppfattas som dystert. Om rummet är 
för trångt, leder trängseln till aggressivitet. Barn slåss mer i en överfull lekgrupp (Argyle & 
Trower, 1984). 
 
Temperaturen i rummet är också viktig. Det har nämligen visat sig i ett experiment att 
människor tycker mera om varandra om de träffas i ett rum med behaglig temperatur än i ett 
som är hett (Argyle & Trower, 1984). 
 
 
5.3 Sammanfattning 
 
Vi uttrycker oss icke verbalt både frivilligt och ofrivilligt. Uttrycksmedlen som vi använder 
både medvetet och omedvetet när vi förmedlar icke verbala budskap är många.  
 
Vi använder ögonen som inträdesbiljett när vi vill få kontakt med andra människor och de 
spelar en viktig roll i samtalet. Våra ansikten sänder ut många olika signaler som vi ibland har 
svårt att hejda. Är en känsla tillräckligt stark så visar den sig i ansiktet. Därför visar sig våra 
känslor kanske mest i ansiktet än någon annan del av kroppen. Våra händer kan vi använda 
till att öka ordens värde och göra budskapet mer entydigt. Men de kan också ersätta det som 
sägs med ord. Hur vi rör oss med kroppen har att göra med vår egen rytm, �grundpuls�, som 
är en del av vår personlighet. Kroppshållningen visar våra attityder och förmedlar vår status. 
Den närhet och avstånd som vi skapar till andra ger information om vilken samhörighet vi har 
med andra människor. Närhet och avstånd har också att göra med vår personliga integritet. En 
del av oss vill ha mer närhet och kontakt medan andra hellre vill vara ifred. Med våra 
utsmyckningar, såsom kläder och andra tillbehör, kan vi uttrycka vår personlighet.  
 
Förutom dessa synbara uttrycksmedel finns ett som kan höras och det är rösten. Rösten 
används ibland samtidigt med det verbala språket, för att understryka det vi säger, och ibland 
helt oberoende av det när vi till exempel skrattar och gråter. Ett annat uttrycksmedel har med 
känselsinnet att göra, och det är beröring. Beröring är en mycket stark och ursprunglig signal 
som är viktig hela livet. Med beröring kan vi markera vår status, styrka samt känslor såsom 
ömhet och kärlek. 
 
Miljön kring oss påverkar också kommunikationen. Vi omges ständigt av ljud. Höga 
ljudnivåer blir vi stressade av. Musik påverkar oss på olika sätt och vi kan bli lugna eller 
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oroliga. Rummets utseende är också betydelsefull. Ett trångt rum leder ofta till trängsel och 
aggressivitet. 
 
Begreppet icke verbal kommunikation inbegriper alltså väldigt mycket. Det handlar inte bara 
om det mänskliga beteendet i form av hur vi gestikulerar, hur vi rör oss, hur nära vi står någon 
och så vidare. Det handlar även om den miljö vi vistas i och vilka signaler den sänder till oss. 
Genom att möblera på ett visst sätt i ett rum sänder vi ut signaler om vad som förväntas av 
dem som ska vistas i rummet. Den icke verbala kommunikationen sänder ut budskap som vi 
medvetet eller omedvetet registrerar och tolkar utifrån situationen. 
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6. GENOMFÖRANDE AV ELEVINTERVJUER 
 
I kapitel 5 definierade jag begreppet icke verbal kommunikation och gav en kort beskrivning 
av olika icke verbala uttrycksmedel. I det här kapitlet kommer jag att redogöra för hur jag 
genomförde mina elevintervjuer. 
 
 
6.1 Bakgrundsfakta och syfte 
 
Jag har gjort intervjuer med sammanlagt 10 elever, 5 pojkar och 5 flickor, i skolåren 1, 2 och 
4 i en grundskola i en medelstor kommun i Sverige. 
 
Könsfördelningen av de intervjuade eleverna på de olika skolåren ser ut så här: En flicka i 
skolår 1, två pojkar och två flickor i skolår 2 och två flickor och tre pojkar i skolår 4. Några av 
eleverna har jag lärt känna under en tidigare praktikperiod men flertalet av dem kände jag inte 
sedan innan. 
 
Intervjuerna med eleverna har främst syftat till att få en uppfattning om hur medvetna 
eleverna är om kroppsspråket, sitt eget och andras kroppsspråk, dess innehåll och betydelse 
Ett annat syfte har också varit att få en bild av elevernas medvetenhet som rör hela begreppet 
icke verbal kommunikation. Då har jag riktat in mig på de budskap vi läser in i den yttre 
miljön, till exempel klassrummets möblering. 
 
 
6.2 Förberedelser 
 
För elevernas del gjordes inga förberedelser inför intervjun. Eleverna var inte förberedda på 
att bli intervjuade och de visste inte heller vilka frågor jag skulle ställa under intervjun. Vad 
intervjun handlade om fick de veta i slutet av intervjun. Anledningen till detta var att jag ville 
ta reda på deras spontana tankar. 
 
Intervjufrågorna har växt fram allteftersom och omformulerats några gånger. De första 
frågorna som jag formulerade var mer likt vuxenfrågor än frågor riktade till barn. Efter en 
diskussion ändrade jag perspektiv på hur frågorna kunde ställas. Detta var för mig en viktig 
upptäckt och efter detta gick det lättare för mig att hitta på intervjufrågor. 
 
Enligt Doverborg och Pramling (2000) är det bra att pröva frågorna på ett eller flera barn 
eftersom att det är svårt att föreställa sig hur frågan uppfattas av barnen. Med vetskap om 
detta formulerat först några frågor och prövade dem på två elever (provintervjuerna är inte 
med i studien). Jag spelade in provintervjuerna, skrev ner dem, diskuterade dem och 
formulerade om några frågor och kom på nya frågor.  
 
Den efterföljande diskussionen om de två provintervjuerna, handlade mycket om min roll som 
intervjuare. Det som kom fram vid denna diskussion var att jag ofta hade en benägenhet att 
ställa för ledande frågor och att jag sällan väntade in elevernas svar samt att jag inte visste hur 
jag skulle följa upp elevernas svar på ett bra sätt. Efter att tagit itu med dessa problem så gick 
det mycket bättre för mig som intervjuare, speciellt mot slutet. 
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6.3 Intervjuns upplägg 
 
Intervjuerna gjordes enskilt med varje elev. På så sätt kunde jag få en uppfattning om hur 
varje enskilt barn tänkte. Enskilda intervjuer är enligt Doverborg och Pramling (2000) att 
föredra framför gruppintervjuer när intresset är att ta reda på vad varje enskild elev tycker och 
tänker. I gruppintervjuer tänker barnen tillsammans och påverkar varandras svar. 
 
Jag utgick ifrån ett antal frågor, se bilaga, som jag tog i tur och ordning. Det kunde ibland 
hända att jag stannade längre vid en fråga då jag märkte att den engagerade eleven. I det 
sammanhanget drogs jag någon gång med i elevens positiva anda så pass mycket att jag 
råkade hoppa över en fråga. Men det var ytterst sällan det hände. 
 
Jag inledde varje intervju med att be eleven berätta vad han eller hon ville om sin klass, 
eftersom jag tyckte att det var ett bra sätt att inleda samtalet på innan jag gick in på mina 
frågor. De frågor jag ställde var av mer specifikt slag för enligt Doverborg och Pramling 
(2000) behöver de yngre barnen mer specifika frågor för att kunna ge uttryck för sina tankar. 
 
Jag har koncentrerat mig främst på frågorna där eleverna ska beskriva hur dom själva eller 
någon annan ser ut i tre olika sinnesstämningar � ledsen, arg, och glad. För att ta reda på hur 
eleverna uppfattar och tänker kring dessa sinesstämningar, har jag låtit de elever som gått med 
på det att teckna. Enligt Doverborg och Pramling (2000) underlättas intervjun med det yngre 
barnet om det finns konkret material framför barnet. Tecknande visade sig vara en bra metod 
för att få eleverna fokuserade på det jag ville diskutera och har hjälpt de elever som hade svårt 
att beskriva i ord. 
 
De sista två frågorna handlar om miljön i skolan. Dessa frågor har jag inte ställt till alla elever 
eftersom de växte fram i slutet av intervjuerna.  
 
Hur lång tid intervjuerna tog varierade, men de höll inte på längre än 30 min. Hur länge 
barnen kunde sitta och samtala berodde främst på deras ålder. Det gick bra att samtala med 
eleverna i skolår 4 en längre tid. Eleverna i skolåren 1 och 2 var däremot mindre uthålliga så 
därför var intervjuerna med dessa elever oftast kortare. Jag var noga med att välja en lugn 
plats för intervjun så att eleven inte skulle tappa koncentrationen. 
 
Jag drog mig för att använda just uttrycket �intervjua� till eleverna, utan sa istället att jag ville 
samtala med dem om en sak. Detta för att dramatisera av det hela så att eleverna inte såg 
intervjun som ett test, och därmed skulle våga ge uttryck för sina tankar.  
 
Eftersom jag spelade in intervjuerna var jag också tydlig med att förklara för eleverna varför 
jag gjorde detta. Att det jag spelade in samtalet för att jag inte hann att anteckna allt som 
sades. En viktigare anledning till att jag valde att spela in intervjuerna var att jag ville minska 
risken att jag lade in egna tolkningar för tidigt. Elevernas svar ville jag ha nedskrivna så 
ordagrant som möjligt. 
 
Efter intervjuns slut skrev jag ner en liten kort anteckning om hur jag tyckte att intervjun gått, 
till exempel om den flöt på bra, om vi blev störda under intervjun och så vidare. 
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6.4 Bearbetning 
 
När jag bearbetade intervjuerna lyssnade jag igenom samtliga intervjuer i tur och ordning 
samtidigt som jag så ordagrant som möjligt skrev ner vad eleverna svarade. Ibland antecknade 
jag hur deras röst lät, om de sa något på ett bestämt eller förnöjt eller glatt sätt, och om de 
betonade något eller några ord i en mening de sa, samt hur de visade något med sitt 
kroppsspråk i form av gester och mimik. Men dessa anteckningar gjorde jag bara om jag 
ansåg att det var nödvändigt för studien. Jag hade också hjälp av de korta anteckningar som 
jag skrev direkt efter intervjun om hur jag tyckte att intervjun gått. Jag har också tittat på 
elevernas teckningar och samtalet som jag och eleven förde kring dessa. Allt detta gav mig ett 
bättre underlag när jag sedan skulle återberätta och tolka barnens svar. 
 
I bearbetning av resultatet från intervjuerna har jag tagit varje fråga för sig och tittat på vad de 
olika eleverna svarade. Jag har valt att främst titta på likheter och olikheter i svaren mellan de 
olika skolåren. För att läsaren också ska kunna göra sin egen tolkning har jag tagit ut exempel 
på hur eleverna svarade, dialoger mellan mig och eleven och elevrepliker (inom 
citationstecken), och även tagit med hur deras teckningar såg ut. 
 
Efter resultatet på varje fråga så har jag lagt in en kort kommentar om mitt helhetsintryck av 
elevernas svar. Detta för att sammanfatta och klargöra för läsaren vad som kommit fram. 
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7. RESULTATREDOVISNING 
 
I detta kapitlet reder jag ur vad eleverna svarade på de frågor jag ställde (Se bilaga). Varje 
fråga har en rubrik. I slutet under varje rubrik så har jag skrivit en sammanfattning. 
 
Jag upplevde eleverna som samarbetsvilliga vid intervjuerna. Det verkade som om innehållet i 
intervjun upplevdes som positivt av de flesta elever. Det som kan ha påverkat resultatet är att 
jag inte kände alla elever. De jag inte kände kan ha varit lite återhållsamma med sina svar. 
 
 
7.1 När din kompis är ledsen, arg eller glad 

 
När eleverna beskriver hur bästa kompisen ser ut när han/hon är ledsen, så säger de flesta att 
hon /han �gråter� och riktar uppmärksamheten mot det som händer med ögonen. Men de 
beskriver det på olika sätt. Här följer några exempel: 
 

Felicia, år 1 �Jaa�hon gråter.� 
Petra, år 4 �Då gråter hon.� 
Malin, år 2 �Hon skriker väl och gråter och så.� 
 
Johanna, år 2 �Jo, då börjar hon gråta. Jag ser att tårarna börjar rinna.� 
Daniel, år 4 �Man ser det på hans ögon. Han är lite blöt i ögonen.� 
 
Stefan, år 4 �Ögonen..Han blir svart under ögonen.� 

 
När eleverna ritar så visar deras teckningar att de kan läsa av kompisens ledsna uttryck även 
på andra detaljer i ansiktet än just ögonen. Detta  visar både Petras (Se bild 2) och Mattias (Se 
bild 3) teckningar. Petras bild avslöjar att kompisens mun blir som ett streck. Mattias bild 
visar en kompis som har halvöppna ögon som tårarna rinner ifrån och att munnen är nerböjd. 
 
Caroline i skolår 4 visar tydligt med sin teckning hur kompisens kroppsställning ändras när 
hon är ledsen. Här följer diskussionen hon och jag hade om skillnaden mellan hur kompisens 
kropp ser ut när hon är ledsen jämfört med när hon är arg . Se följande dialog och bild 1 (J= 
Jag, E= Elev): 

 
J: Hur ser din kompis ut när hon är arg? 
E: Ja, (skrattar) då ser hon ilsken ut. 
J: Kan du rita? 
E: (Ritar). 
J: Det där är alltså när hon är arg. Vad betyder dom där strecken där vid foten? 
E: Jaa, det är när hon sparkar sten. 
J: Hon sparkar sten när hon blir arg? Hur kan man se att hon är arg i ansiktet? 
E: Ja, hon ser både ledsen och arg ut. 
J: Både ledsen och arg samtidigt? 
E: Ja, hon blir ledsen och sedan arg. 
J: Munnen blir lite annorlunda också? 
E: Ja (bestämt). Då blir hon så här (Visar att munnen blir nästan som ett streck). 
J: Pressar ihop munnen..och armarna står rakt ut 
E: Jao (förnöjt). 
J: När hon blir ledsen då..Hur blir hon då? 
E: (Ritar). Hon brukar springa när hon blir ledsen eller så går hon bara tyst, helt tyst. 
J: Hon blir mer stillsam och armarna åker inte ut sådär. 
E: Naej (förnöjt). 
J: Hon håller dom i fickan..i byxfickorna..och munnen är lite så sådär neråt. 
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E: Den brukar vara öppen såhär (visar). 
J: ..och ögonen. Är det någon skillnad? 
E: Jaa, dom brukar liksom bli lite..mindre. 
J: ..och hela hon är mindre också? 
E: Jao (förnöjt, högre röst). 
J: Hon har krypit ihop lite. 

 
Bild 1: Caroline, år 4. Så här ser min bästa kompis ut när hon är arg och ledsen. (Till vänster: arg, till höger: 
ledsen). 

 
 
Det är bara en elev och det är Daniel i skolår 4 som beskriver hur hans kompis låter när han är 
ledsen, och han säger att kompisens röst låter hes. 
 
På frågan hur kompisen ser ut och hur man kan höra att han/hon är arg, får jag många 
uttömmande svar. Speciellt gällande hur det hörs. 
 
Felicia, beskriver hur rösten förändras, och följande dialog utspelar sig mellan henne om mig: 

 
J: Kan du höra på något sätt att hon (kompisen) är arg? 
E: Mmm..När hon är arg..Då blir hennes röst så..hård! 
J: Hård? Vad menar du med det? 
E: Hård. 
J: Kan en röst bli hård? 
E: Mmm�när man blir arg kan rösten bli hård. 
J: Mmm. 
E: ..mörk. 
 

 
 
 
 

arg ledsen
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Daniel i skolår 4 berättar att hans kompis använder sig av tystnaden när han är arg. Så här såg 
vårt samtal ut när vi diskuterade detta: 

 
J: När han är arg då? Hur blir han då? 
E: Ja, han säger till ganska argt. Så här strängt och sedan så pratar han inte med mig på 
ett tag. 
J: Han pratar inte med dig på ett tag? 
E: Han kanske bara sitter så här tyst och tänker. 

 
Malin i skolår 2 säger också att hennes kompis blir tyst när denne blir arg. Dialogen kring 
detta område såg ut så här mellan henne och mig: 
 

J: Kan man se eller höra att din kompis är arg? 
E: Det hör man. 
J: Det hör man? Hur hör man det? 
E: Hon pratar inte. 

 
En annan elev, Stefan, i skolår 4 beskriver vid närmare eftertanke en detalj som han lagt 
märke till i hans kompis ansikte när denne blivit arg: 
 

J: När han är arg..Hur ser han ut då? 
E: Arg? Nästan som alla ser ut. 
J: Har han blivit arg på dig någon gång? 
E: Aao. 
J: Om du funderar över hur han såg ut då..Minns du något speciellt? 
E: Inte något speciellt�Ibland lyfter han på ena ögonbrynet. 

 
Mattias i skolår 2 visar med sin teckning, se bild 3, hur hans kompis brukar se ut när han är 
arg. När han och jag pratar kring bilden så nämner han en intressant sak som brukar hända 
med kompisens ögon. Hans bild visar också att han lagt märke till hur kompisens mun 
förändrats. Så här såg dialogen ut mellan honom och mig kring hans teckning: 
 

J: ..och när han är arg så har du ritat stora ögon där ser jag. Får han stora ögon då? 
E: Mmm..Då får han stora ögon och så blir det små pupiller. 
J: Munnen blir krusig på något sätt? 
E. Mmm. 
J: Eller vågig? 
E: Det blir den. 

 
På frågan hur kompisen ser ut och hur man hör att han/hon är glad var det många elever som 
nämnde ordet �skrattar�. Det gjorde dessa elever: 
 

Malin, år 2 �Då skrattar hon..� 
Stefan, år 4 �Då skrattar han.� 
 
Felicia, år 1 �Då skrattar hon. Eller sååå�är hon bara vanlig.� 
Petra, år 4 �Då skrattar hon..hela tiden..eller nästan.� 
 

Petra ritar en bild som visar hur kompisen ler med öppen mun. Se bild 2 nedanför. 
Bild 2: Petra, år 4.Så här ser min bästa kompis ut när hon är glad och ledsen.  

                              
                                             glad                ledsen 
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Mattias i skolår 2 ritar också en leende mun. Se bild 3 nedanför. 
 
Bild 3: Mattias, år 2. Så här ser bästa kompisen ut när han är ledsen, arg och glad. 

 
      arg                 ledsen                  glad 
 
Några elever nämner att kompisen vill �leka� när han/hon är glad. Det gör till exempel 
Fredrik i skolår 2: 
 
 �Han frågar om man vill vara med och leka.�   
 
Daniel i skolår 4 nämner ordet �lekfull� och när jag frågar intresserat vad han menar med det 
ordet så svarar han: 
 

 �Han brukar gör en massa andra saker..som alla andra tycker är roligt.� 
 
Johanna, skolår 2, pratar om två av sina bästa kompisar och en skillnad mellan dem när de är 
glada: 
 

J: Hur ser du att hon (Fanny) är glad då? 
E: Ja, det är när hon håller på och leker och när man inte går på  
henne hela tiden. Det tycker hon är kul..När man leker med henne. 
J: Om vi tar någon annan kompis då? 
E: Ja, Linda hon�Linda� 
J: Hur är Linda när hon är glad? 
E: Ja, hon vill jätteofta kramas, vill gå, vill upp och leka. 
 

Johanna nämner en skillnad mellan hennes kompisar Fanny och Linda. Båda vill leka när de 
är glada men Linda vill också kramas. Hon tar alltså in beröring i begreppet glad. 
 
Sammanfattningsvis så verkar ansiktet som uttrycksmedel vara centralt i de flesta elevers 
beskrivningar och teckningar av de olika sinesstämningarna. Det är framföralllt ögonen och 
munnen som beskrivs av eleverna. Det är dock en flicka, Caroline i skolår 4, som tecknar 
kompisen i helfigur. Caroline drar också parallellen mellan att vara arg och ledsen. Det har de 
flesta elever gjort. När det gäller hur man kan höra om kompisen befinner sig i någon av de 
olika sinnesstämningarna så är eleverna bra på att beskriva rösten och hur den förändras. 
Några elever nämner också att kompisens tystnad är ett sätt att registrera att han eller hon är 
arg. 
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7.2 När din lärare är arg 
 
Några elever svarade enbart att de hör att läraren är arg på rösten. Här följer två exempel på 
detta: 
 

Mattias, år 2 �Så här..får en hög röst. Ibland brukar hon säga..om vi läser böcker och någon 
pratar..då..Nu går du ut härifrån! (Säger det med bestämd röst). 

Daniel, år 4 �Hon låter sträng och blir..höljudd..när hon blir arg.� 
 

En del elever nämner att de både kan höra och se på läraren att hon/han är arg. De berätta ofta 
att de ser det i ansiktet. Så här svarade några elever: 
 

Johanna, år 2 �Aao det syns..Om ögonen går upptill..Då skriker hon. 
Petra, år 4 �Hon ryter..och sedan så ser hon så himla arg ut i ansiktet.� 
Stefan, år 4 �Då höjer hon på ögonbrynet och..munnen (Visar att munnen blir som ett streck). 

Ögonbrynen står nedåt. Hon får mörkare röst� 
 

På frågan om olika lärare kan bli arg på olika sätt, så kan man se i de dialoger där eleverna fått 
jämföra en lärare med en annan, att de verkar kunna se skillnader mellan lärarna. Här följer 
några sådana dialoger som visar detta: 
 

Felicia, år 1 J: Hur kan du se på din klasslärare (Gunilla) att hon är arg? 
 E: Hon skriker. 
 J: Hon skriker? 
 E: Mmm. 
 J: Har du haft andra lärare? 
 E: När jag gick i förskoleklass. 
 J: Mmm det kommer jag ihåg. 
 E: Då hade jag Mikael som förskolelärare. 
 J: Mmm..Hur var han när han var arg? 
 E: Skrek. 
 J: Han skrek med? 
 E: Mmm. 
 J: Är det någon skillnad mellan honom och sedan Gunilla? 
 E: Mmm..Högre röst. Gunilla skriker lite högre. 
 
Mattis, år 4 J: Hur ser du att din lärare är arg? Vi tar Jenny först. 
 E: Hon talar högt. 
 J: Ann-Marie då? 
 E: Hon talar högt..Kanske går fram. 
 
Caroline, år 4 J: Kan du se på Jenny (lärare) att hon är arg? 

E: Jao (bestämt) 
J: Du svarade bestämt. 
E: Jao�Hon ser ut ungefär så här. (Visar hur läraren spänner kroppen och ansiktet). Hon 
är isgul när hon ser ut så. (Betonar ordet �isgul� och visar sedan hur lärarens läppar 
pressas ihop). 
J: (Kommenterar Carolines ansiktsuttryck och gester då hon härmar läraren).Hon håller 
som..andan på något sätt och kniper ihop munnen och händerna, eller? 
E: (Säger med spänd röst)..Ja, så skriker hon. Till exempel om någon busar och hoppar 
runt�Nu sitter du på din plats! (Väsande röst). Då ser man att hon är arg! 
J: Ann-Marie då..Hur ser hon ut när hon är arg? 
E: Ja, hon skriker�Nu sitter du på din plats! (Säger det lite lugnare än innan och håller ut 
handen). Men hon är lite lugnare. 
J: (Kommenterar Carolines rörelser med handen). Lite lugnare..håller ut handen när hon 
säger: Nu sitter du på din plats. 
E: Ann-Marie tar tag i armen ..Nu sitter du på din plats eller så går du ut härifrån!
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I ovanstående dialogexempel så visar Mattis och Caroline i sina kommentarer om samma två 
lärare att de kan se skillnader mellan lärarbeteenden. Jenny beskriver de båda som en lärare 
som oftast brukar skrika när hon blir arg medan Ann-Marie talar lite lugnare och istället 
brukar  �går fram� eller �tar tag� i den som hon är arg på och på så sätt använder sitt 
kroppsspråk mer. 
 
Sammanfattningsvis verkar eleverna väl medvetna om hur deras lärare ser ut när de är arga. 
Många elever visar det framförallt med sitt kroppsspråk och sin röst när de härmar läraren 
men också med sina uttalanden. Oftast nämner eleverna att läraren blir mer högljudd och att 
lärarens ansikte förändras. De verkar också kunna se skillnader mellan olika lärare, det vill 
säga att lärare är olika och kan bli arga på olika sätt. 
 
 
7.3 Hur läraren väljer 
 
Nästan alla elever trodde inte att läraren direkt har tänkt igenom vilka som ska få svara, och 
de svar jag fick av dem såg så här likartade ut: 
 

Felicia, år 1 �Hon bara säger ett namn.� 
Mattias, år 2 �Hon bara väljer någon.� 
Caroline, år 4 �Hon brukar bara göra så här (Fingret i luften och pekar) �ååå..Du!� 
 
Mattis, år 4 �Hon bara tar någon som räcker upp handen.� 
Daniel, år 4 �På lektionen räcker alla upp handen och då bara tar hon någon, bara där, där, du, du, 

du (Pekar).� 
 
Det var bara en elev som trodde att läraren på något sätt väljer ut den som ska svara. Så här 
svarade den eleven: 
 

Petra, år 4 �Hon tar dom som inte har svarat på ganska länge.� 
 
Sammanfattningsvis så är det alltså alla elever utom en som tror att läraren inte direkt väljer 
den som ska svara. Det är två elever, Caroline och Daniel, som visar hur läraren tveksamt 
eller bara snabbt utan någon som helst eftertanke tar någon elev. Kanske har de rätt i sina 
antaganden? Den elev, Petra, som svarade på ett sätt där hon antar att läraren har någon slags 
strategi , svarar på ett genomtänkt sätt som tyder på att hon lagt märke till detta under 
lektionerna.  
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7.4 Ditt beteende mot den du gillar/ogillar 
 
Många elever svarar att �nej� på denna fråga. De tycker alltså inte att de beter sig på ett 
annorlunda sätt mot någon som de inte tycker om utan de brukar bara vara sig själva: 
 

Fredrik, år 2 �Naej (bestämt).� 
Johanna, år 2 �Nej, jag beter mig som vanligt.� 
Mattis, år 4 �Jag brukar bara vara mig själv.� 
Petra, år 4 �Då gör jag ingenting.� 
 

Caroline i skolår 4 ger ett utförligare svar på frågan. Hon svarar först �nej� men kommer 
sedan på att hon inte brukar prata med den personen hon inte gillar. Så här svarar hon: 
 

�Jag brukar..Eftersom jag inte gillar den personen så brukar  
jag inte prata med den så mycket. Om jag pratar med den  
personen om något som den inte alls tycker om, utan att jag vet det,  
så kan han berätta det�Så blir det till exempel..Varför sa du  
sådär?..ungefär.� 

 
Här ställdes också följdfrågan: Hur beter du dig mot någon som du gillar?  
Många av eleverna svarade på denna fråga på det liknande sättet: 
 

Fredrik, år 2 �Jag är snäll.� 
Stefan, år 4 �Jao..Det bästa jag kan. Bättre än det. Det finns inte så mycket mer jag kan göra. Är 

snäll, trevlig..Kommer inte på mer.� 
Johanna, år 2 �Jag är snäll..är trevlig och då leker jag med den�ute..och den är snäll mot mig. 
Mattias, år 2 �Då..då följer jag med dom och leker.� 
 
Daniel, år 4 �Ja, jag bryr mig om dom.� 

 
De flesta elever, många i skolår 2, har alltså svarat att de är �snälla�, �trevliga� och att de 
�leker� mycket med den de gillar. Daniel i skolår 4 uttrycker sig på ett lite annorlunda sätt och 
menar säkerligen det som Caroline, samma skolår, svarar: 
 

Caroline, år 4 �Då brukar jag prata med dem.� 
 
Efter att ha svarat så fortsätter Caroline att berätta att hon brukar gå fram till dem som hon 
gillar, de närmaste kompisarna, under rasten och prata med dem om de ser ledsna eller inte ser 
ut att må bra. Hon bryr sig alltså mer om de personer hon gillar och försöker läsa av lite mer 
hur de känner sig. Men hon understryker att hon bara kan läsa av hur de som hon känner väl 
ser ut att må. 
 
Sammanfattningsvis så svarar endast en elev, Caroline i skolår 4, att hon beter sig lite 
annorlunda mot de hon inte gillar. Övriga elever svarar bestämt att de inte beter sig något 
annorlunda mot de som de inte gillar. Kan det berott på att detta var en känslig fråga? 
Caroline är också den som svarar ingående på följdfrågan hur hon beter sig mot de hon gillar, 
och nämner då att hon läser av mer hur de personerna mår. Samma svar ger Daniel även om 
han svarar kortfattat på frågan. Övriga elever svarar att de är trevliga mot de som de gillar.  
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7.5 När du ljuger 
 
De flesta elever säger att man kan se att de ljuger för att de brukar skratta då: 
 

Felicia, år 1 �Jag flinar.� 
Malin, år 2 �Jag fnittrar.� 
Petra, år 4 �Jag skrattar. Mina kompisar ser i alla fall jättesnabbt om jag ljuger eller inte.� 
 

Petra tar upp att det är svårare att ljuga för kompisarna. Daniel i skolår 4, påpekar också detta. 
Så här svarar han: 

 
J: Kan man se på dig att du ljuger? 
E: Det tror jag inte (bestämt). 
J: Du tror inte det? 
E: Naej�Det är bara dom som känner mig jätteväl som ser det. 

 
Caroline i skolår 4 visar tydligt hur hennes ansiktsuttryck brukar se ut och hur hennes röst 
brukar låta när hon ljuger: 
 

J: Kan man se eller höra på dig att du ljuger? 
E: (Visar hur man lätt kan avslöja att hon ljuger. Hon undviker blicken och pratar snabbt). 
J: Du undviker blicken på något sätt? 
E: ..Snurrar med ögonen. 
J: Man kan alltså se det på dig? 
E: Jao..Ibland kan man också höra det..Dom är väldigt dumma mot mig där borta, 
jättedumma.(Säger detta och låter föga trovärdig på rösten). 

 
Många elever svarar på ett sätt som avslöjar att de har knep av skiftande slag för att undvika 
att inte bli avslöjade när de ljuger. Deras knep avslöjas när de berättar om hur de brukar ljuga. 
Här följer ett exempel på två dialoger som fördes gällande detta: 
 

Mattias, år 2 J: Kan man se på dig att du ljuger? 
 E: Naej, det gör man inte. 
 J: När du ljuger då�Har du några knep för att inte bli avslöjad att du ljuger? 
 E: Jag har knep. 
 J: Du har knep? Kan du berätta? 
 E: (Förställer rösten och låter oskyldig). Nej jag har inte gjort det här..Säger jag. 
 J: Mm. 
 E: (Fortsätter med ett nytt exempel Betonar �jag� och �nä� och ser förvånad ut i ansiktet). 

Jag!? Nä! det har jag inte. 
 
Stefan, år 4 J: Kan man se eller höra på dig att du ljuger? 
 E: Nae (Bestämt). 
 J: Det kan man inte? 
 E: I alla fall inte höra. 
 J: Du är bra på att ljuga alltså? 
 E: Jao, fast jag vet inte hur jag ser ut. 
 J: Vilka knep använder du dig av för att man inte ska se att du ljuger? 
 E: Förr i tiden började jag gråta varje gång jag ljög. Men nu har jag slutat med det så 

nu..är det bara att se ut som vanligt och då märks det inte. 
 J: Är det inte svårt att undvika att gråta? 
 E: Inte sådär nu längre när man vant sig. Fast nu börjar man nästan skratta istället. 

 
Mattias visar tydligt hur han brukar göra när han ljuger. Han använder både rösten och 
ansiktet. Stefan säger att han av erfarenhet har märkt att det bästa är att se ut som vanligt 
istället, utan att varken skratta eller gråta. Samma sak säger Fredrik i skolår 2: 

 
Fredrik, år 2 �Se som vanligt ut.� 
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Sammanfattningsvis verkar eleverna medvetna om hur de brukar se ut när de blir avslöjade att 
de ljuger. De flesta elever svarar att de brukar skratta när de ljuger. Caroline i skolår 4 visar 
hur hon undviker blicken, snurrar med ögonen och pratar snabbt när hon ljuger. Daniel 
påpekar att det är bara de som känner honom jätteväl som ser att han ljuger. Några elever har 
knep för att inte bli avslöjade när de ljuger och det vanligaste är att de då undviker att skratta 
och försöker att se och låta förvånade om någon påstått något om dem. De försöker också att 
se ut som vanligt. 
 
 
7.6 När du är arg, ledsen eller glad 
 
På frågan; Hur hör man och ser man att du är arg?; fick jag dessa svar: 
 

Felicia, år 1 �Jag får hård röst.� 
Mattias, år 2 � Eh�Jag säger nog så här att�Men skärp dig rå! (Med spänd röst). Liksom så. 
Caroline, år 4 �Eh�Jag blir lättirriterad. Om någon gör någon lite sak. Då säger jag: Va 

gör´ru!..sådär. Blir lättirriterad.� 
Johanna, år 2 �Då blir jag liksom tårögd�så blir det som rött runt mina ögon..Så blir jag så 

här..Måste spänna benen.� 
 
Felicia, Caroline och Mattias nämner att det händer något med deras röst när de blir arga. Det 
hörs tydligt när Caroline och Mattias säger meningarna ovan. Johanna berättar mer hur hon 
ser ut. Men det gör också Mattias när han ritar sig själv och att han kan se arg ut på tre olika 
sätt. Se bild 4 nedanför samt dialogen mellan mig och Mattias kring hans teckningar: 
 
Bild 4: Mattias, år 2. Jag kan bli arg på tre sätt.  

 
 

J: Kan man se ut på olika sätt när man är arg? 
E: Jao. 
J: Hur kan man se det på dig på olika sätt? 
E: Det finns tre stycken. 
J: Tre stycken? 
E: Jaa. 
J: Kan du rita dom tre sätten du blir arg på? 
E: Ja (Ritar). 
J: Vad är dom där strecken (Om ögon)? 
E: Man blir ju arg och då blir det som streck. 
J: I ögonen? 
E: Jaa. 
J: Man ser inte ögonpupillerna? 
E: Man ser ju lite. 
J: Är det ögonen som är nästan stängda? 
E: Aao. 
J: På det ansiktet vart ögonen mörka. Varför målade du dem mörka? 
E: För att dom blir mörka. 
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På frågan; Hur ser man och hör man att du är ledsen?; svarar de flesta elever att man kan se 
det på deras ögon och att de gråter då: 
 

Stefan, år 4 �Det ser man på ögonen. Då blir dom röda.� 
 

Johanna, år 2 �Då hör man att jag gråter.� 
Petra, år 4 �Då börjar jag väl gråta.� 
Mattis, år 4 �Då brukar det komma tårar i ögonen.� 

 
Caroline berättar också att hon blir tyst och vill vara för sig själv. Så här svarar hon: 
 

�Jag är tyst..Måste gå ifrån och bara gråta. Jag stänger in mig i mig själv. Jag bryr mig 
inte om det som är utanför.� 

 
På frågan; Hur kan man se och höra på dig att du är glad?; så svarar de flesta elever att de 
brukar skratta och se glada ut. Här är några exempel på de elevsvar jag fick: 
 

Mattis, år 4 �Man brukar skratta och sånt.� 
Petra, år 4 �Då skrattar jag�och ler� 
Caroline, år 4 �Då skrattar jag. Då jag är jätteglad kan jag skratta och skratta och se glad ut. Jag kan 

inte sluta skratta�Dom kallar det för skrattsjukan. Det är när man skrattar och skrattar 
tills man inte orkar skratta mer utan man får ont i magen utav allt man skrattar åt.� 

Stefan, år 4 �Munnen ser snäll och glad ut.� 
 
Johanna, år 2 �Jag ler�Jag skrattar. Jag busar ibland. Jag håller på och pysslar med grejer. Jag 

tecknar.� 
 

Johanna nämner förutom att hon skratta när hon är glad, att hon också �pysslar med grejer�. 
Man kan se att hon är glad för att hon gör saker. 
 
Sammanfattningsvis verkar de flesta elever medvetna om hur de är i de olika 
sinnestillstånden. När de beskriver hur man hör att de är arga så beskriver de flesta sin röst 
och hur den förändras. Men Mattias i skolår 2 ritar även tydligt hur han kan se arg ut på tre 
olika sätt. När det gäller hur man kan höra att de är ledsna så säger de flesta att man hör att de 
gråter och de beskriver oftast då hur man ser att de är ledsna på deras ögon. Caroline i skolår 
4 beskriver också hur hon stänger in sig i sig själv när hon är ledsen och sitter tyst och tänker. 
När jag frågade hur man kan höra och se att de är glada så svarar de flesta elever att de brukar 
skratta. Johanna i skolår 2 berättar också att hon brukar pyssla med saker när hon är glad. 
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7.7 Strategier för att undvika upptäckt 
 
När jag ställde frågan om den ej gjorda läxan, se bilaga, var det två elever som inte gav något 
exempel på vad de skulle i göra i en situation som den. Övriga elever svarade på varierade 
sätt. 
 
Två elever skulle säga till läraren redan innan lektionen och då säga så här: 
 

Felicia, år 1 �Jag glömde läxboken.� 
Stefan, år 4 �Jaa..säga att jag glömt bort att göra den där läxan. Kan jag inte få den till imorgon 

istället?� 
 
En annan elev svarade att man kunde avstå från att gå på lektionen och skulle då ha följande 
bortförklaring: 
 

Malin, år 2 �Man kanske kan låtsas att man satt på toan hela lektionen.� 
 

De elever som valde att gå på lektionen utan att säga något till läraren, svarade på ett sätt som 
tyder på att de skulle inta en aktiv roll under lektionen eller en inaktiv roll för att undvika att 
inte bli avslöjade. De flesta elever svarade på ett sätt som tyder på att de skulle inta en aktiv 
roll under lektionen. 

 
Aktiv roll: 

 
Johanna, år 2 �Så ropar hon namnet..Då försöker jag ändå.� 
Mattis, år 4 �Gör så gott jag kan. Försöker komma ihåg orden.� 
Daniel, år 4 �Jaa..jag får ju försöka hänga med lite.� 
Caroline, år 4 �Hmm..Man kan liksom nicka åt det han säger. Bara mmm..ungefär..som att jag vet 

allting. Aaao..det var bra. Ungefär så här (nickar gillande). Om han säger namnet ändå 
till mig så då kan jag�Aaa de va..vad heter det?..Så tänker man en liten stund, och så 
drar man bara till med något.� 

 
Inaktiv roll: 
 
Petra, år 4 �Inte räcka upp handen. För hon ställer ju en fråga och så svarar man om man vet.� 

 
De flesta elever skulle alltså gå på lektionen och försöka att då �komma undan� genom att 
inta en aktiv roll under läxförhöret. Har de av erfarenhet lärt sig att det är det bästa sättet för 
att inte bli upptäckt? Petra är den enda som svarar att hon skulle undvika att räcka upp handen 
och därmed inta en inaktiv roll. Men hon tillägger efter detta uttalande att läraren även ibland 
brukar ta dem som inte räckt upp handen på ett tag. Så hon verkar därför medveten om att det 
kanske inte alltid är så lyckat att göra sig osynlig i klassrummet för att undvika att bli 
upptäckt, i alla fall om läraren verkar veta vilka som har fått frågorna. 
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7.8 Möblering i klassrummet 
 
De flesta elever svarade utförligt på denna fråga om klassrummets möblering. De elever som 
valde att rita, visar genom sina teckningar att de har vetskap om de flesta saker i klassrummet 
� speciellt bord, stolar, kateder, fönster, ingång samt skrivtavla � och vart de är placerade i 
förhållande till andra föremål i klassrummet.  
 
På skolan där intervjuerna genomfördes hade man i alla klassrum placerat bänkar eller bord 
tillsammans i grupper. Det var därför intressant att fråga vad eleverna trodde att baktanken var 
med denna möblering, och så här svarade några elever på denna fråga: 
 

Johanna, år 2 �Ja, för att det ska vara mer plats. För att man ska kunna gå två och två emellan 
borden.� 

Daniel, år 4 �För att vi är tjugo stycken. Så att vi får plats.� 
 
Caroline, år 4 �För..(skrattar) att vi inte fick plats på något annat sätt�Naej, vi har grupper som vi 

sitter och jobbar i.� 
 
De elever som jag ställde frågan gällande varför läraren har möblerat bänkar och bord så att 
eleverna sitter i grupper verkade ha uppfattningen att det var för att få plats. Det kan vara en 
möjlig förklaring. En elev; Caroline i skolår 4, svarade att det var för att de ska jobba i de 
grupper de sitter i. Det är också en annan möjlig förklaring som är mer aktuell i det här fallet, 
eftersom jag vid en diskussion med en lärare på skolan, fick reda på att syftet med 
möbleringen var just detta att ge eleverna möjlighet att hjälpa varandra och alltså främja 
samarbete eleverna emellan.  
 
 
7.9 Musik på lektionerna 
 
Många elever svarar att läraren brukar spela musik under lektionerna. Läraren spelar då lugn 
musik i klassrummet för att det ska bli tyst och lugnt. Så här svarade några elever: 
 

Stefan, år 4 �Ja , ibland. När vi har bild brukar hon ha klassisk musik för att vi ska bli tysta.� 
Fredrik, år 2 �För att det ska bli lugnt. Man blir lugnare av musik. Man slappnar av.� 
Caroline, år 4 �Vi har haft det ibland på matten, och när vi kommer in från raster. Och när vi kommer 

in på morgonen har hon ibland satt på musik för att det ska bli lugnt, så att inte alla 
hoppar runt i klassrummet och skriker.� 

 
De elever jag intervjuat verkar alltså väl medvetna om att musik har en lugnande effekt och 
att läraren använder den medvetet för att det ska bli lugnt i klassrummet, speciellt under vissa 
lektioner samt på morgonen och efter raster.
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8. DISKUSSION 
 
Jag kommer i det här kapitlet diskutera det syfte jag hade med detta arbete och koppla det till 
den litteratur jag läst och de elevintervjuer jag gjort, samt erfarenheter ifrån min avslutande 
praktik. I slutet av detta kapitel kommer jag att återge mina avslutande tankar kring detta 
arbete. 
 
 
8.1 Mitt syfte 
 
Mitt syfte med detta arbete var att få kunskap om elevers syn på betydelsen av och 
uppfattningen om icke verbal kommunikation i skolan.  
 
Man kan dela in min undersökning i två delar som ingår i begreppet icke verbal 
kommunikation. Den första delen handlar om kroppsspråket, vilka kroppsliga uttryck som 
eleverna registrera och hur de tolkar dessa och hur medvetna de är om sitt eget kroppsspråk. 
Den andra delen handlar om miljön kring eleverna och vilka signaler den ger till eleverna.  
 
Jag tycker att de allra flesta elever visat god förmåga att registrera och tolka olika kroppsliga 
uttryck. De nämner varierade sätt att se att bästa kompisen är arg, glad eller ledsen. En viktig 
upptäckt är att många ofta nämner ansiktet som en viktig informationskälla för att ta reda på i 
vilket sinnestillstånd som kompisen befinner sig i. Enligt Backlund (1991), visar sig känslorna 
mest i ansiktet än någon annan del av kroppen och det har de intervjuade eleverna visat att de 
är fullt medvetna om. När de tittar på ansiktet är det speciellt mun, ögon och ögonbryn som de 
registrerar. Det är just de här delarna i ansiktet som är de viktigaste informationskanalerna då 
det gäller att läsa av sinesstämningar. Ögonbrynen dras nedåt då vi känner oss hotade (Axtell, 
1999), ögonpupillerna blir mindre när vi inte tycker om något och större när vi tycker om 
något (Nilsson, 1995). Munnen avslöjar om vi är arga eller glada. Är vi glada dras 
mungiporna bakåt och är vi arga dras mungiporna framåt (Håkansson, 1995). Detta är några 
sätt att avläsa känslor och samtliga har eleverna nämnt i sina beskrivningar samt andra viktiga 
uttrycksmedel. 
 
En annan intressant upptäckt är att eleverna är bra på att identifiera känslor i röster. Detta 
märks i deras exakta beskrivningar. De är bra på att sätta finger på vad det är i kompisens röst 
som låter annorlunda.  
 
Eleverna kombinerar också ofta röst med andra kroppsliga uttryck när de läser av. När de 
exempelvis beskriver en och samma lärare kan de se skillnader mellan dem genom att 
beskriva skillnaden i kombinationen av röst och sätt att agera med kroppen. De är bra på att se 
till totalintrycket och det är det som ickeverbal kommunikation handlar om, det vill säga en 
samverkan mellan signaler utifrån olika kanaler (Håkansson, 1995). 
 
Jag tycker också att eleverna verkar var väldigt medvetna om hur de själva ser ut och låter när 
de befinner sig i olika sinnesstämningar samt när de ljuger. En pojke i skolår 2 kunde till och 
med beskriva hur han kunde se ut på tre olika sätt när han var arg vilket tyder på stor 
självkännedom.  
 
För att jämföra med forskningen i detta område så verkar det som att forskare, däribland 
Lewis (1980), är eniga om att barn har en bättre förmåga än vuxna att avläsa och förstå 
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kroppsspråk. Barn har enligt dessa bättre förmåga att använda sig av och läsa av det tysta 
språket eftersom de är närmare den ålder, spädbarnsåldern, då kroppsspråket var viktigare än 
det talade språket för att göra sig hörd. Lewis bygger sitt antagande på studier där han studerat 
barn i samspel med varandra och vuxna. Han menar att när vi lär oss det verbala språket så 
förlorar det tysta språket sin ursprungliga roll som självständigt kommunikationssystem. Men 
Lewis påpekar samtidigt att vi vuxna kan öva upp vår förmåga att avläsa kroppsspråk bara vi 
blir mer medvetna om att det existerar ett kroppsspråk. Jag håller med Lewis eftersom jag 
själv tycker att min förmåga att förstå kroppsspråket har blivit bättre nu när jag vet mer om 
vilka uttrycksmedel som finns och vad de betyder. 
 
När det gäller miljön kring eleverna så varierar det lite bland de intervjuade eleverna i vilken 
utsträckning de hade lagt märke till miljön kring dem i skolan. Detta visade sig bland annat i 
vilka detaljer de lagt märke till. Majoriteten elever var ändå väl medvetna om hur det såg ut i 
klassrummet. Förklaringarna till varför det såg ut som det gjorde när det gällde bänk och 
bordsplaceringar skilde sig dock lite mellan eleverna men de gav ändå möjliga förklaringar. 
Några sa att det berodde på utrymmesmässiga skäl och någon tog upp den sociala biten, det 
vill säga att man satt i grupper för att man arbetade i dem.  
 
Att lugn musik har en avslappnande effekt kände eleverna till. En elev i skolår 4 svarade att 
de brukade lyssna på musik på morgonen och efter rasten och under vissa lektioner för att det 
skulle bli lugnt.  
 
Jag kan själv styrka min undersökning med att jag under min avslutande praktik i de lägre 
grundskoleåren många gånger lagt märke till hur viktig den miljömässiga aspekten är i skolan. 
Barnen uppskattar väldigt enkla förändringar i skolmiljön, exempelvis juldekorering i 
klassrummet till första advent. Jag tycker att de blir mer positivt inställda till att ta itu med 
själva skolarbetet om de har det fint runt omkring sig.  
 
Att använda sig av lugn musik kan vara väldigt bra i början av en lektion om barnen är 
stressade efter rasten eller haft idrott innan lektionen. Jag använde mig själv av lugn musik då 
förutsättningarna för en bra lektion var emot mig. Eleverna hade haft en lång och intensiv dag 
och skulle ha sin sista lektion för dagen som dessutom låg efter en idrottslektion. Jag löste det 
hela med att låta barnen komma en och en gå in i klassrummet allteftersom de kom från 
idrotten. Inne i klassrummet möttes de av lugn musik och satte sig ner för att färglägga en bild 
som jag lagt på deras bänkar. När alla elever hade kommit lät jag dem fortsätta ett tag till och 
sedan fortsatte jag med den egentliga lektionen. Eleverna blev väldigt lugna och lektionen 
löpte på smidigt utan oroliga elever. Jag är övertygad om att det var den här lugna starten som 
var avgörande för att lektionen blev så bra. Att eleverna fick lyssna på musik och samtidigt 
måla medförde att de koncentrerade sig mer på teckningen än på musiken. De lyssnade då inte 
aktivt på musiken och blev mer avslappnade, vilket stämmer med Nilsson (1995).  
 
 
Min helhetsuppfattning av min undersökning, är att eleverna har en god uppfattning om den 
icke verbala kommunikationen. Deras svar på mina intervjufrågor tillsammans med mina 
egna erfarenheter och den kunskap som jag fått genom att läsa litteratur i ämnet, säger mig att 
denna tysta kommunikation spelar en viktig roll i skolan.  
 
Ett steg på vägen är att man som lärare blir medveten om den icke verbala kommunikationen 
och dess betydelse, för att bli bra på att utnyttja den. 
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8.2 Avslutning 
 
Det har varit spännande att få ta del av elevernas tankar kring icke verbal kommunikation. 
Lite överraskad blev jag av att se och höra att eleverna verkar så kunniga om den icke verbala 
kommunikationen, vilket visar att eleverna märker av mycket mer än vad vi lärare tror. 
Intressant skulle därför vara att få reda på mer om vad lärarna tänker kring denna tysta 
kommunikation och vilken betydelse de tror den har i skolan. 
Det skulle också vara intressant att undersöka hur kommunikationen ser ut i ett klassrummet 
under en helt vanlig lektion. Hur ser den icke verbala kommunikationen ut mellan lärare och 
elev samt mellan elev och elev?  
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Bilaga 
 
 
 

Intervjufrågor 
 
 
1. Vem är din bästa kompis? Hur ser och hör du att han/hon är ledsen, arg eller glad? Rita! 
 
2. Hur ser och hör du att din lärare är arg eller glad? Finns det speciella kännetecknen för 

olika lärare? 
 
3. Ställer fröken ofta frågor under lektionerna? Hur tror du fröken väljer den som ska svara? 
 
4.   Har du tänkt på hur du beter dig mot någon du inte gillar? Hur beter du dig? 

Hur beter du dig mot någon som du gillar? 
 

5. Syns eller hörs det på dig att du ljuger? Har du några knep för att inte bli avslöjad när du 
ljuger? 

 
6. Hur ser och hör man på dig att du är arg, ledsen eller glad? Kan man se ut eller låta på 

olika sätt?  
 
7. Du har inte gjort läxan idag och du vet att läraren ska förhöra den i helklass. Men du går 

ändå på lektionen och försöker att undvika att bli upptäckt av läraren som den som inte 
gjort läxan. Finns det några knep att använda sig av för att inte bli avslöjad? 

 
8. Hur ser möbleringen ut i ditt klassrum? Varför ser möbleringen ut så tror du? 
 
9. Brukar din lärare spela musik ibland på lektionerna? Varför gör hon/han det tror du? 
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