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Sammanfattning  
Syftet med detta examensarbete är att få insikt i hur lärarens ickeverbala kommunikation och actio 

påverkar elevers motivation. Utifrån en etnografisk arbetsmetod observerades en svensklärare på 

en gymnasieskola under fyra lektionstimmar för att undersöka hur läraren kommunicerade med 

sina elever ickeverbalt. Parallellt med observationerna intervjuades både läraren och eleverna som 

deltog i undersökningen. Undersökningen visade att lärares ickeverbala kommunikation och actio 

har en stor påverkan på elevernas motivation, att denna påverkan sker omedelbart och att den 

kan förändras under en pågående lektion. 

 När en lärare medvetandegör hur hon eller han kommunicerar med sina elever ickeverbalt 

kan aspekter som oavsiktlig och intuitiv kommunikation få en mindre påverkan på 

undervisningen. Detta bidrar i sin tur till att utveckla lärarens ickeverbala kompetens och på så 

sätt sin förmåga att motivera sina elever under hela lektionen. 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine the influence of a teacher's non-verbal communication 

and actio on students' motivation. Based on an ethnographic working method, a Swedish-language 

teacher at a high school was observed during four lessons in order to examine how the teacher 

communicated non-verbally with the students of the class. In parallel with the observations, 

interviews were conducted with the teacher and the students who participated in the survey. The 

survey showed that a teacher's non-verbal communication and actio has very high impact on the 

motivation of students, that this impact is immediate and that it can change during an on-going 

lesson. 

When a teacher becomes aware of how he or she communicates with students non-verbally, 

aspects such as non-intentional and intuitive communication have a lesser influence on the 

tuition. This, in turn, contributes to the development of the teacher's competence and capability 

to distribute his or her energy, thereby staying motivated and maintaining the ability to motivate 

students for the full duration of a lesson. 
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1. Inledning  
Jag minns de flesta av mina lärare ganska väl. Jag minns tydliga detaljer om deras utseende. Jag 

minns deras frisyrer, färgen på deras ögon, glasögon, rynkor och vilka kläder de gillade ha på sig 

mest. Jag minns hur en del lärare doftade och hur den doften blev starkare när de lutade sig över 

min bänk.  

 Men det som framträder som det starkaste minnet är deras fysiska uttryck. Min första 

lärare, Inga, hennes huvud var alltid lutat lite åt höger och så log hon oavsett om hon var glad 

eller arg. Jag kunde t.o.m. se att hon log när hon stod lite halvt vänd från klassen och skrev på 

tavlan. Jag var livrädd för Inga. Min mellanstadielärare Annika var storväxt, långsynt och satt 

alltid ner, även när hon skrev på tavlan. Hon hade intensiva blå ögon och glasögonen placerade 

längst ut på nästippen. Därför mötte jag alltid hennes ögon ur ett grodperspektiv. Min andra 

mellanstadielärare Lena pratade med ansträngd och uppgiven röst. Armarna hängde handfallet 

utmed sidorna och hon tog aldrig ögonkontakt med oss elever. Högstadieläraren Staffan slängde 

ofta med sina långa armar när han pratade och kunde inte stå stilla. Han nickade alltid 

uppmuntrande när jag sa något. Gymnasieläraren Anna rörde sig i slow motion och hade en 

mörk, dramatisk och behaglig röst. Hon brukade börja lektionerna med ett "så, mina vänner, då 

börjar vi" och intonerade meningen på exakt samma sätt varje gång. Det kändes faktiskt tryggt.  

 Många år senare har jag förstått att mina lärares fysiska uttryck var en del av hur de 

kommunicerade ickeverbalt med mig. Oavsett om de var medvetna om deras ickeverbala 

kommunikation eller inte så påverkade den mig enormt. Hur de förhöll sig till mig fysiskt och hur 

de använde rösten påverkade min lust att vara i deras klassrum och mitt intresse för deras ämne 

långt mycket mer än vad de sa. Denna ickeverbala kommunikation som de avsiktligt eller 

oavsiktligt ständigt förde med mig påverkade min lust, mitt intresse och i slutändan: min 

motivation att gå i skolan.  

  

1.1 Definition av begrepp 
 
Det finns två begrepp som är viktiga att klargöra inför läsningen av denna uppsats: ickeverbal 

kommunikation och actio. Ickeverbal kommunikation är ett begrepp som används inom lingvistiken 

och beteendevetenskapen och syftar på mellanmänsklig kommunikation utan ord (Gelang, 2008: 

27). Begreppet actio är retorikens beteckning för talarens ickeverbala kommunikation med sin 

publik under ett framförande (Gelang, 2008: 11). 
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras de faktorer som varit drivkraften till uppkomsten av detta 

examensarbete. Först problematiseras relationen mellan lärare och elever och sätts i relation till 

begreppet perspektivseende (2.1). Därefter kommenteras rådande skolpolitiks ökade fokus på 

summativ bedömning på bekostnad av skolans "mjuka värden" (2.2). Slutligen presenteras hur de 

"mjuka värdena" lyfts fram i styrdokumenten (2.3).  

 

2.1 Relationen mellan lärare och elev 
 
Relationen mellan lärare och elev är på många sätt komplicerad. Eleven befinner i en oundviklig 

beroendeställning till läraren, dessutom måste både lärare och elever förhålla sig till styrdokument 

och ordningsregler som inte tar hänsyn till deras personliga bakgrund och värderingar.  

 Med hänsyn till denna komplicerade relation är det viktigt att läraren intar ett perspektivseende 

i sin relation till eleverna, vilket innebär att läraren försöker se världen genom sina elevers ögon. 

 Håkan Jenner hävdar i Motivation och motivationsarbete (2004) att när läraren intar detta 

perspektivseende faller troligtvis ett fokus på läraren själv och bidrar till ett reflexivt sätt att se på 

sin roll i klassrummet, på sin undervisning och på vilket sätt den påverkar eleverna. (Jenner, 2004: 

9).  

 En viktig aspekt av perspektivseendet är att bli medveten hur man kommunicerar med 

eleverna ickeverbalt. Detta är en viktig men relativt outforskad del av relationen mellan lärare och 

elever.  

  

2.2 Skoldebatten 
 
Under Jan Björklunds tid som utbildningsminister (2007-) har uttryck som "katederundervisning" 

och "flumskolor" florerat i media. Med sådana uttryck syftar på en stark vilja att öka 

lärarkontrollen och disciplinen i den svenska skolan. Björklund belyser i debatt efter debatt vikten 

av lärarstyrning i klassrummet och mindre ansvar på elevernas axlar. 

 Bakgrunden till Jan Björklunds krav på ökad kontroll har sin grund i internationella 

undersökningar såsom PISA, som bl.a. pekar på att svenska resultat i matematik och språk 

sjunker i jämförelse med resultaten i andra länder. Även Skolverkets statistik visar på sjunkande 

resultat och att antalet elever som inte når gymnasiebehörighet ökar för varje år (skolverket, 

2012a). Hur denna statistik ska tolkas har debatterats livligt, men Björklunds utgångspunkt har 

hela tiden varit att det går utför med den svenska skolan.  På utbildningsministerns initiativ har 

det införts betyg i årskurs 6, lärlingsutbildningar för skoltrötta elever, en tydligare utformad 

skollag och en mer kunskapsfokuserad läroplan för grundskolan och gymnasiet. 
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Vad som driver debatten om skolan och svenska elevers resultat i internationella mätningar samt 

Björklunds initiativ till förändring i skolan är ett ökat fokus på den summativa bedömningen.  

 Men det finns andra "mjukare" värden som också har en framträdande plats i både den nya 

skollagen och i den nya läroplanen. Dessa värden är bl.a. hänsyn, respekt, jämlikhet, lust, 

elevernas personliga utveckling, kreativitet och att motverka negativa skolupplevelser (Skolverket 

2012b: 11) Även om de inte är mätbara som i den summativa bedömningen är de en 

förutsättning för att skolan överhuvudtaget ska fungera och något som lätt glöms bort i debatten. 

Något som också ofta glöms bort är att de "mjuka" värdena i det långa loppet även påverkar den 

summativa bedömningen.  

 Astrid Petterson menar i Pedagogisk bedömning (2011) att bedömning bör stödja och stimulera 

elevens lärande. Detta innebär att man bör analysera och värdera elevens kunnande på ett sådant 

sätt att eleven blir stimulerad och känner "tilltro till sin egen förmåga". Utan detta sätt att 

analysera och värdera elevens kunnande riskerar bedömningen mer uppfattas som ett 

"fördömande" (Pettersson, 2011: 39).  

 Viveca Lindberg utvecklar denna syn på bedömning och menar i Pedagogisk bedömning (2011) 

att bedömningen av en elevs prestation måste göras i relation till lärarens undervisning. 

 

Det handlar om att identifiera elevers framsteg och svårigheter, och att ge eleverna råd som 

gör det möjligt för dem att utveckla sitt lärande av ett specifikt innehåll, samtidigt som det 

handlar om att få syn på vad läraren, som en konsekvens av bedömningen, behöver göra 

för att utveckla sin undervisning (Lindberg, 2011: 244). 

 

Ett sätt för läraren att utveckla sin undervisning är att reflektera över hur den ickeverbala 

kommunikationen med eleverna fungerar. Genom att utveckla sin ickeverbala kommunikation 

med eleverna bidrar läraren med största sannolikhet till att framhäva och främja "mjuka värden". 

 

2.3 Förankring i styrdokumenten 
 
Redan i första kapitlet i den nya skollagen under rubrikerna Inledande bestämmelser och Syftet med 

utbildningen inom skolväsendet, framträder vikten av ett av dessa "mjuka" värden som nämns ovan: 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära (Skolverket, 2012c: 1§4). 
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"Mjuka" värden nämns även i första kapitlet i Lgy11 under rubrikerna Skolans värdegrund och 

uppdrag och Grundläggande värden:  

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket 2012b: 4). 

  

I samma kapitel under rubriken kunskaper och lärande framträder även där "mjuka" värden:  

 

Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli medvetna om att nya 

kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga 

en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa 

skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden (Skolverket 2012b: 

8). 

 

Läraren har ett ansvar att lyfta fram dessa lagstiftade "mjuka" värden i sin undervisning och se till 

att de uppfylls. Därför är det viktigt att läraren fortlöpande reflekterar över sina 

undervisningsmetoder och antar det perspektivseendet som nämnts ovan genom att bl. a. 

medvetandegöra sin ickeverbala kommunikation och actio. 

 

3. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras den forskning som utgör grunden till detta examensarbete genom 

Marie Gelangs doktorsavhandling Actiokapitalet (2008).  Gelangs doktorsavhandling fördjupar och 

sätter actio i ett nytt perspektiv genom att understryka vikten av ett helhetsperspektiv kring 

actiobegreppet. Actiokapitalet har således valts ut på grund av sin höga relevans för detta arbete.  

 

3.1 Actio 
 
När en talare gör ett framträdande kallas den ickeverbala kommunikationen som sker simultant 

med talarens verbala budskap för actio.  Actio har funnits som begrepp sedan antiken och 

tillskrevs redan då en stor betydelse för en talares framträdande. Såväl som antikens retoriker som 

nutida forskare beskriver actio som "vad en talare ska göra för att framstå som övertygande och 

trovärdig" (Gelang, 2008: 11).  

 Det finns otaliga retoriska handböcker och manualer som på ett detaljrikt sätt redovisar hur 

man på bästa sätt är framgångsrik med sin actio i ett framträdande. Marie Gelang har med sin 

doktorsavhandling Actiokapitalet (2008) tagit ett initiativ till att fördjupa och "skärpa" forskningen 
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om actio. Gelang menar att tidigare forskning saknar teoretiska och analytiska utgångspunkter för 

att möjliggöra ett vetenskapligt förhållningssätt kring actiobegreppet (Gelang, 2008: 13). Gelang 

understryker att actio i hennes avhandling inte behandlas som "en mängd sammansatta frusna 

uttryck eller symboler" utan som ett slags "gestaltad och förkroppsligad kunskap" (Gelang, 2008: 

36). 

   Gelangs avhandling baseras på en undersökning där fyra fyra universitetsföreläsare har 

filmats samtidigt som en fokusgrupp bestående av retorikstudenter observerar deras kroppsspråk. 

Efter föreläsningarna diskuterar och samtalar fokusgruppen kring sina intryck. Gelang använder 

sedan dessa diskussioner och den empiriska datainsamlingen av filmandet för att komma fram till 

en modell som hon kallar actiokapitalet.   

3.1.1 Multimodalitet  
 
De ickeverbala uttrycken delas i forskningen traditionsenligt upp i flera modaliteter.  I nutida 

forskning har dessa modaliteter "kategoriserats, utvecklats och anpassats till enskilda 

forskningsprojekt". Gelangs har i sin avhandling valt modaliteterna mimik, huvudrörelser, 

ögonkontakt, gester, poser samt röstens uttryck (Gelang, 2008: 153).  

 En av bristerna inom forskningen som tas upp i Actiokapitalet är att man tidigare i huvudsak 

har ägnat sig åt att undersöka talares actio genom att studera en modalitet i taget. Oftast har man 

genomfört kvantitativa studier och räknat hur länge en talare upprätthåller ögonkontakt och 

leenden med åhörare. Dessa resultat har inte visat på hållbara samband mellan enskilda 

modaliteter och deras effekt i ett framträdande (Gelang, 2008: 103). Gelang hävdar att man 

istället borde se på samverkan mellan modaliteter för att få en så korrekt bild som möjligt. Gelang 

ger vidare ett exempel där hon beskriver att dålig ögonkontakt kan kompenseras av t.ex. 

energirika gester (Gelang, 2008: 214-215). Sammanfattningsvis menar Gelang att nutida forskning 

i allt högre grad ägnas åt att förstå en talares multimodala actio eftersom alla modaliteter samverkar 

och har betydelse för hur ett budskap "förmedlas och tolkas" (Gelang, 2008: 91) 

3.1.2 Actiokvalitéer 
 
Resultaten från Gelangs undersökning visar att hur en talare gestaltar sitt framförande påverkar 

åhörarna mycket mer än vad talaren säger. Detta betyder att ännu en aspekt måste studeras inom 

forskningen av actio för att fördjupa och bredda förståelsen i ämnet. Denna aspekt kallar Gelang 

för talarens actiokvalitéer. Talarens actiokvalitéer är det som ger nyans och variation i actio, således 

den kvalitativa aspekten i den ickeverbala kommunikationen (Gelang, 2008: 205). Med detta 

menas t.ex. intensiteten i en talares röst eller med vilken energi talaren gestikulerar för att 
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förstärka sitt budskap. Talarens förmåga att variera actiokvalitéerna och hur dessa "utnyttjas 

multimodalt" avgör först och främst hur väl talaren lyckas med sitt framförande (Gelang: 2008: 

231). När man analyserar en talares actio bör man, enligt Gelang, beskriva hur actio gestaltas med 

hjälp av kvalitéerna. Denna analys bör absolut ske multimodalt (Gelang, 2008: 218). 

 I Gelangs avhandling har actiokvalitéerna tillskrivits en stor betydelse och påverkat hennes 

slutsatser i hög grad: 

 

Sammantaget ger actiokvalitéerna i kombination med Actio som en multimodal aktivitet ett 

modernt och aktuellt synsätt att utgå från i analys och tolkning av Actio. (Gelang, 2008: 216) 

 

De dominerande kvalitéerna som karaktäriserat talarnas framträdanden i Gelangs avhandling har 

varit energi, dynamik och rytm/tempo.  

 

1. Energi: tillskriver talaren kvalitéer som närvarande, frånvarande, engagerad, oengagerad 

villig och ovillig. Energin kan enligt Gelang delas upp i olika aspekter: 

• Flöde: energi i en konstant ström av actiouttryck i ett talframträdande. Uppfattas ofta i en 

längre tidsperiod. Om flödet är för lågt kan talaren uppfattas som oengagerad. Flödet 

måste varieras för att talaren inte ska uppfattas som monoton. Ett jämnt varierat flöde 

eftersträvas. 

• Intensitet: graden av energi i en modalitet eller multimodalt. Hög intensitet kan påverka 

tolkningen av talaren negativt genom att talaren upplevs som spänd. Om intensiteten är 

för låg upplevs talaren alltför oengagerad. Balans eftersträvas för att talaren ska upplevas 

som avslappnad och engagerad. 

• Fokus: energi koncentrerad i betydelsebärande modaliteter. Om talaren suckar mycket eller 

lägger energi på små betydelselösa rörelser (t.ex. fingrar med en penna) uppstår ett 

fokusläckage vilket sänker energin i framförandet. Fokusläckage kan även uppstå om t.ex. 

talaren vandrar fram och tillbaka över salen. Energi behöver fokuseras och koncentreras i 

meningsbärande rörelser som förstärker talarens budskap. 

 

2. Dynamik: avgör om en talare uppfattas som dynamisk eller odynamisk. 

• Variation: Variationen kan uppfattas i enskilda modaliteter eller multimodalt. Om talaren 

"mal på" uppfattas framförandet som monotont. Monotonin kan uppfattas för att talaren 

talar entonigt eller upprepar samma gester. Variationen sker oftast med hjälp av rytm och 

tempo och variation i uttrycken. 
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• Proportion: Förmågan att variera storleken på gester eller andra rörelser. Storleken måste 

vara proportionerlig med övriga modaliteter. 

 

3. Tempo/Rytm: tempo är den grundläggande takt som genomsyrar hela framförandet 

medan rytm är de variationer av tempot som kan ske i enskilda modaliteter eller 

multimodalt. Tempo/Rytm relaterar till hastighet och tajming över tid. 

• Hastighet: Grundläggande tempo genom hela framförandet. Är tempot för lugnt upplevs 

framförandet som sövande. Saknar framförandet stadigt tempo upplevs det som hackigt 

och fladdrigt vilket ger upplevelsen av en nervös och osäker talare. 

• Tajming: Rätt uttryck vid rätt tid. Plötsliga eller oförståeliga rytmvariationer kan störa 

helhetsintrycket av talaren. 

3.1.3 Ethos, pathos, decorum och Kairos  
 
Kunskapen om actiokvalitéerna ger inte automatiskt en fördjupad förståelse om en talares actio.  

Enligt Gelang behövs de retoriska begreppen ethos, pathos, decorum och kairos för att ge mening och 

sammanhang åt actiokvalitéerna (Gelang, 2008: 218).  

• Ethos: Begreppet ethos har två ursprungsbetydelser: en talares karaktär och som ett 

verktyg vid retorisk kommunikation. Under antiken var begreppet starkt förknippat med 

moral och etik vilket skulle genomlysa en talares framträdande. En modern tolkning är 

begreppet ethos som förhållandet mellan rollen som talaren intar och dennes 

personlighet. Gelang gör skillnad mellan ett stabilt ethos (från grekiskans "ethos" som syftar 

till talarens kulturella kontext) och ett föränderligt ethos (från grekiskans "êthos" som syftar 

till talarens personliga karaktär). Talarens stabila ethos kan kopplas till vilken position 

talaren har i samhället, t.ex. präst, lärare eller läkare. Talarens föränderliga ethos kan 

kopplas till individens frihet att uttrycka sig individuellt, personligt och varierat genom sitt 

actio. Det stabila och föränderliga ethos "samverkar i offentliga talsammanhang" och har 

betydelse för en analys av talarens actio (Gelang, 2008: 116). 

• Pathos: Begreppet pathos syftar till de medel talaren använder sig av för att väcka känslor 

hos åhörarna. Under antiken var pathos det medel som uppmanade åhörarna till handling. 

Sambandet mellan pathos och actio kan man se som kopplingen mellan en talares uttryck 

och en viss känsla. "Talarens personliga pathos" avser kunskapen om sig själv som talare, 

ens känslomässiga resurser och förmåga att gestalta dessa (Gelang, 2008: 123). 
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• Decorum: Begreppet decorum har två ursprungsbetydelser: ett "etiskt decorum", som syftar 

på talarens känsla för som är passande eller lämpligt att säga eller göra i ett framträdande, 

eller ett "estetiskt decorum" och syftar på den konstnärliga aspekten i ett framträdande 

(Gelang, 2008: 140). 

• Kairos: Ordet kairos syftar på talarens känsla för rytm och tajming och förmåga att anpassa 

dessa efter den retoriska situationen (Gelang, 2008: 140). 

3.1.4 Actiokapitalet 
 
Alla psykiskt och fysiskt friska människor har samma grundläggande förutsättningar att använda 

sin kropp till att uttrycka sig genom gester, poser, mimik mm. Olika miljö, livserfarenheter, 

personlighet och vanor avgör på vilket sätt varje individ använder sig av dessa uttryckssätt eller 

actioresurser och vilka som blir utmärkande och dominerande. Actioresurserna i sin tur omsätts till 

individens Actiotillgångar (Gelang, 2008: 220).  

 

Talarens möjlighet att variera sitt framförande påverkas av Actiotillgångarnas sammansättning. Ju 

mer mångsidiga actiotillgångar desto bättre förutsättningar att variera Actio (Gelang, 2008: 221).  

 

Enligt Gelang så behöver antalet och vilka modaliteter som bildar en individs actiotillgångar inte 

vara avgörande för "värdet" av en talares actio (Gelang, 2008: 222). Vissa individer kan ha stora 

actiotillgångar som omfattar flera modaliteter men som är dåligt utvecklade och utnyttjade. Andra 

individer som saknar stora actiotillgångar kan samtidigt ha utvecklad och utnyttjat dessa tillgångar 

väl. Det är hur talaren hanterar sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna som är avgör 

värdet av framförandet (Gelang, 2008: 223). En talare kan med andra ord kompensera brister i 

sina actiotillgånger genom att utveckla de som finns tillgängliga. 

 Genom Gelangs actiokapitalsmodell kan man även analysera talarens actiotillgångar i en 

retorisk situation. För en talare gäller det att "kalibrera" sina actiotillgångar så att de passar in i 

sammanhanget.  

 

I följande figur illustreras den retoriska situationen med en fyrkant och talarens utnyttjade 

actiotillgångar med en cirkel. Om talaren använder alla sina tillgångar, samtliga modaliteter med full 

styrka i samtliga actiokvalitéer, kan det i vissa situationer uppfattas som överdrivet, se figur 1A. 

Eller så missbedömer talaren situationen och utnyttjar inte sina actiotillgångar så att det motsvarar 

förväntningarna i situationen, se figur 1B. 
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 Figur 1A    Figur 1B 
 
 
 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt redogörs för den teori som förenar actiobegreppet med motivation och 

kommunikation. Inledningsvis presenteras Håkan Jenners forskning om motivation i Motivation 

och motivationsarbete (2004) där han betonar vikten av hur läraren bemöter eleven. Jenner diskuterar 

även lärarens perspektivseende. Åsa Bartholdssons bok Den vänliga maktutövningens regim (2008) 

fördjupar diskussionen kring begreppet perspektivseende. Boken bygger på Bartholdssons 

doktorsavhandling i socialantropologi Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor 

(2007). Slutligen presenteras några viktiga aspekter av kommunikation baserad på Introduction to 

communication studies (2003) av John Fiske och Kommunikation - samspel mellan människor av Björn 

Nilsson, lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, och Anna-Karin Waldemarson, 

pedagog och verksam vid Högskolan i Skövde. 

 
 
4.1 Motivation  

4.1.1 Bemötande 
 
Håkan Jenner inleder sin bok Motivation och motivationsarbete med att konstatera att "motivation är 

ett centralt begrepp för allt pedagogiskt arbete". Jenner tar sedan upp möjliga orsaker till att en 

elev känner sig omotiverad betonar att läraren har ett ansvar att hitta vägar till att bemöta 

omotiverade elever. (Jenner, 2004: 15).  

 En orsak till att en elev känner sig omotiverad kan att eleven känner avsaknaden av hopp. 

En omotiverad elev saknar ofta hopp om att kunna lyckas i ett visst ämne eller i skolan 

överhuvudtaget. Eleven kan ha misslyckats gång på gång vilket skapat ett dåligt självförtroende 

hos eleven. Graden av självförtroende är avgörande för elevens inställning.  

 En grundläggande tes i Jenner forskning och enligt Jenner själva basen för allt 

motivationsarbete är hur läraren bemöter eleven (2004:15) I bemötandet av en elev har lärarens 
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förväntningar på eleven och förståelse för elevens tidigare erfarenheter en väldigt stor betydelse. 

Jenner menar att motivation inte kan kopplas till elevens egenskaper utan är ett resultat av dennes 

tidigare erfarenheter i skolan.  

 

Den professionella relationen skiljer sig från andra medmänskliga möten i det att pedagogen har ett 

övertag, grundat bl.a. på en formell och en informell maktposition. Det är inte en jämbördig 

relation. Just därför är pedagogens agerande av särskild betydelse, och det är viktigt att den andres 

beroendeposition inte förstärks. Ett gott bemötande är basen för motivationsarbetet (Jenner, 2004: 

18) 

4.1.2 Pygmalioneffekten 
 
Enligt Jenner försöker vi hela tiden göra "orsaksförklaringar" eller "tillskrivningar" av andras 

beteenden för att skapa mening runt omkring oss. Dessa "orsaksförklaringar" eller 

"tillskrivningar" ger oss en känsla av att hitta vill vi identifiera vem som är ansvarig för händelser i 

vår tillvaro s.k. attribution. I skolans värld har begreppet attribution stor betydelse för elevens syn 

på sig själv men även för hur läraren bemöter eleven. En elev som hela tiden "orsaksförklarar" 

sina egna misslyckanden med att det beror på en avsaknad av egen kompetens får svårt att hitta 

tilltro till sin förmåga att lyckas i framtiden, vilket i sin tur påverkar motivationen. Läraren, å sin 

sida, måste reflektera över vilka attributioner som läraren tillskriver en elevs beteende eftersom 

detta i sin tur påverkar lärarens förväntningar på eleven (Jenner, 2004: 19). 

 Sedan 1960-talet har det bedrivits forskning kring hur lärares förväntningar påverkar 

elevers motivation. I den pedagogiska forskningen refereras ofta till "Pygmalioneffekten". 

Begreppet kommer från en grekisk myt som senare använts som tema i George Bernard Shaws 

drama Pygmalion, där professor Higgins tar sig an den fattiga blomsterförsäljerskan Eliza, som 

genom professorns positiva förväntningar på henne omvandlas till en societetsdam.  

Pygmalioneffekten syftar med andra ord på att en människas positiva förväntningar på en annan 

människa kan påverka denna till att förändra sitt beteende (Jenner, 2004: 20). I skolans värld 

innebär pygmalioneffekten att en läraren positiva förväntningar på sina elever kan påverka 

eleverna till att prestera bättre. Om läraren tvärtom har negativa förväntningar kan det inverka 

negativt på elevernas resultat. Forskning har visat att elever som läraren har positiva 

förväntningar på är mer aktiva och får också mer hjälp och betänketid. Elever som läraren har 

negativa förväntningar på uppfyller oftast dessa förväntningar och presterar sämre (Jenner: 

2004:10). Pygmalioneffekten kan inte ses som en "quick fix" för att motivera eleverna men 

effekterna av den kan inte uteslutas. 
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Med pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är mycket annat som 

också spelar in), men utan pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat 

 (Jenner, 2004: 85). 

 

Det finns såklart också en andra sida av myntet. För att kunna stötta en omotiverad elev och 

skapa en pygmalioneffekt krävs det att läraren själv är motiverad och inspirerad. En trött och 

utsliten lärare kan ha själv svårt att hitta motivation till skapa positiva förväntningar på sina 

elever. Elevernas motivation är en spegling av pedagogens (Jenner, 2004: 85). 

4.1.3 Perspektivseende 
Grunden i allt motivationsarbete är relationen som skapas mellan pedagogen och eleven. 

Ansvaret för att relationen ska utvecklas positivt ligger hos pedagogen. Som tidigare nämnts är 

relationen mellan läraren och eleven av olika anledningar komplicerad. Läraren bör därför 

försöka se världen genom sina elevers ögon och även inta en professionell och etisk hållning till 

sin roll i klassrummet för att skapa ett perspektivseende i relationen till sina elever (Jenner, 2004: 

23).  

 Perspektivseendet ökar lärarens förståelse för vad det är som motiverar eleverna att studera 

och vilka som är elevernas drivkraft och mål. Enligt Jenner finns en vedertagen uppfattning inom 

forskningen att ett målperspektiv, "goal orientation", är nödvändigt för att skapa en drivkraft över 

huvud taget. Målperspektivet kan ta sig olika uttryck och kan röra sig om yttre eller inre mål. De 

yttre målen kan t.ex. vara höga betyg eller andra människors uppskattning. De inre målen kan 

vara glädje, känslan av självförverkligande och stolthet. Om målperspektivet är höga betyg 

kommer eleven främst att fokusera på ett resultatinriktat sätt att tillgodogöra sig kunskaper. De 

inre målen hamnar i så fall i skymundan (Jenner, 2004: 42).  

 

4.1.4 Att lära till elev 
 
Perspektivseende ger även läraren en förståelse för elevers situation. Att vara elev, eller som Åsa 

Bartholdsson uttrycker det, att "lära till elev", innebär bland annat att inordna sig själv i en grupp 

där man äter, pratar, vilar, rör sig och koncentrerar sig samtidigt som alla andra och efter någon 

annans önskemål (Bartholdsson, 2010: 79). Att lära till elev innebär också att hålla på sin 

individualitet - men inte för mycket, att inordna sig majoritetens vilja - men inte för mycket, att 

vara ögontjänare - men inte så det syns (Bartholdsson, 2010: 103). Att lära till elev handlar 

dessutom enligt Bartholdsson om att forma ett barn till någon som underordnar sig vad någon 

vuxen kallar för normalitet. "Normalitet kan således beskrivas som ett givet, begränsat 
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handlingsutrymme och förutsätter kunskap om gränserna för detta och de relationer som 

förväntas i ett visst sammanhang" (Bartholdsson 2010: 12). Att lära till elev handlar även om att 

få en grupp människor att själva tro att det de gör är något de själva valt genom att forma dem till 

att upprätthålla och reproducera skolans önskemål och ordning (Bartholdsson, 2010: 85). Att lära 

till elev innebär slutligen att underordna sig en makt som påstår sig vara snäll, omtänksam och 

inlyssnande. Men att bryta, protestera eller ha en negativ inställning mot den "vänliga makten" är 

inte ett alternativ i skolan:  

 

Att lära till elev är en process, i vilken man måste erövra rätt form, inta en underordnad position i 

maktstrukturen, lära sig följa rutiner och scheman och finna en balanserad relation till läraren, till 

gruppen jämnåriga och till klassen. Det gäller också att uppträda balanserat, på en våg mellan liten 

och stor, ivrig och ovillig, mogen och omogen, töntig och tuff. Det handlar också om att inte 

utmana lärarens auktoritet, att inte "testa". Då måste maktutövningen bli mindre vänlig 

(Bartholdsson, 2010: 108). 

 

4.2 Ickeverbal kommunikation 
 
Kommunikationen mellan oss människor sker vare sig vi vill eller inte. Björn Nilsson och Anna-

Karin Waldemarson uttrycker det i Kommunikation, samspel mellan människor så här: 

"Kommunikation är något oundvikligt. Det går inte att inte kommunicera" (Nilsson och 

Waldemarson, 2007: 34). Även om människan försöker att låta bli att kommunicera genom att 

t.ex. förhålla sig så uttryckslöst som möjligt, genom en tyst mun eller orörlig kropp, sänder 

människan ändå ut budskap till sin omgivning. Kommunikationen sker avsiktligt, oavsiktligt, 

medvetet och omedvetet (Nilsson och Waldemarson, 2007: 34).  

 

• Medvetna budskap vet vi om att vi sänder. T. ex när någon ber oss om något och vi skakar på 

huvudet som svar. 

• Avsiktliga budskap tar vi till när vi vill uppnå en viss effekt hos lyssnaren. 

• Omedvetna budskap är sådana som mottagaren uppfattar men som vi själva inte vet om, t.ex 

ryckningar i ansiktet, en ansträngd röst eller ett visst tonfall. 

• Oavsiktliga budskap är sådant vi inte kan låta bli att sända, de kan vara både medvetna och 

omedvetna och de ligger oftast utanför viljans kontroll. En felsägning eller ett sluddrande tal är 

exempel på innehållsrika budskap som vi kanske inte vill skicka iväg (Nilsson och Waldemarson, 

2007: 34) 
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Den egna självkänslan påverkar även kommunikationen. En bra självkänsla resulterar i att man 

tolkar och bedömer andra människors budskap positivt. Denna positiva tolkning medför 

beteenden som större acceptans och att vara mindre avvisande.  

 

Självkänslan fungerar liksom jagbilden som en lins, genom vilken vi uppfattar vad andra säger och 

gör och hur verkligheten är beskaffad. En bräcklig självkänsla medför en benägenhet att uppleva 

hot från andra människor, framför allt om vi är beroende av dem eller om vi upplever dem som 

överlägsna Nilsson och Waldermarson, 2007: 43). 

 

Människan har två språk att kommunicera med, det verbala och det ickeverbala. Enligt John 

Fiske i Introduction to communication studies är den ickeverbala kommunikationen helt 

situationsbaserat och beroende av ett "här och nu" (Fiske, 2003: 66).  

 Människans självbild påverkas av och påverkar den ickeverbala kommunikationen. 

Personen och identiteten kommuniceras framför allt ickeverbalt och speglar människans inre liv 

som känslor, tankar, upplevelser och vilja.  Den ickeverbala kommunikationen visar även hur vi 

förhåller oss till människor runt omkring oss och om vi vill visa samhörighet eller 

avståndstagande (Nilsson och Waldemarson, 2007: 66).  

 I en talsituation fyller den ickeverbala kommunikationen två viktiga funktioner. Dels 

berättar den något om talaren, såsom bakgrund, känslor, attityd eller social position. Dels 

understryker den vilken slags relation som talaren vill ha med åhörarna. Detta görs genom 

kroppsliga uttryck såsom gester, tonlägen osv. (Fiske, 2003:66).  

 Det kan ändå vara svårt att dra slutsatser av att studera enskilda kroppsliga uttryck. Dessa 

får mening och sammanhang först när man tolkar dem tillsammans med andra budskap. Det 

ickeverbala uttrycket är svårare att tolka än det verbala, därför kan det vara av värde att skaffa sig 

kunskaper om ickeverbala uttryck. Framför allt den som arbetar som lärare eller chef behöver 

kunna tolka ickeverbala uttryck, eftersom det kan bidra till att förstå och förutse samspelet inom 

en viss grupp människor. Genom det ickeverbala uttrycket kan man skaffa sig kunskaper om 

gruppen och upptäcka t.ex. rollfunktioner, intriger och utstötningstendenser.  

 

Om man till en grupp säger sig vilja skapa ett klimat som präglas av öppenhet och kreativitet, bör 

också de egna icke-verbala budskapen förmedla tolerans och förtroende (Nilsson och 

Waldemarson, 2007: 68). 
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5. Syfte och frågeställningar  
 
I detta avsnitt beskrivs examensarbetets syfte och frågeställningar. 

 

5.1 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att få insikt i hur en lärares ickeverbala kommunikation och 

actio påverkar elevers motivation. 

 

5.2 Frågeställningar 
 
 

• Hur använder läraren sig av sin ickeverbala kommunikation och actio i klassrummet?  

• Vilken betydelse tillskriver läraren den ickeverbala kommunikationen/actio för sin 

undervisning och hur medveten är läraren själv om dess påverkan på eleverna?  

• Hur motiverade känner sig eleverna under lektionerna?  

 

	  

6. Metod  
 
I detta avsnitt presenteras först den metodteoretiska utgångspunkten för undersökningen. Sedan 

beskrivs datainsamlingsmetoderna för undersökningen som bestod av ett observationsschema 

samt loggbok, dagboksanteckningar och intervjuer. Efter det beskrivs skolan där undersökningen 

genomfördes samt presenteras studiens deltagare. Därefter beskrivs och analyseras hur 

undersökningen genomfördes. Slutligen redogörs för den hänsyn som togs till de etiska 

aspekterna, samt till de vetenskapliga begreppen validitet samt reliabilitet. 

 
 
6.1 Metodteoretisk utgångspunkt 
 

Frågeställningarna ovan besvarades genom en undersökning baserad på en kvalitativ etnografisk 

observationsmetod. Enligt Patrik Aspers Etnografiska metoder (2007) är grunden i forskarens 

etnografiska arbete ett socialt samspel. Detta innebär att forskaren som observerar och 

interagerar med andra människor bör försöka förstå hur dessa tänker och tycker. (Aspers, 2007: 

33). Eftersom undersökningens syfte är att studera lärares ickeverbala kommunikation och få 

insikt i hur det påverkar elevers studiemotivation är observatörens förförståelse och interaktion 
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med både lärare och elever väldigt viktig. Av den anledningen passade just den etnografiska 

arbetsmetoden väl in i undersökningen.  

 Eftersom graden av deltagande enbart bestod i att vara närvarande och observera under 

lektionerna samt att samtala med läraren och eleverna utanför lektionstid valdes rollen som icke 

deltagande känd observatör (Patel och Davidson, 2003: 97). 

 Begreppet triangulering innebär att det använts flera olika tekniker för insamlandet av data 

under en undersökning. Detta underlättar möjligheten att få olika perspektiv och nå en så djup 

förståelse som möjligt av vad som setts och hörts (Aspers, 2007: 106). I denna undersökning 

utgjordes tekniken av öppna intervjuer med läraren och eleverna, en provobservation samt fyra 

klassrumsobservationer.  

 I det etnografiska arbetssättet dokumenteras observationer och samtal vanligtvis med hjälp 

av fältanteckningar. I Lära till lärare (2007) skriver Marianne Dovemark att fältanteckningar inte 

enbart ska ses som minnesanteckningar utan kan struktureras på olika sätt och fyller olika 

funktioner i arbetsprocessen (Dovemark, 2007: 143). Fältanteckningarna som användes i den här 

undersökningen fördes i tre nivåer för att underlätta den analytiska processen. I den första nivån, 

textuell representation, skrevs det som sågs och hörts ned omedelbart när de upplevdes (Dovemark, 

2007: 142). I detta fall gjordes det i form av scratch notes (snabbt nedtecknad text), samt med hjälp 

av ett observationsschema (Dovemark, 2007: 143-144). I den andra nivån, återgivning, 

vidareutvecklades scratch notes och observationsschemat i form av en loggbok och genom 

personliga reflektioner i form av dagboksanteckningar. I den sista nivån, description, gjordes ett urval 

ur loggboken och dagboksanteckningarna från de fyra observationerna som utgjorde grunden för 

den komprimerade version som presenteras i uppsatsen. 

  

6.2 Datainsamlingsmetod 

6.2.1 Observationsschema och logg 

I en kvalitativ undersökning kan observationer antingen genomföras som en strukturerad 

observation eller som en ostrukturerad observation beroende på i vilken mån observationen ska 

avgränsas. Denna undersökning fokuserade på specifika beteenden och skeenden utifrån begrepp 

i Gelangs doktorsavhandling (2008) och genomfördes som en strukturerad observation med hjälp 

av ett observationsschema baserad på metodlitteraturen (Patel och Davidson, 2003: 89).  

 Syftet med observationsschemat var att, med inspiration från Gelangs actiokapitalmodell, 

underlätta analysen av hur läraren använde sina actiotillgångar multimodalt med hjälp av sina 

actiokvalitéer. Detta val byggde på Gelangs slutsatser om att tidigare forskning felaktigt fokuserat 

på enskilda modaliteter och inte tillskrivit actiokvalitéerna tillräcklig stor betydelse. 
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 För att underlätta strukturen av observationsschemat kategoriserades observationsschemat 

och delades in i tre olika lektionsmoment, en praxis som förespråkas av Aspers när det gäller att öka 

kvaliteten på undersökningen (Aspers, 2007: 122). 

 Kategoriseringen bestod i att systematisera observationsschemat. Detta gjordes genom att 

actiokvalitéerna tilldelades underkategorier och förkortningar för att förenkla nedtecknandet av 

det som setts och hörts. 

 Språklektioner är av naturliga skäl vanligtvis indelade i olika moment där läraren 

kommunicerar mer eller mindre aktivt med sina elever. Av den anledningen gjordes det ett urval 

utifrån tre dominerande lektionsmoment, där läraren kommunicerade mer eller mindre aktivt med 

sina elever. Dessa lektionsmoment passiv interaktion, aktiv interaktion och framförande bildade således 

de delmoment som förespråkas av Aspers som en garant för undersökningen (Aspers 2007: 122).  

 Lektionsmomentet passiv interaktion syftar på de tillfällen under lektionen då läraren 

kommunicerade passivt med eleverna, exempelvis när lektionen påbörjades eller avslutades. Ett 

sådant moment kunde även vara när eleverna analyserade lyrik i smågrupper.  

 Momentet Aktiv interaktion syftar på de tillfällen då läraren befann sig i ett aktivt 

meningsutbyte med eleverna. Ett sådant tillfälle kunde vara då läraren ledde en helklassdiskussion 

eller interagerade på ett aktivt sätt med hela elevgruppen. 

 Momentet framförande syftar på de tillfällen då läraren undervisade framme vid tavlan och 

hade en ytterst liten eller ingen dialog alls med eleverna.  

 Efter varje lektionspass renskrevs datainsamlandet i en loggbok. Enligt Patel och Davidson 

(2003) ger loggboken möjligheten till att få en distans till de händelser som observerats (Patel och 

Davidson, 2003: 144). Loggboken utgjorde mellan observationspassen grunden för diskussion 

med handledare och analys. 

6.2.2 Dagboksanteckningar 
 
Genom hela undersökningsperioden strävade författaren efter att utifrån ett etnografiskt synsätt 

upprätthålla en s.k. "reflexiv självmedvetenhet" kring vad som hade setts och hörts i och utanför 

klassrummet (Dovemark, 2007: 139). Av detta skäl återknöts till den teori som valts för arbetet 

genom diskussioner med handledaren samt genom dagboksanteckningar (Aspers, 2007: 97).  

 Dagboksanteckningarna fungerade som en länk mellan loggbokens faktiska anteckningar 

(det som skedde) och observatörens upplevelser (Dimenäs, 2007: 146). Anteckningarna utgick 

från de personliga känslor och reflektioner som uppstod under observationerna eller i samband 

med intervjuer med läraren eller eleverna. 
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  För att på ett relativt enkelt sätt synliggöra dessa personliga reflektioner och känslor på 

fältet och ge möjligheten att analysera upplevelserna användes det en dubbellogg. Dubbelloggen 

utgick från frågorna Vad observerade jag? Hur upplevde jag det? och Vad kan det få för konsekvenser? 

6.2.3 Öppen intervju 

Olika slags intervjumetoder skiljer sig åt genom graden av struktur. Ju fler frågor som 

intervjupersonen formulerar och planerar i förväg desto högre grad av struktur (Aspers, 2007: 

136). För denna undersökning valdes en helt öppen intervjumetod. I princip innebär det att intervjun 

helt saknar styrning eller struktur. Intervjupersonen samtalar om det som naturligt kommer upp i 

samtalet med intervjupersonen och frågorna som ställs skapas utifrån samtalsämnet. Denna form 

kan användas vid studier av känsligt ämne för att skapa en känsla av trygghet. Då den här 

undersökningen på ett ganska ingående sätt fokuserade på lärarens fysiska uttryck, vilket kan 

upplevas av den som observerats som känsligt, togs beslutet att en öppen intervju skapade de 

mest gynnsamma och trygga förutsättningarna (Aspers, 2007: 138). 

 
6.3 Genomförande 

6.3.1 Urval och beskrivning av skola och deltagare 
 
Undersökningen utfördes på en gymnasieskola i en svensk storstad. Skolan har en kulturell profil 

samtidigt som höga betyg krävs för att komma in på de mer teoretiska utbildningarna. Läraren 

som tillfrågades för undersökningen har mångårig erfarenhet av undervisning och har arbetat på 

skolan under ett flertal år. Läraren undervisar i engelska och svenska. Undersökningen skedde i 

ämnet svenska, steg 2, i den klass som läraren är mentor för. Temaarbetet under 

undersökningsperioden gällde svensk lyrik under romantiken. 

 Elevgruppen som det fördes öppna intervjuer med efter varje observationstillfälle består av 

27 elever, varav 14 är pojkar och 13 är flickor. Eleverna studerar på naturvetenskapsprogrammet. 

Det krävs en stor koncentrationsförmåga och hög ambitionsnivå av eleverna för att de ska klara 

av att prestera i enlighet med resultatförväntningarna som råder på skolan. Samtliga elever 

kommer från familjer med en medelhög social status.  

 Något som är utmärkande för denna elevgrupp är det höga antalet pojkar. Detta är ovanligt 

för den här skolan som annars kännetecknas av ett dominerande antal flickor.  Pojkarna tar stor 

plats i klassrummet vilket påverkar stämningen i gruppen. Eleverna tampas med starka 

motsättningar, vilket ett flertal flickor påpekade under intervjuerna. Elevgruppen valdes utifrån de 

möjligheter som fanns att följa lärarens schema. 
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6.3.2 Bearbetning och analys 
 
Den etnografiska forskarens utgångspunkt på fältet är att försöka förstå vad folk gör, varför de 

gör det och hur de gör det. Genom att besvara dessa frågor kommer forskaren fram till en 

förståelse av det som sker på det fält som forskaren studerar. För att kunna besvara frågorna 

krävs en interaktion med människorna som ingår i undersökningen (Aspers, 2007: 40). Denna 

interaktion kräver att forskaren ständigt belyser det som observeras med den teorin som ligger till 

grund för undersökningen och i diskussioner med kollegor för att "lyfta empirin till ett teoretiskt 

plan" (Dovemark, 2007: 135). Annars riskerar forskaren att inte nå målet om att få en vidare och 

en bredare förståelse av det som upplevts. 

 Om forskaren dessutom inte har så mycket erfarenhet av etnografiska metoder finns en 

risk att forskaren enbart bygger sin förståelse på de erfarenheter och den förförståelse som 

naturligt finns om fältet. Detta i sin tur kan göra att forskaren missar viktiga pusselbitar och 

saknar de vetenskapliga "glasögon" som behövs för att kunna göra en trovärdig analys av det som 

upplevs på fältet (Aspers, 2007: 32). 

 Av dessa anledningar genomfördes en provobservation. Denna provobservation gav 

möjligheten att pröva observationsschemats funktionalitet, bredda den egna erfarenheten, i lugn 

och ro bearbeta de första intrycken samt skapa ett första positivt möte med läraren och eleverna. 

Denna provobservation gav också möjligheten att presentera undersökningens innehåll lite 

närmare för eleverna och läraren samt ge samtliga tid att noga fundera över om de ville delta eller 

inte.  

 Provobservationen gav ett flertal viktiga utgångspunkter inför observationerna som sedan 

följde: 

• Observationsschemats struktur var för komplicerad och gav inte den överblick som 

behövdes för att kunna utveckla scratch notes till en loggbok. Som en konsekvens 

förenklades strukturen till ovan beskrivna observationsschema (6.2.1). 

• Till skillnad från Gelangs undersökning valdes videoupptagning bort som hjälpmedel då 

det skulle riskera att öka lärarens nervositet. Därför prövades tanken om att observera 

vilka av lärarens actiotillgångar som var dominerande och hur de utnyttjades multimodalt 

och hade övats upp med hjälp av actiokvalitéerna. Denna tanke visade sig fungera bra. 

• Läraren verkade något nervös under provobservationen vilket troligtvis skulle komma att 

påverka studien. 

• Den egna utvecklade förmågan att tolka och analysera nyanserna i kroppsspråket genom 

den personliga bakgrunden som utbildad fysisk skådespelare underlättade observationen. 
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Alla observationer genomfördes enligt samma upplägg. Före varje lektion fördes en öppen 

intervju (ca 10-20 min) med läraren. Under efterföljande lektion observerades lärarens ickeverbala 

kommunikation och actio enligt observationsschemats och dubbelloggens struktur. Två av 

lektionerna var 50 minuter och resterande två 40 minuter. Efter lektionen fördes först en öppen 

intervju (ca 10 -15 min) med eleverna och sedan ännu en öppen intervju (ca 10 min) med läraren. 

Direkt efter observationen renskrevs och utvecklades scratch notes och dubbelloggen till loggbok 

och dagboksanteckningar. Loggboken och dagboksanteckningarna utgjorde grunden för att 

vidareutveckla texten till en beskrivande och reflekterande text som presenteras i resultatdelen. 

                                        

5.4 Etiska aspekter 
 
I studien togs hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav för forskning inom 

humaniora. Dessa krav har som ändamål att vara till nytta "för samhället och dess medlemmar" 

(Vetenskapsrådets hemsida). 

 Författaren till denna uppsats är medveten om att dessa krav är till för att skydda varje 

individs integritet. För att tydliggöra denna medvetenhet presenteras här de fyra kraven och hur 

de respekterades: 

 1. Informationskravet: Läraren och eleverna som deltog i undersökningen blev muntligen 

och via brev informerade om undersökningens innehåll. Brevet var formulerat enligt Högskolans 

Dalarnas forskningsetiska råds brev-mall och innehöll förutom rådets krav även vissa exakt 

formulerade meningar.  

 2. Samtyckeskravet: Läraren och eleverna informerades om frivilligheten att delta och 

möjligheten att avbryta deltagandet när som helst.  

 3. Konfidentialitetskravet: All information om läraren och eleverna har avidentifierats och 

behandlats anonymt.  

 4. Nyttjandekravet: Läraren och eleverna informerades om att all information endast 

kommer att användas för forskningsändamål och resultera i en kandidatuppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

 En viktig etisk aspekt inför undersökningen var att ingen av deltagarna påverkades negativt 

fysiskt eller psykiskt. Läraren, vars ickeverbala kommunikation och actio observerades ingående, 

var hela tiden medveten om  frivilligheten att delta och rätten att avbryta utan vidare förklaring.  

 En annan viktig etisk aspekt var att eleverna inte delgavs information om alla detaljer kring 

observationen av läraren. Det innebar att de endast informerades om att det var lärarens 

undervisningsmetoder som observerades men inte specifikt att det var lärarens ickeverbala 

kommunikation och actio som observationerna syftade till att studera. Det finns tre huvudsakliga 
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anledningar till beslutet att inte delge eleverna all information. För det första skulle det minska 

risken för att läraren skulle känna obehag inför observationen. För det andra skulle eleverna inte 

påverkas negativt av att inte känna till alla detaljer kring observationen. För det tredje behövde 

läraren inte störas av att uppemot 30 personer i rummet följde lärarens minsta rörelse. 

 Läraren utlovades dessutom att få läsa uppsatsen i färdig form samt ta del av 

observationsmaterialet efter undersökningens slut. 

 I samråd med handledaren för denna undersökning gjordes det en bedömning att en 

ansökan om etisk prövning inte var nödvändig. Detta beslut togs med anledning av att innehållet 

inte rymde någon etisk problematik som kunde få negativa konsekvenser för deltagarna i 

undersökningen. 

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

6.5.1 Validitet 
Enligt Patel och Davidson innebär begreppet validitet i kvalitativ forskning att "upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en 

kultur" (Patel och Davidson, 2010: 103). Med detta menas att i en kvalitativ forskning är hela 

forskningsprocessen viktig. Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller alltså inte bara 

datainsamlingen utan processens alla delar.   

 En del av den processen som validitet kopplas till är enligt Patel och Davidson forskarens 

förmåga att tillämpa sin förförståelse i ämnet (Patel och Davidson, 2010: 103). Denna koppling 

mellan validitet och forskarens förförståelse förankrades genom författarens bakgrund som 

fysiskt utbildad skådespelare på Stockholms dramatiska högskola och genom författarens tioåriga 

erfarenhet av professionellt arbete på Stockholms olika teaterscener. Författaren har med andra 

ord under en lång period utvecklat och förfinat förmågan att se, utveckla och värdera 

rörelsekvalitet i olika former och även fått en förståelse för hur den kan påverka en publik. 

 En annan del av forskningsprocessen som validitet kopplas till är trovärdigheten hos 

underlaget som forskaren baserar sin tolkning på. Detta underlag kallas i Lära till lärare (2007) för 

innehållsvaliditet (Kihlström, 2007: 231). Hänsyn togs till innehållsvaliditeten genom att konstruera 

ett observationsschema som baserades på Gelangs (2008) forskning i Actiokapitalet. 

 Innehållsvaliditeten fördjupades genom användandet av olika tekniker för datainsamlingen, 

i enlighet med Aspers (2007) teorier om triangulering.  
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6.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i en undersökning handlar om att resultatet i studien är tillförlitligt  (Kihlström, 

2007: 231). För att säkerställa ett resultats reliabilitet är det absolut vanligaste metoden att låta en 

annan person göra samma undersökning för att se om resultatet blir det samma. (Kihlström, 

2007: 164). Samtidigt uttrycker Patel och Davidson (2010) att begreppen validitet och reliabilitet i 

en kvalitativ undersökning närmar sig varandra eftersom reliabiliteten måste ses mot bakgrunden 

av "den unika situationen som råder vid undersökningstillfället" (Patel och Davidson, 2010: 103). 

Patel och Davidson argumenterar för att kvalitativa forskare inte behöver använda sig av 

begreppet reliabilitet eftersom det är så "sammanflätat" med begreppet validitet. Detta är ett 

synsätt som bekräftas av Rauni Karlsson i Lära till lärare (2007) som menar att reliabilitet framför 

allt är relevant i en kvantitativ undersökning (Karlsson, 2007: 251). 

 Denna undersökning tog ändå hänsyn till reliabiliteten genom att genomföra en 

provobservation där observationsschemats tillförlitlighet prövades. Resultatet av 

provobservationen ledde till ett flertal förändringar i observationsschemats struktur. 

 Det togs även hänsyn till reliabiliteten genom resultatdiskussioner med handledaren samt 

genom att belysa resultaten i ljuset av teorin som valts för undersökningen. 

 
 
7. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet från de fyra observationerna lektionsmomenten passiv 

interaktion, aktiv interaktion och framförande.  

 Lektionsmomentet passiv interaktion avser de tillfällen under lektionen då läraren interagerar 

passivt med eleverna. Med detta menas att lärarens syfte under momentet inte är att undervisa 

eleverna. Ett sådant tillfälle kan vara när lektionen påbörjas eller avslutas, då läraren ropar upp 

eleverna eller informerar om olika uppgifter. 

 Lektionsmomentet aktiv interaktion avser de tillfällen under lektionen då läraren 

kommunicerar med eleverna som en del av undervisningen. Ett sådant tillfälle kan vara då läraren 

leder en helklassdiskussion eller samtalar med enskilda elever inför resten av gruppen. 

 Lektionsmomentet framförande avser de tillfällen då läraren undervisar framme vid tavlan 

och har en ytterst liten eller ingen dialog alls med eleverna. 

 För att klargöra hur läraren interagerat mer eller mindre aktivt med eleverna under 

lektionsmomenten presenteras resultatet av undersökningen först genom en graf (7.1). Denna 

graf ger en överblick av hur läraren utnyttjar sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna 

olika mycket under de tre lektionsmomenten.  
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 Därefter presenteras varje lektionsmoment ingående separat (7.2-7.4). Varje 

lektionsmoment är indelat i teman som varit tongivande under varje lektionsmoment. I 

presentationen av varje tema citeras loggboken, dagboksanteckningarna och intervjuerna. Varje 

tema avslutas med en reflekterande kommentar som är en komprimerad form av loggbokens mer 

råa och omedelbara reflektioner (descriptions) och dubbelloggens mer reflekterande karaktär. De 

tre lektionsmomenten markeras med fetstil. För att undvika allt för många upprepningar av ordet 

lärare förkortas detta ord med bokstaven L i citaten från dubbelloggen. 

 Då texten innehåller beskrivningar av hur läraren utnyttjar sina actiotillgångar med hjälp av 

actiokvalitéerna skrivs actiokvalitéerna i kursiv stil för att underlätta förståelsen.  

De actiokvalitéer som tas upp i texten är: 

 

Energi :  

-fokus (energi koncentrerad i betydelsebärande modaliteter) 

-fokusläckage (energi som sipprar ut genom små betydelselösa gester) 

-intensitet (graden av energi i en modalitet eller multimodalt) 

-intensitetsbalanserad rörelse (graden av energi som känns adekvat multimodalt) 

-flöde (konstant eller varierat flöde i en ström av fysiska uttryck)  

Dynamik: 

-variation (om lärarens framförande känns varierat eller monotont) 

Tempo/Rytm: 

-hastigheten (det grundläggande tempot genomsyrar ett moment eller ett framträdande) 

-tajming (förstärkning av ett framförande genom en vältajmad gest eller paus) 

 
7.1 Överblick 
 
Figur 2 beskriver hur läraren utnyttjar sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna i de tre 

olika lektionsmomenten framförande, aktiv interaktion och passiv interaktion.  
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 Figur 2: Huvudmoment under lektionerna 
 
Figur 2 visar att läraren först och främst utnyttjar sina actiotillgångar med hjälp av 

actiokvalitéerna under momentet framförande. Detta sker inte i samma proportion under 

momentet aktiv interaktion och minskar ännu mer under momentet passiv interaktion.  

 

7.2 Passiv interaktion 
 
Passiv interaktion är som figuren ovan visar det lektionsmoment då läraren minst utnyttjar sina 

actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna. De teman som analyseras i avsnittet är energin under 

lektionsstart, hur läraren kommunicerar ickeverbalt med senkommande elever och hur 

instruktioner delas ut under lektionsavslutet. Dessa teman är i kommande ordning: lektionsstart 

(7.2.1), senkommande elever under lektionsstart (7.2.2) och lektionsavslut (7.2.3). 

 

7.2.1 Lektionsstart 
 

Alla fyra observationer börjar i princip på samma sätt. Läraren befinner sig vid datorn bakom 

katedern (som är placerad i ett hörn längst fram) när eleverna kommer in i klassrummet. Ibland 

går läraren fram till en elev för att samtala om något men återgår snart till sin position bakom 

katedern. Läraren ropar sedan upp eleverna från sin plats bakom katedern. Observation 4 avviker 

något genom att läraren istället ropar upp eleverna från en central position längst fram i 

klassrummet.  

 Under de tre första observationerna präglas lärarens ickeverbala kommunikation i början av 

lektionen utav en relativt låg energi. Läraren kommunicerar multimodalt med eleverna genom röst, 

ögon, huvudrörelser och till viss del gester. Fokus koncentreras genom ögonkontakten läraren tar 
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under uppropet med varje elev. Lärarens intensitet är låg i alla modaliteter. Hastigheten i momenten 

är låg och det uppstår inte större variation vare sig multimodalt eller i enskilda modaliteter. Det 

förekommer även en del fokusläckage i lärarens ickeverbala kommunikation. 

Nedan följer ett citat från lektionsstarten under observation 1 som beskriver lärarens energinivå: 

 

L står bakom katedern och lutar sig över en bok som ligger öppen. Eleverna droppar in i 

klassrummet och sätter sig. Intensiteten är låg i alla modaliteter. Från min plats längst bak i 

klassrummet är det svårt att höra när L säger något till eleverna längst fram. L räknar upp eleverna 

och koncentrerar fokus i en enskild modalitet genom att ta ögonkontakt med varje elev. Det uppstår 

fokusläckage då och då genom knarr i rösten och att L känner med båda händerna på käkarna ibland 

(bearbetad version av loggboken, observation 1). 

 

Även lektionen under observation 2 och 3 startar med att läraren står bakom katedern och ropar 

upp elevernas namn. Varje gång koncentreras fokus genom att läraren tar ögonkontakt med den 

elev vars namn ropas upp samtidigt som läraren ler varmt och nickar. Men intensiteten är låg och 

det saknas dynamik och tempo.  

 Lektionsstarten under observation 4 skiljer sig från de första tre och kan sättas i relation till 

att ett lysrör fallit ner och hänger i sin sladd framme vid dörren när läraren och eleverna kommer 

in i klassrummet. Detta gör att lektionen startar lite tumultartat och läraren tar ett beslut att återta 

koncentrationen i klassen genom att istället ropa upp namnen från en central position längst fram 

i klassrummet. Samtidigt kommer många elever sent till lektionen. Hastigheten och variationen i 

lärarens ickeverbala kommunikation och actio blir starkare och mer markant och läraren ökar 

intensiteten och fokus i enskilda modaliteter och multimodalt. Denna höjning av energi ger ett annat 

tempo till lektionsstarten än under tidigare observationer: 

 

L ställer sig centralt längst fram. Fokus koncentreras genom en upplyft haka och intensiva ögon som 

sveper genom klassrummet. "Det saknas några" säger L och höjer plötsligt rösten markant vilket 

påverkar variationen och säger "Det är som i 10 små negerpojkar". Eleverna reagerar med prat och 

frågande röster och koncentrationen riktas unisont mot läraren. L berättar med hög röst stadig 

position med kroppen (ger balans i intensiteten och hastigheten), intensiv blick och upplyft haka att 

precis som i boken av Agatha Christie blir eleverna färre och färre för varje lektion. Sedan ropar L 

upp namnen från sin centrala position (bearbetad version av loggboken, observation 4).  

 

Kommentar: De tre första observationerna präglas av en låg energi under lektionsstarten. Läraren 

har för vana att lugnt och stilla ta ögonkontakt med eleverna och ropa upp deras namn stående 
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bakom katedern. Genom en oförutsedd händelse i form av ett hängande lysrör bryter läraren mot 

sitt vanliga mönster under observation 4 och ställer sig istället sig centralt och ropar upp 

elevernas namn. Detta gör att lektionen får en mer energisk start än innan. Skillnaden hur 

lektionerna startar under observation 1 och 4 präglar sedan tempot och hur båda lektionerna 

utvecklas och avslutas. I intervjuerna med eleverna märks också skillnad i hur de upplever 

lektionerna. Efter observation 1 nämner en elev att lektionsstarten var "seg" och det förekommer 

även ord som "sömnigt" och "för lugnt". Efter observation 4 är eleverna mer positiva.  

7.2.2 Senkommande elever under lektionsstart 
 
Något som är kännetecknande för momentet passiv interaktion är lärarens ickeverbala 

kommunikation med senkommande elever. I intervjun med läraren framkommer att det inte 

råder någon gemensam praxis på skolan kring hur man ska hantera senkommande elever. En del 

lärare låser helt enkelt dörren när lektionen börjar och andra låter eleverna vänta utanför 

klassrummet till dess att läraren bestämmer att de får komma in. Läraren har prövat olika 

metoder men anser att eleverna oftast kommer i tid och tycker därför att eleverna helt enkelt kan 

smyga in och sätta sig om de inte är alltför sena. Vid alla fyra observationerna smyger sig ett 

flertal elever in efter lektionsstarten. Vid några tillfällen hälsar läraren kort på den senkommande 

men överlag uttrycker inte läraren med någon modalitet missnöje eller irritation över avbrotten i 

lektionen. Däremot står läraren kvar på sin plats, oftast centralt framme vid mittgången, vilket gör 

att eleverna försiktigt måste tränga sig förbi.  

 Följande citat är från dagboksanteckningarna efter observation 2 då ett flertal elever 

droppar in på lektionen under lektionsstart: 

 

Händelse: Flera elever kommer sent. Det droppar in elever vid minst tre tillfällen. Den sista kommer 

indroppande 10 min efter lektionsstart. L tar knappt notis om dem. L avbryter sig inte, flyttar 

knappt på sig och tittar inte på dem. Eleverna får liksom smyg-tränga sig förbi L. 

Reflektion: Jag kan inte utläsa om L blir irriterad eller inte. L hälsar inte men pratar inte med dem 

heller. Samtidigt berättar L:s ickeverbala kommunikation något eftersom L inte flyttar en millimeter 

från sin plats vilket betyder att de fysiskt måste förhålla sig till L:s position. Det känns som en mjuk 

maktmarkering. 

Konsekvenser/Analys: Att stå kvar och inte flytta på sig är kanske L:s sätt att markera på ett subtilt sätt 

att det inte är ok att komma försent till lektionen En kommentar från L hade satt de senkommande 

mer på plats (bearbetad version av dagboksanteckningarna, observation 2). 
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Att komma sent till lektionen är också ett tema som tas upp med eleverna under intervjuerna. 

Nedan följer två citat från intervjuerna med eleverna efter observation 3 och 4 då de utrycker hur 

de känner när de kommer för sent till lärarens lektioner: 

 

Jag frågar hur det känns att komma för sent till L:s lektioner. Samtliga elever uttrycker att det inte är 

något problem om man smyger sig in. En elev härmar L och säger "Vad kul att du ville komma" 

(bearbetad version ur intervju med eleverna, observation 3). 

 

Jag undrar hur det känns att komma sent till L:s lektioner. Eleverna säger att L är välkomnande. L 

blir aldrig sur och säger alltid hej till senkommande elever. Andra lärare låser dörren eller säger 

ingenting när man kommer in (bearbetad version av intervju med elever, observation 4). 

 

Kommentar: Under de fyra observationerna är det endast vid ett fåtal tillfällen som jag märker att 

läraren tar notis om senkommande elever. Eleverna får i samtliga fall försiktigt tränga sig förbi 

läraren och sätta sig vid sina platser, vilket i dagboksanteckningarna från observation 2 kallas för 

"mjuk maktmarkering" Även om läraren verkar undvika att kommunicera med eleverna både 

verbalt och ickeverbalt sker detta ändå oavsiktligt.  

7.2.3 Lektionsavslut 
 
Läraren delar vanligtvis ut instruktioner till eleverna under lektionsavsluten. Under 

observationerna 1-3 avslutar läraren lektionen genom att dela ut instruktioner stående bakom 

katedern. Lärarens intensitet är överlag låg i alla modaliteter. Det förekommer fokusläckage genom 

knarr i rösten. Följande citat är från lektionsavslutet under observation 3 då läraren ber eleverna 

ta med en dikt till efterföljande lektion: 

 
L står bakom katedern. Intensiteten är låg i samtliga modaliteter. L säger "Kan ni vara beredda att ta 

med lite dikter?" med låg röst och försöker koncentrera fokus genom att ta ögonkontakt med 

eleverna. Det är mycket småprat bland eleverna som sitter bredvid mig längst bak i klassrummet. 

De hör uppenbarligen inte vad L säger eftersom jag som sitter bredvid inte heller knappt hör 

instruktionerna för allt småpratande.  L upprepar orden "Ta gärna med dikter" men ökar inte 

intensiteten i någon modalitet. L går plötsligt och ställer sig centralt istället och varierar på så sätt sin 

position och energin i kommunikationen med eleverna. L ställer sig stadigt vilket ger balans i 

intensiteten och hastigheten.  L ökar sedan intensiteten och fokus genom att höja rösten och säger "eller 

hur vill ni göra?" Småpratet slutar. En elev föreslår en lösning att de mailar dikten till L och får 

medhåll från ett flertal elever (bearbetad version av loggboken, observation 3). 
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Kommentar: Elevernas uppmärksamhet och förmåga att ta emot instruktioner påverkas av hur 

läraren kommunicerar ickeverbalt med dem. När läraren står bakom katedern, sänker sin intensitet 

och minskar utnyttjandet av sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna, förlorar eleverna 

intresset att ta emot information. När läraren däremot höjer sin energi, ställer sig centralt, varierar 

sitt tonläge, ökar intensitet och fokus, samt då fokusläckagen upphör så avtar småpratet bland 

eleverna och läraren återfår deras uppmärksamhet.  

 Läraren har inte gjort några medvetna kopplingar mellan den ickeverbala 

kommunikationen och elevernas motivation att ta emot instruktioner. I detta fall styrs läraren 

med stor sannolikhet av en intuitiv känsla att nå ut till eleverna och att de ska förstå att 

informationen som försöker kommuniceras är viktig. Läraren gör således här ett omedvetet eller 

oavsiktligt val att ändra sin position höja värdet av utnyttjandet av actiotillgångarna med hjälp av 

actiokvalitéerna. 

 
7.3 Aktiv interaktion 
 
Under aktiv interaktion utnyttjar läraren sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna i 

betydligt högre grad. Enligt grafen placeras sig denna huvudkategori mellan de båda övriga 

huvudkategorierna. De teman som analyseras i avsnittet är när den aktiva interaktionen med 

eleverna fungerar bra, hur lärarens ickeverbala kommunikation fungerar under 

helklassdiskussionerna och hur läraren kommunicerar ickeverbalt under konflikter. Dessa teman 

är i kommande ordning: Fungerande aktiv interaktion (6.3.1), Helklassdiskussioner (6.3.2) och 

Konflikt (6.3.3). 

7.3.1 Fungerande aktiv interaktion 
 
Något som är utmärkande för lärarens actio eller ickeverbala kommunikation under 

lektionsmomentet aktiv interaktion är att läraren utnyttjar sina actiotillgångar med hjälp av 

actiokvalitéerna i hög grad. Något som även är utmärkande för aktiv interaktion och som märks 

under samtliga observationer är lärarens entusiasm och positiva förväntningar på eleverna. Detta 

höga utnyttjande av actiotillgångarna i kombination med lärarens positiva förväntningar illustreras 

i följande citat från observation 4: 

 
L står centralt längst fram i klassrummet. Intensiteten och fokus är hög genom ögonen som försöker 

ta ögonkontakt med så många elever som möjligt. L står stadigt och inget fokusläckage märks av. L 

säger: "märker ni något speciellt med den här dikten?" Sedan säger L "Lyssna!" med hög röst. 

Denna plötsliga dramatisering ger tajming och variation åt budskapet. L börjar läsa dikten. 

Multimodalt är det röst och huvud som intensiteten fokuseras på. Hastigheten håller en hög rytm vilket 
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medför att tempot i läsningen känns högt. Många av eleverna börjar vifta med händerna långt innan 

L läst färdigt. L ler menande, lägger ett extra fokus i rösten, fokuserar även multimodalt genom att 

nicka bekräftande och gestikulera med händerna i luften samtidigt som L frågar menande "känner 

ni igen det?" Småprat hörs från eleverna. Variationen i flödet av det multimodala samspelet är högt 

nu. L tittar intresserat ut över klassen, ler, händerna rör sig som om L markerade i luften att ett svar 

snart kommer att komma. Samtidigt säger L med insinuerande röst att de borde känna igen texten. 

Fler elever håller upp handen. En elev säger "Goethe". L nickar uppmuntrande, lägger ett extra 

fokus i rösten och säger: "näs-tan" och betonar sista stavelsen. En elev stammar "sap-sap-sap" och L 

säger med hög röst "Bra!" och riktar samtidigt ett stort fokus och hög intensitet multimodalt genom 

ögon, nickande huvud och leende mot eleven. L hjälper sedan eleven och säger: "Sapfo". Sedan 

nämner L att svensklärarna reagerat på att Goethe "knyckt" dikten från Sapfo. Fyller sedan i med en 

nöjd ton i rösten att det var bra att eleverna hörde Goethe i dikten (bearbetad version ur loggboken, 

observation 4). 

 

Den entusiasm och de positiva förväntningar som läraren ger uttryck för under lektionsmomentet 

aktiv interaktion är också ett tema som tas upp i intervjuerna med eleverna. Följande citat är 

från intervjun efter observation 4: 

 

Jag frågar om de upplever att L är uppmuntrande. Eleverna säger att L är positiv och inte dömande. 

En elev säger att bara att L är positiv bidrar i sig till att det känns uppmuntrande på lektionerna 

(bearbetad version av intervju med eleverna, observation 4). 

 

Kommentar: När läraren visar entusiasm väcker det genast ett gensvar hos eleverna att vilja vara 

delaktiga under momentet som beskrivs ovan. Läraren nickar, ler, varierar rösten med 

uppmuntrande tonlägen och fokuserar energin med intensiv ögonkontaktssökande med den elev som 

nästan hittar svaret. Eleverna studerar på naturvetenskapsprogrammet och ett flertal av dem 

uttrycker tydligt i intervjuerna att svenska inte tillhör det ämne som intresserar dem mest. Ändå 

visar eleverna prov på hög koncentration och en del även uppriktigt intresse för svensk lyrik 

under romantiken vilket troligtvis är kopplat till  entusiasmen som visas genom lärarens 

ickeverbala kommunikation med eleverna. 

7.3.2 Helklassdiskussioner 
 
Under helklassdiskussionerna visar läraren att det finns en avsiktlig tanke med hur 

kommunikationen sker ickeverbalt med eleverna. Läraren säger att det finns en ambition att 

vända sig fysiskt till alla elever, att ta ögonkontakt med så många som möjligt och placera sig på 

olika platser i klassrummet så att alla elever ska ha möjlighet att se läraren. Lärarens ambition är 
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även att alla elever ska få komma till tals och därför fördelas ordet så rättvist som möjligt under 

helklassdiskussionerna. I praktiken innebär det att även de som inte räcker upp handen blir 

uppmanade att prata av läraren. 

 Som tidigare nämnts är denna klass präglad av inre motsättningar. I de öppna intervjuerna 

med eleverna kommer det fram att flickorna upplever att pojkarna tar ett alltför stort talutrymme 

i klassrummen. 5-6 pojkar uppges vara med i något som flickorna kallar för "killmaffian". Detta 

är något som enligt intervjuerna präglar lektionerna i de flesta ämnen. Det märks även under de 

fyra observationspassen i svenska. Så fort läraren vill öppna upp för en helklassdiskussion tar 

dessa pojkar en större plats. Detta märks genom att de flesta av pojkarna, men nästan inga flickor, 

sitter med uppräckta händer eller pratar rakt ut.  

 Lärarens ambition att fördela ordet rättvist mellan eleverna, genom att fysiskt vända sig och 

ta kontakt med alla elever under helklassdiskussionerna, tas på grund av de inre konflikterna i 

klassen emot på olika sätt av eleverna. I en intervju med fyra flickor och en pojke efter 

observation 2 diskuteras fördelningen av ordet under lektionerna i svenska: 

 

En elev säger att L bad en flicka läsa igen fast hon uppenbarligen inte vill och säger "Samma sak 

hände i måndags. Då ville hon inte heller prata högt inför klassen". En annan elev tycker att L gör 

så för att alla ska få prata.  Den första eleven svarar då att när L uppmanar till att prata när man inte 

räckt upp handen så ger det känslan att vara oförberedd och utpekad. Samma elev säger: "Jag skakar 

på rösten och sånt då. Jag vill prata när jag har något att säga". Sedan berättar flickorna att det är 

jobbigt att prata högt i klassen på grund av "killmaffian" (Bearbetad version av intervju med elever, 

observation 2). 

 
Även i intervjuerna efter observation 3 och 4 diskuteras frågan om lärarens sätt att fördela ordet 

mellan eleverna. Efter observation 3 nämner en flicka att det alltid är samma pojkar som vill prata 

under helklassdiskussioner och ordet "killmaffia" dyker upp igen.  

 Efter observation 4 tillfrågas några av pojkarna som tar ett stort talutrymme och med stor 

sannolikhet är med i vad flickorna kallar för "killmaffian" om att delta i intervjun tillsammans 

med ett flertal andra elever från klassen. Även en flicka som under alla observationer konsekvent 

sagt nej till att prata högt inför klassen sitter med och samtalar. Den rättvisa fördelningen är även 

här ett av teman som tas upp: 

 
Jag undrar hur det känns att prata högt på L:s lektioner. En av pojkarna säger att det är ok. En 

flicka säger att hon inte gillar att få frågan "vad tycker du?" när hon inte är förberedd. Jag frågar om 

det är skillnad på L:s lektioner jämfört med hur klassen är i andra ämnen och med andra lärare. En 

flicka säger att det är jobbigt i fysiken när killarna suckar om man är sen med svaret. En pojke säger 
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att L däremot fördelar ordet rättvist och att L inte gör skillnad på pojkar och flickor. En annan 

pojke säger att svenskan är ett lättare ämne än fysiken. I svenska räcker det med en "flummig 

tolkning" "Man behöver inte ge en exakt siffra" (bearbetad version av intervju med eleverna, 

observation 4). 

 
Kommentar: Under alla observationer vänder sig läraren aktivt till alla elever, ignorerar ibland 

viftande händer från pojkar genom att vända ryggen till och gå fram och fråga en flicka om hon 

vill svara. Oftast går läraren nära eleverna, ler uppmuntrande, nickar och sveper med ena handen 

i luften som för att presentera talaren med en inbjudande gest. En viktig aspekt i sammanhanget 

är att läraren inte känner till de inre konflikterna som existerar i klassen och inte heller att många 

flickor upplever att det är jobbigt att prata högt.   

7.3.3 Konflikt 
 
Under momentet aktiv interaktion ger läraren ett starkt och självsäkert intryck i sin ickeverbala 

kommunikation med eleverna. Läraren visar engagemang och intresse över både ämne och 

elevernas delaktighet. Detta märks bland annat genom att det väldigt sällan förekommer något 

fokusläckage.  De få gånger det uppstår är när läraren befinner sig i en konfliktsituation med någon 

elev. Ett sådant exempel kan vara när en elev inte gör vad som förväntas under lektionen. Sådana 

konflikter uppstår vid ett flertal tillfällen med eleven A. Denna elev är relativt ny i klassen och tar 

en stor plats i klassrummet genom att klä sig uppseendeväckande, uttrycka sig dramatiskt och ha 

avvikande åsikter. Eleven A pratar mycket och högt i klassen oavsett om han fått ordet eller inte. 

 Under observation 1 tar eleven A en stor plats och pratar mycket. Läraren reagerar med att 

backa ett flertal steg, flacka med blicken och vid ett tillfälle vänder sig läraren bort från eleven A 

innan eleven har pratat färdigt.  

 Under observation 2 tar eleven A fram en stickning och stickar under hela lektionen. 

Läraren reagerar med att kommentera handarbetet i början av lektionen och säger att "det ser 

roligt ut" och "det stör lite". 

 Under observation 4 framför eleven A en dikt omedveten om att en annan elev minuter 

innan framfört samma dikt. Eleven A bryter ihop på ett ganska dramatiskt sätt inför 

klasskompisarna och uttrycker att det är "pinsamt". Läraren reagerar denna gång med att backa 

ett steg från eleven och hålla upp händerna framför sig som för att lugna eller stoppa eleven. 

Denna gång förekommer också en hel del fokusläckage i form av knarrande röst, ospecificerade 

steg i rummet och smekande rörelser över käkbenen. Läraren säger också till eleven att sluta 

"larva sig", och uppger i en senare intervju att detta var en oavsiktlig förmaning. 
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Kommentar: Under intervjun efter observation 2 deltar eleven A och uttrycker där bara ett 

positivt omdöme om läraren. Eleven A nämner under intervjun att läraren verkar förstå att A 

stickar för att kunna koncentrera sig bättre. Eleven A säger också under intervjun att det är "skön 

stämning på skolan", "högt till tak" och att andra lärare jämförelsevis med svenskläraren är 

"mossiga". Eleven A verkar inte alls uppfatta att läraren upplever att eleven är "provocerande" 

och tar en stor plats. 

  

7.4 Framförande 
 
Under detta moment utnyttjar läraren sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna mest av 

alla tre lektionsmoment. Det är i detta moment som lärarens kunskaper i ämnet bäst kommer 

fram. De teman som analyseras i avsnittet lärarens röst, hur läraren ökar användandet av sina 

actiotillgångar och hur läraren ibland söker trygghet bakom katedern. Dessa teman benämns i 

följande ordning: Lärarens röst (6.4.1), Maximalt utnyttjande av actiotillgångarna (6.4.2) och 

Tryggheten bakom katedern (6.4.3) 

7.4.1 Lärarens röst 
 
I momentet framförande kommer lärarens välutvecklade och uppövade röst bäst till sin rätt. I 

intervjun efter observation 4 framkommer det att läraren upplever sig själv som alltför lågmäld. 

Lärarens röst är också temat i flera av diskussionerna med eleverna: 

 

Jag undrar om de kan beskriva L som lärare. En elev säger att L pratar för lågt. En annan elev säger 

att det är bra för att då lyssnar man bättre. Man kan inte prata samtidigt med klasskompisen för då 

missar man saker som händer under lektionen (bearbetad version av öppen diskussion med 

eleverna observation 1). 

 

Eleverna fortsätter med epitet som lågmäld, bestämd och mjuk. En elev säger att L är lite otydlig i 

sina instruktioner och säger sedan att L inte tror alla elever hörde att man skulle ha med en egen 

dikt till en av lektionerna "var det en läxa eller uppmaning?"( bearbetad version av öppen intervju 

med eleverna, observation 2). 

 

En elev säger att det är bra koncentration på L:s lektioner. Smågruppsdiskussioner kräver 

koncentration. Skönt att inte ha så mycket eget arbete som i andra ämnen. Jag undrar om de 

upplever att L pratar lågt. Eleverna säger att de inte alltid hör när L pratar.  En elev säger att det 

inte blir pratigt då. En annan elev säger att det istället är sömnigt och ansträngande. (bearbetad 

version av intervju med eleverna, observation 3). 
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En elev säger att L pratar för lågt. En annan säger att det hjälper att koncentrera sig och får medhåll 

av halva gruppen. En elev säger att det inte hjälper alls. En annan elev säger att L är tydlig, man 

förstår vad L vill säga och L "krånglar inte till det". En av pojkarna säger: "men om man sitter långt 

bak hör man inte vad L säger " (bearbetad version av öppen intervju med eleverna, observation 4). 

 

Kommentar: Citaten ovan visar att eleverna tycker väldigt olika om lärarens röst. Det finns ändå 

två aspekter som kommer fram: det ena är att eleverna tycker att det blir bra koncentration på 

lektionerna och det andra är att eleverna inte uppfattar vad som sägs. Observationerna visar ändå 

att under lektionsmomentet framförande får läraren ett starkt gensvar från eleverna. Under detta 

moment visar läraren prov på att rösten är väl utvecklad och uppövad.  

 7.4.2 Maximalt utnyttjande av actiotillgångarna 
 
Under alla fyra observationer är att läraren tar en större plats under momentet framförande. De 

modaliteter som läraren uppövat och utvecklat är främst rösten och ögonen. Vid specifika 

tillfällen, som när läraren har ett framförande lägger läraren oftast till gester med händerna och 

även huvudrörelser. Under dessa framförande rör sig läraren också mer fritt i rummet. Följande 

citat är från observation 2, 3 och 4:  

   

L pratar om Endymion. L varierar sitt framförande genom att fysiskt illustrera hur mångudinnan 

böjer sig fram och ska kyssa ynglingen. Fokus är koncentrerad genom att L försöker ta ögonkontakt 

med så många elever som möjligt.  Intensiteten är hög och uttrycken samverkar multimodalt mellan 

ögonkontakt, leende och huvudrörelser. L pratar ändå ganska lågt. Eleverna lyssnar och det hörs 

inget småprat. L:s gester som understryker orden är i proportion till resten av framförandet 

(bearbetad version av loggboken, observation 2). 

 
L går fram och ställer sig centralt igen och läser en ny dikt. Variationen i det multimodala uttrycket är 

högt.  Fokus koncentreras genom rösten som nyanserar ord som "vikingen", "glad och trygg" 

genom att gå upp i tonläget. Eleverna skrattar åt något i dikten. L tittar upp, skrattar, möter blickar 

och varierar på så sätt sitt framförande vilket gör att L behåller elevernas koncentration (bearbetad 

version av loggboken, observation 3) 

 

L står centralt längst fram i klassrummet och berättar att Geijer mot slutet blev liberal. Rösten har 

en intensiv och allvarlig ton som nyanserar och varierar framträdandet. L gör vältajmade pauser som 

varken är för långa eller korta för att påverka grundtempot. Intensiteten i de olika modaliteterna känns 

balanserade. L markerar tempot med händerna men även för att understryka det som sägs (bearbetad 

version av loggboken, observation 4).  
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Kommentar: Under momentet framförande får läraren ett stort gensvar från eleverna. Som 

citaten ovan visar präglas dessa framföranden av ett högt tempo, ett väl utnyttjande av 

actiotillgångarna med hjälp av actiokvalitéerna. Läraren visar att läraren under dessa framföranden 

verkar känna ett stort tillit till sina kunskaper och även ett stort självförtroende till sin förmåga att 

förmedla dessa. 

 Några elever uttrycker ändå i intervjuer att läraren saknar passion och att lektionerna är 

sömniga. Troligtvis är det tempot som genomsyrar hela lektionen och som startas och avslutas 

under lektionsmomentet passiv interaktion som påverkar elevernas helhetsuppfattning av 

lektionerna. 

7.4.3 Tryggheten bakom katedern 
 
Under de fyra observationerna minskar elevernas uppmärksamhet så fort läraren står bakom 

katedern och pratar. Detta sker samtidigt i relation till att läraren verkar använda platsen bakom 

katedern för att hämta kraft och till att samla tankarna under lektionen. Vid vissa tillfällen under 

observationerna börjar läraren framförandet bakom katedern och upptäcker efter ett tag att 

eleverna inte är tillräckligt koncentrerade och förflyttar sig genast till en mer central plats längst 

fram i klassrummet. Ett sådant exempel sker under observation 4: 

 

L fokuserar energin multimodalt men framförallt i rösten. Går sedan bakom katedern och börjar 

introducera Tegnér. En elev avbryter L och påpekar att det snöar. Eleverna bli okoncentrerade och 

fler försöker se ut. Småpratet sprids i klassrummet. L har sänkt sin intensitet även om fokus 

koncentreras tydligt i huvud, röst, ögonkontakt och händer. Fokusläckage uppstår nu genom att L 

stryker sig över pannan, stakar sig på ord, pratar lägre med knarr i rösten. Runt om i klassrummet 

småpratar några elever, tre elever fipplar med sina smartphones. L går plötsligt och ställer sig 

centralt längst fram. Intensiteten är hög, det är ett konstant flöde multimodalt och variation uppstår i 

framförandet. L ställer sig i en stabil position och fokusläckaget upphör helt. Småpratet tystnar. L 

håller upp ett papper med "den sista dikten skrivet på alexandrin från 1870" och en elev avbryter 

och ifrågasätter påståendet. Två andra elever håller med den första eleven. L har nu en så stark 

koncentration från eleverna att intensiteten i L:s framförande inte verkar minska av avbrottet. L 

koncentrerar fokus genom att ta en intensiv ögonkontakt med eleven och svarar med tydlig röst. 

Sedan uppmanar L resten av eleverna att lyssna på takten. Här varierar L framförandet med att läsa 

en dikt samtidigt som L stampar takten med foten för att betona rytmen. Framförandet understryks 

av en nyanserad och varierad röst samt med gester. Framförandet känns avslappnat och självsäkert. 

Eleverna följer läsningen koncentrerat (berarbetad version av loggboken, observation 4).  
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Kommentar: Detta citat är ett exempel av flera under observationerna som visar att läraren 

tappar elevernas koncentration varje gång läraren går bakom katedern. Detta sker framför allt 

under lektionsmomentet passiv interaktion men även när läraren har ett av sina framföranden. 

Detta citat visar även att läraren antingen är medveten eller har en intuitiv känsla om detta och 

lämnar katedern för att ta en mer central plats i klassrummet. Dessa tillflykter till tryggheten 

bakom katedern påverkar grundtempot under lektionerna och även elevernas helhetsintryck. 

 
 
 
8. Diskussion  
 
I detta avsnitt diskuteras inledningsvis resultaten av undersökningen utifrån uppsatsens tre 

frågeställningar (8.1). Därefter diskuteras valet av metod och i vilken mån den varit tillförlitligt 

(8.2). Slutligen presenteras slutsatserna, undersökningen utvärderas för att se om den förmått 

besvara syftet och frågeställningarna, och förslag ges på vidare forskning (8.3). 

 

8.1 Resultatdiskussion 
 
I det här avsnittet diskuteras om uppsatsens frågeställningar har besvarats på ett tillfredsställande 

sätt genom att återknyta resultatet av undersökningen till tidigare forskning samt till skolans 

styrdokument. Diskussionen kommer att utgå från de tre frågeställningarna som varit ledande för 

uppsatsen: 

 
• Hur använder läraren sig av sin ickeverbala kommunikation och actio i klassrummet? 

(8.1.1)  

• Vilken betydelse tillskriver läraren den ickeverbala kommunikationen/actio för sin 

undervisning och hur medveten är läraren själv om dess påverkan på eleverna? (8.1.2) 

• Hur motiverade känner sig eleverna under lektionerna? (8.1.3) 

8.1.1 Lärarens ickeverbala kommunikation 
 
Denna undersökning visar att till vilken grad läraren utnyttjar sina actiotillgångar med hjälp av 

actiokvalitéerna varierar stort mellan de tre lektionsmomenten passiv interaktion, aktiv 

interaktion och framförande. 

 Under alla tre lektionsmoment är det framför allt rösten, ögonkontakten med eleverna, 

huvudrörelser och gester som samverkar multimodalt och är de actiotillgångar som läraren 

utnyttjar mest. Skillnaden mellan de tre lektionsmomenten utgörs framför allt av hur läraren 

utnyttjar sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna.  
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 Ju mindre energi läraren tillför sin ickeverbala kommunikation, såsom då läraren befinner sig 

bakom katedern (vilket oftast sker under lektionsmomentet passiv interaktion), desto lättare 

tappar eleverna koncentrationen och desto mer fokusläckage uppstår.  

 Ju mer energi läraren tillför sin ickeverbala kommunikation eller actio (vilket framför allt sker 

under momenten aktiv interaktion och framförande) desto mer varierat och högre tempo får 

lektionen. Under momentet framförande intensitetsbalanserar ofta läraren sin actio genom ett 

stadigt och tydligt riktat fokus som understryker det som sägs. Under nästan alla moment 

illustrerar läraren med gester för att förstärka sitt budskap samtidigt som lärarens med sin 

utvecklade röst rytmiserar orden med vältajmade pauser och väl avvägd intonation. Samtidigt hålls 

en intensiv ögonkontakt med eleverna och läraren rör sig ofta ledigt runt i klassrummet. 

 Under observation 1-3 både börjar och avslutar läraren lektionerna bakom katedern 

(passiv interaktion) och dessa lektioner präglas av en låg energi och ett minimalt utnyttjande av 

actiotillgångarna. I intervjuerna nämner eleverna att de inte uppfattar all information som ges, att 

en lektion börjar "segt" och att tempot är lågt. Samtidigt nämner ett flertal elever att läraren är 

kunnig, avslappnad och har ett stort intresse för sitt ämne vilket man kan koppla till ökningen av 

energi, variation och tempo som sker under lektionsmomenten aktiv interaktion och framförande.  

 Elevernas olika uppfattningar om läraren kan sättas i relation till Gelangs teorier om att 

utnyttjandet av actiotillgångarna bör anpassas så att det motsvarar förväntningarna i situationen 

annars tenderar resultatet att bli som i figur 1B (se 3.1.4) där utnyttjandet inte motsvarar 

förväntningarna. Observation 4 skiljer sig från övriga observationer av just denna anledning. 

Genom en oförutsedd händelse (ett lysrör hänger i sin sladd från taket) blir läraren tvungen att 

starta lektionen på ett annorlunda vis vilket resulterar i en höjning av energi och hastighet som 

påverkar hela grundtempot och även elevernas helhetsintryck av lektionen.   

 Resultatet visar att tempot för hela lektionen sätts i det ögonblicket läraren stiger in genom 

dörren till klassrummet.  Hur läraren varierar, rytmiserar, intensifierar och varierar sin ickeverbala 

kommunikation under lektionens alla moment kommer att påverka elevernas helhetsuppfattning. 

 Detta resultat svarar därför inte bara på frågan om hur läraren använder sig av sin 

ickeverbala kommunikation i klassrummet utan kan också sättas i relation till elevernas 

motivation.  

8.1.2 Avsiktlig, intuitiv och oavsiktlig ickeverbal kommunikation  
 

Läraren tillskriver sin egen ickeverbala kommunikationen och actio en stor betydelse för sin 

undervisning men bara de aspekter av ickeverbal kommunikation och actio som läraren känner 

till (vikten av att ta ögonkontakt, vända sig fysiskt till alla elever och inte enbart stå på en plats 
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och undervisa). Av den anledningen är läraren också bara delvis medveten om hur lärarens 

ickeverbala kommunikation och actio påverkar eleverna.   

 Resultaten av undersökningen visar nämligen att läraren kommunicerar ickeverbalt med 

eleverna på ett avsiktligt, intuitivt och oavsiktligt sätt. För att besvara frågorna om lärarens syn på 

actio och den ickeverbala kommunikationen med eleverna samt deras inverkan på eleverna 

behöver diskussionen utgå från dessa begrepp.  

 Den avsiktliga och oavsiktliga ickeverbala kommunikationen kan kopplas till Nilsson och 

Waldemarsons (2007) tankar om vilka budskap vi sänder till vår omgivning.  

 Avsiktliga budskap tar vi till när vi vill påverka någon med vår kommunikation. Vi vill 

uppnå en viss effekt hos den vi kommunicerar med (Nilsson och Waldemarson, 2007: 34).  

 Oavsiktliga budskap är sådant vi inte kan låta bli att sända, de kan vara både medvetna och 

omedvetna och de ligger oftast utanför viljans kontroll. "En felsägning eller ett sluddrande tal är 

exempel på innehållsrika budskap som vi kanske inte vill skicka iväg" (Nilsson och Waldemarson, 

2007: 34). 

 Intuitiv ickeverbal kommunikation kan kopplas till Gelangs teorier om talarens stabila och 

föränderliga ethos. Talarens position i samhället och talarens frihet att uttrycka sig personligt 

samverkar under ett framförande (Gelang, 2008: 116). I och med dessa två aspekter av ethos, 

d.v.s. genom sin roll som lärare och genom den frihet som den yrkesmässiga erfarenheten ger, 

har läraren utvecklat en intuitiv känsla för hur läraren bäst fångar elevernas uppmärksamhet.  

  

Ø  Avsiktlig ickeverbal kommunikation  

Att läraren delvis kommunicerar ickeverbalt med eleverna på ett avsiktligt sätt kommer fram i 

intervjuerna och under observationerna. Läraren anser att det är viktigt att ha ögonkontakt med 

eleverna när läraren pratar. Läraren säger också att det är viktigt att vända sig fysiskt till alla elever 

samt att inte stå stilla på samma plats i rummet. Medvetenheten om dessa två aspekter är också 

tydlig under observationerna. Läraren söker ögonkontakt med eleverna under samtliga 

observationer och rör sig medvetet fritt i rummet vilket troligtvis har en stor påverkan på den 

positiva bild som många av eleverna har av läraren. Detta ickeverbala sätt att kommunicera med 

eleverna är väldigt uppsökande i sin form.  En trolig tolkning är att den uppfattning flera av 

eleverna ger uttryck för om lärarens personlighet som trygg, positiv och "en riktig klassförälder" 

är ett resultat av denna medvetna uppsökande ickeverbala kommunikation.  

 Detta går också att koppla till den ickeverbala kommunikationens syfte. Som beskrivits i 

teoriavsnittet fyller den ickeverbala kommunikationen två viktiga syften. Dels berättar den något 

om talaren, såsom bakgrund, känslor, attityd och social position. Dels understryker den vilken 
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slags relation som talaren vill ha med åhörarna. Detta görs genom uttryck såsom gester och 

tonlägen (Fiske, 2003: 66).  

 Resultatet visar med andra ord att läraren är medveten om den del av lärarens ickeverbala 

kommunikation som sker avsiktligt och tillskriver den stor betydelse för sin undervisning samt 

för hur den påverkar eleverna. 

 

Ø Intuitiv ickeverbal kommunikation  

Läraren kommunicerar även ickeverbalt med eleverna på ett intuitivt sätt. Detta framkommer 

genom att läraren under observationerna visar en medvetenhet om vissa aspekter av den 

ickeverbala kommunikationen som läraren inte nämner under intervjuer. Ett sådant exempel är 

hur läraren kommunicerar med eleverna under momentet framförande. Som nämns ovan 

gestikulerar läraren, rytmiserar orden med vältajmade pauser och använder sig av välavvägd 

intonation. När denna iakttagelse av hur läraren kommunicerar ickeverbalt med eleverna återges 

för läraren efter den avslutande observationen uttrycker läraren förvåning och säger att detta inte 

är ett medvetet val. 

 Lärarens intuitiva ickeverbala kommunikation visar sig även bland annat genom att läraren 

förflyttar sig från katedern till en central plats längst fram i rummet för att återfå elevernas 

uppmärksamhet. Detta är en återkommande situation där läraren dessförinnan ställt sig bakom 

katedern, och minskat sin energi och därmed tillfälligt förlorat elevernas uppmärksamhet. Läraren 

reflekterar inte spontant i intervjuer kring hur lärarens position och energi i rummet påverkar 

elevernas koncentration.  

När läraren förflyttar sig mer centralt och höjer sin energi är detta således inte en medveten 

handling utan en intuitiv agerande för att återfå elevernas koncentration.  

  Resultatet visar att den del av lärarens ickeverbala kommunikation som sker intuitivt är 

läraren bara delvis medveten om och kan därför heller inte tillskriva den en stor betydelse för sin 

undervisning eller hur den påverkar eleverna.  

 

Ø Oavsiktlig ickeverbal kommunikation 

Att läraren delvis kommunicerar ickeverbalt med eleverna på ett oavsiktligt sätt märks under alla 

fyra observationer, framför allt genom att läraren försöker förhålla sig så uttryckslöst som möjligt 

när eleverna kommer sent eller genom fokusläckagen som uppstår vid ett flertal tillfällen med 

eleven A. 

  Läraren uppger i en intervju att senkommande elever inte är ett problem och att om 

eleverna inte är väldigt sena så kan de smyga in och sätta sig. Vid alla fyra observationstillfällen 
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står läraren kvar på sin plats, oftast centralt framme vid mittgången, vilket gör att senkommande 

elever försiktigt måste tränga sig förbi. Denna "mjuka maktmarkering" (dagboksanteckningarna, 

observation 2) som läraren visar i sin ickeverbala kommunikation med senkommande elever står i 

kontrast till det välkomnandet eleverna uppger att de alltid får av läraren.   

 Det finns två troliga förklaringar till denna "mjuka maktmarkering": den ena förklaringen är 

att läraren avsiktligt vill förhålla sig ickeverbalt uttryckslöst för att de senkommande eleverna utan 

avbrott ska kunna smyga in på lektionen. Den andra förklaringen är att läraren oavsiktligt 

markerar för de senkommande eleverna att avbrottet stör undervisningen.  

 Även om läraren förhåller sig uttryckslöst så sker enligt Nilsson och Waldemarson (2007) 

ändå en omedveten ickeverbal kommunikation med eleverna. Det är här den huvudsakliga 

oavsiktliga kommunikationen sker. I Kommunikation, samspel mellan människor (2007) menar 

författarna att det inte går att låta bli att kommunicera även om man förhåller sig så uttryckslöst 

som möjligt. Budskap sänds ändå ut till sin omgivning. "Kommunikation är något oundvikligt, 

det går inte att inte kommunicera" (2007: 34). 

 Denna "mjuka maktmarkering" kan också sättas i relation till Jenners (2004) tankar om 

pedagogens bemötande med sina elever. Jenner menar att pedagogen har både en formell och en 

informell maktposition som inte är jämbördig med elevens beroendeposition och därför är det 

viktigt att denna beroendeposition inte förstärks (Jenner 2004: 18). Samtidigt framkommer det 

tydligt under alla fyra intervjuer med eleverna att de upplever att de får ett bra bemötande av 

läraren. Detta är en åsikt som alla elever uttrycker. Att eleverna har en positiv bild av hur de blir 

bemötta när de är sena till lektionerna trots lärarens "mjuka maktmarkering" är intressant att 

notera men svår att förklara. Möjligtvis kan detta förklaras med att läraren överlag har en positiv 

relation till sina elever och därför upplevs denna "mjuka maktmarkering" inte negativt av 

eleverna. 

 Under ett flertal tillfällen sker också en oavsiktlig kommunikation med eleven A som märks 

i form av fokusläckage och avståndstagande uttryck. Läraren flackar med blicken, knarrar i rösten, 

backar flera steg och vänder sig om innan eleven A talat färdigt. 

 Samtidigt ger eleven A läraren ett positivt omdöme under en av intervjuerna. Det finns 

flera troliga förklaringar till detta. En förklaring är att eleven A inte uppfattar fokusläckagen eller 

inte sätter dem i relation till sitt beteende. En annan förklaring är att läraren försöker inta ett 

perspektivseende genom att sätta sig in i elevens situation och därmed bemöta eleven A så bra 

det går, vilket eleven A uppfattar. Under en intervju säger läraren att fastän eleven A är 

"provocerande" måste läraren ändå visa hänsyn till elevens personliga situation.  
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 Detta sätt att bemöta eleven A går hand i hand med Jenners syn i Motivation och 

motivationsarbete som understryker vikten av att lärarens förväntningar på en elev måste färgas av 

en förståelse för elevens tidigare erfarenheter. Jenner menar vidare att motivation inte kan 

kopplas till elevernas egenskaper utan är ett resultat av elevernas tidigare erfarenheter i skolan 

men framför allt hur de blir bemötta (2004: 18).  

 Resultatet visar med andra ord att den del av lärarens ickeverbala kommunikation som sker 

oavsiktligt är läraren inte alls medveten om och kan därför inte tillskriva den en stor betydelse för 

sin undervisning eller hur den påverkar eleverna. 

8.1.3 Elevernas motivation 
 

Resultatet av intervjuerna med eleverna visar tydligt att det finns stora skillnader i hur motiverade 

eleverna känner sig under lektionerna. Detta beror på ett flertal anledningar som först presenteras 

kortfattat här och sedan diskuteras mer ingående genom följande underrubriker: Bilden av 

läraren, Pygmalioneffekten, Skolpolitik och Självcensur.  

 Den främsta anledningen till de stora skillnaderna mellan hur motiverade eleverna känner 

sig under lektionen är att de gör en koppling mellan sin egen motivation och bilden de har av 

läraren. En annan anledning är att lärarens ojämna utnyttjande av actiotillgångarna och 

actiokvalitéerna under lektionsmomenten passiv interaktion, aktiv interaktion och 

framförande påverkar elevernas helhetsintryck. En tredje anledning är att trots att läraren under 

lektionsmomentet aktiv interaktion bidrar till att förstärka pygmalioneffekten hos eleverna så är 

ändå elevernas motivation en återspegling av lärarens och påverkas omedelbart så fort läraren inte 

förmår upprätthålla samma entusiasm under momentet passiv interaktion.  Lärarens förmåga 

att vara motiverande kan kopplas till en utökad arbetsbelastning som kan sättas i relation till 

rådande skolpolitik. En femte och sista anledning är att eleverna utövar självcensur för att främja 

sina egna möjligheter till ett högt betyg. 

 

Ø Bilden av läraren 

Alla elever som intervjuas gör en koppling mellan sin egen motivation och deras upplevelser av 

läraren. Det råder en tydlig diskrepans mellan bilderna som eleverna målar upp av läraren. 

Beskrivningar som "Brinner för sitt ämne" står i kontrast till "oengagerad". "Kunnig" står i 

kontrast till "lite virrig". "Bra koncentration" står i kontrast till "sömnigt och tråkigt". Den 

skiftande bilden av läraren kan med största sannolikhet kopplas till hur ojämnt läraren utnyttjar 

sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna under de tre lektionsmomenten passiv 

interaktion, aktiv interaktion och framförande. Enligt Gelang påverkar graden av energi i en 
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lärares ickeverbala kommunikation med eleverna intrycket av läraren som engagerad, oengagerad, 

närvarande eller frånvarande. Graden av energi påverkar också elevernas känsla av om läraren är 

"villig" eller "ovillig" att kommunicera med eleverna (Gelang, 2008: 208). Under 

lektionsmomentet framförande utnyttjar läraren sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna 

mest och det är då läraren visar sig mest engagerad och intresserad. Det framstår som mycket 

sannolikt att läraren skulle få en mer positiv respons från fler elever, och skapa ett mer positivt 

helhetsintryck, om lektionsmomentet passiv interaktion präglades av samma energi, dynamik och 

tempo/rytm som lärarens ickeverbala kommunikation och actio visar prov på under de två övriga 

lektionsmomenten. Det är tydligt att läraren inte har "kalibrerat" sina actiotillgångar så att de 

passar in i varje lektionsmoment (Gelang, 2008: 223).  

 

Ø Pygmalioneffekten 

Trots den skiftande bilden som eleverna har av läraren målar de ändå upp en enhetlig bild av 

läraren som positiv och välkomnande, vilket kan kopplas till entusiasmen och positiva 

förväntningar på eleverna som läraren visar under lektionsmomentet aktiv interaktion. Under 

detta moment nickar och ler läraren ofta. Rösten varieras genom uppmuntrande tonlägen och 

läraren rör sig nära den elev som pratar och fokuserar energin med ett intensivt 

ögonkontaktssökande. Observationerna visar att det oftast genast väcker ett gensvar hos eleverna 

att vilja vara delaktiga. 

 Detta kan kopplas till Jenners teorier om pygmalioneffekten. Med detta begrepp menas att 

en människas positiva förväntningar på en annan människa kan påverka denna till att förändra 

sitt beteende (Jenner, 2004: 20). I skolans värld kan det leda till bra resultat och en högre vilja att 

vara aktiva på lektionerna om en lärare har positiva förväntningar på sina elever (Jenner: 2004:10).  

 Ett positivt sätt att förhålla sig ickeverbalt till eleverna förstärker med andra ord 

pygmalioneffekten samtidigt som relationen mellan läraren och eleverna utvecklas positivt. Jenner 

understryker att Pygmalioneffekten inte kan ses som en quick fix för att motivera eleverna men 

effekterna av den kan inte uteslutas (Jenner, 2004:20). 

 

Ø Skolpolitik 

De senaste årens strävan i skolpolitiken att förbättra den summativa bedömningen har resulterat i 

en högre arbetsbelastning för lärarna i form av utökad dokumentation och andra extrauppgifter. 

Många lärare uttrycker i media, olika lärarforum och i lärarrummen att denna utökade 

arbetsbelastning är orimlig.  Ett exempel på en sådan reaktion är uppropet "mer än 3 minuter för 

varje elev" vilket handlar om att ämneslärare just nu inte klarar av att ge varje elev mer än tre 
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minuter i veckan (lärarförbundets hemsida, 2013). För att kunna skapa en så kallad 

pygmalioneffekt krävs det att en lärare har tid för varje elev men framför allt att läraren själv är 

motiverad och inspirerad. En trött och utsliten lärare kan ha svårt att hitta motivation till skapa 

positiva förväntningar på sina elever.  

 Enligt Jenner är elevernas motivation en spegling av pedagogens (Jenner, 2004: 85). 

Resultaten av undersökningen visar denna spegling mycket tydligt och att speglingen sker 

omedelbart. När den observerade läraren går bakom katedern och sänker värdet av 

actiotillgångarna och actiokvalitéerna sänks genast elevernas motivation. När läraren är inspirerad 

och positiv i sina framföranden och höjer värdet av actiotillgångarna och actiokvalitéerna höjs 

genast elevernas motivation.  

  Den låga energinivån som läraren håller bakom katedern är orsaken till den stora skillnaden i 

hur läraren utnyttjar sina actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna mellan de tre 

lektionsmomenten.  Detta kan troligtvis kopplas till en utökad arbetsbelastning; det kan vara svårt 

att bibehålla sin energi och ork att motivera eleverna lektionspass efter lektionspass under en hård 

arbetsdag.  

 Skolpolitikens strävan efter att förbättra elevernas betyg i form av mer dokumentation 

bidrar istället till att trötta ut lärarna som i sin tur inte orkar motivera eleverna som i sin tur 

presterar sämre. 

  

Ø Elevers självcensur 

Något som ändå är anmärkningsvärt är att läraren inte känner till den inre konflikten som pågår i 

klassen eller de synpunkter som vissa elever har på undervisningen. Trots att läraren är klassens 

mentor och de flesta eleverna verkar ha ett stort förtroende för läraren har detta uppenbarligen 

inte tagits upp av eleverna. Istället upprätthåller eleverna en fasad gentemot läraren under 

lektionerna som står i kontrast till de uppfattningar som kommer fram under intervjuerna.  

 En trolig förklaring till denna självcensur från eleverna är att skolans profil karaktäriseras 

av höga betygskrav, vilket bidrar till att eleverna inte fokuserar lika mycket på mjuka värden 

såsom hänsyn, respekt, jämlikhet, lust, och kreativitet. Att de skolpolitiska styrdokumenten lyfter 

fram vikten av mjuka värden spelar därför mindre roll.  

 Skolans elever på de teoretiska programmen strävar generellt efter att få högsta betyget i 

så många ämnen som möjligt. Den viktigaste drivkraften eller målperspektivet för elevernas 

motivation är då att framstå som intresserade och duktiga för att påverka sina betyg i en positiv 

riktning. Mjukare värden får inte ett så stort fokus. Elever som har synpunkter på undervisningen 

eller miljön i klassen väljer att inte framföra det till läraren, eftersom de vill undvika risken att 
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deras betyg skulle kunna påverkas negativt. Därför väljer eleverna att inte klaga på de elever som 

tar ett alltför stort talutrymme, att reagera när de inte hör lärarens instruktioner eller när de 

upplever att tempot på lektionen är för lågt. Därmed försämras lärarens möjligheter att reflektera 

över sin ickeverbala kommunikation och actio.  

 Här kan man göra en koppling till Jenners teori om vilket yttre eller inre mål som driver 

elevernas motivation. Om elevernas målperspektiv är yttre mål såsom höga betyg kommer eleven 

fokusera på ett resultatinriktat sätt att tillgodogöra sig kunskaper. De inre målen, såsom glädje, 

känslan av självförverkligande och stolthet, hamnar i så fall i skymundan (Jenner, 2004: 42).  

 Även Bartholdsson tar upp betydelsen av vilket målperspektiv eleverna har. Enligt 

Bartholdsson skapar skolan en uppfattning hos eleverna att deras uppförande är något de själva 

valt genom att forma dem till att upprätthålla och reproducera skolans önskemål och ordning 

(Bartholdsson, 2010: 85). Skolan lyfter fram vikten av de mjuka värdena i styrdokument samtidigt 

som eleverna formas till att bortse från dessa och sträva efter höga betyg.  

 Att eleverna hemlighåller den inre konflikten är med andra ord ett direkt resultat av de 

senaste årens strävan i skolpolitiken att förbättra den summativa bedömningen. Detta resultat ger 

en skrämmande bild av hur ett resultatinriktat fokus på elevernas utveckling i form av förbättrade 

betyg och framgång i internationella mätningar skapar en miljö i skolan där eleverna hellre mår 

dåligt än vänder sig till en lärare de känner förtroende för hjälp. Denna skolpolitik försämrar 

också lärarens chans att utveckla och förbättra sin undervisning vilket i sin tur har en påverkan på 

elevernas motivation. 

  

8.2 Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras hur valet av metod har påverkat undersökningen. Diskussionen kretsar 

kring valet av observation och intervju som verktyg för materialinsamling. I ett sista stycke 

diskuteras de valda metodernas validitet och reliabilitet. 

8.2.1 Observation 
 
Denna undersökning är baserad på en kvalitativ etnografisk observationsmetod inspirerad av 

framför allt Patrik Aspers (2007). Undersökningens kvalitet har till stor del varit beroende av 

författarens förmåga som observatör att upprätthålla ett välfungerande socialt samspel med 

läraren och eleverna som deltagit. Undersökningen har också varit beroende av att detta sociala 

samspel reflekterats och analyserats på ett teoretiskt plan (Aspers, 2007: 106). 

 Författaren har sedan tidigare en god relation med den lärare som deltagit i 

undersökningen, vilket har underlättat det sociala samspelet. Denna ömsesidiga respekt och 
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öppenhet har gagnat genomförandet av undersökningen. Samtidigt har relationen mellan 

författaren och läraren på vissa sätt även försvårat undersökningen. Det har för författaren varit 

en utmaning att inte ta alltför stor hänsyn till att läraren kan känna obehag under observationerna 

eller att avstå från att diskutera det som observerats med läraren. Enligt Aspers (2007) är det lätt 

att forskaren hamnar mellan olika lojaliteter och riskerar att börja kompromissa för att 

tillfredsställa andras behov. Detta i sin tur riskerar att påverka observationerna på ett negativt sätt 

eftersom observatören måste vara trogen det som observeras (Aspers, 2007: 206). Till stor del har 

denna lojalitetsfälla dock kunnat undvikas genom att författaren försökt återknyta till den teori 

som valts för arbetet, genom gemensamma analyser med handledaren samt genom 

dagboksanteckningar (Aspers, 2007: 97). Inför observation 3 aktualiserades 

lojalitetsproblematiken i och med att läraren i den föregående intervjusituationen blivit varse att 

den ickeverbala kommunikationen med eleven A delvis präglades av fokusläckage. En 

konsekvens av detta är att stora delar av materialet från observation 3 inte har kunnat användas i 

analysen av resultatet.  

8.2.2 Intervju 
 
Öppen intervju har som metod har fungerat väl. I och med att denna undersökning har fokuserat 

på ett ganska känsligt tema har den öppna intervjun gett de mest gynnsamma förutsättningarna 

(Aspers, 2007: 138). Då eleverna har samtalat fritt om olika ämnen som berör läraren eller 

lektionsformen har samtalet inte behövt ledas alls utan mest kretsat kring uppföljningsfrågor för 

att fånga in elevernas perspektiv. 

 Intervjuerna med läraren har varit mer komplicerat. Läraren har varit öppen med sina 

känslor inför och efter observationerna vilket har varit positivt. Däremot så har det varit svårt att 

veta hur samtalet med läraren ska föras kring vissa aspekter som kommit fram i observationer 

och i intervjuer med eleverna på ett sätt som inte påverkar empirin. Detta kan sättas i relation till 

författarens avsaknad av den erfarenhet som behövs för en lyckad intervjusituation.  

8.2.3 Validitet och reliabilitet 
 
Som nämns i metodavsnittet har trianguleringen i denna undersökning bestått av öppna 

intervjuer med läraren och eleverna samt fyra klassrumsobservationer. Detta val har bidragit till 

ett vidgat perspektiv och en djupare förståelse för det som upplevts på fältet (Aspers, 2007: 106). 

 Valet av observationsmetod är inspirerad av Gelangs teorier i Actiokapitalet (2008). Detta 

har underlättat på vilket sätt och vad som ska observeras i högsta grad. Till skillnad från Gelangs 

underökning har användandet av kamera undvikits för att inte riskera en större nervositet hos 
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läraren. Istället har observationerna gjorts utifrån det observationsschema som utvecklats efter 

provobservationen. Med inspiration från Gelangs actiokapitalmodell, har observationschemat 

underlättat analysen av hur läraren använde sina actiotillgångar multimodalt med hjälp av sina 

actiokvalitéer. Gelangs slutsatser om att tidigare forskning felaktigt fokuserat på enskilda 

modaliteter och inte tillskrivit actiokvalitéerna tillräcklig betydelse har haft en stor inverkan på 

observationsschemats utformning. 

 Att observera lärarens multimodala ickeverbala kommunikation med hjälp av 

actiokvalitéerna genom observationsschemat och samtidigt göra kopplingar till elevernas 

motivation har bidragit till att ta ett ytterligare steg för att fördjupa forskningen i detta ämne. 

Framförallt kopplingen till motivation genom Jenners Motivation och motivationsarbete (2004) och 

kopplingen till ickeverbal kommunikation genom Nilsson och Waldemarsons Kommunikation -

samspel mellan människor (2007) har lyft fram viktiga perspektiv i ett område där det fortfarande 

råder stor omedvetenhet och som har en avgörande betydelse för elevers motivation i relation till 

bemötande, förväntningar (Pygmalioneffekten) och uppmuntran.  

 Observationsschemat i sig har fungerat bra även om en kamera hade underlättat arbetet 

betydligt. Enligt Kihlström i Lära till lärare (2007) är det vanligaste sättet att undersöka resultatets 

reliabilitet att låta någon annan vara medbedömare för att pröva trovärdigheten i resutltatet 

(Kihlström, 2008: 164). En medbedömare hade ökat trovärdigheten och minskat risken av 

lojalitetsproblematiken. 

 Något som höjt validiteten på undersökningen är att författaren av denna uppsats har en 

förförståelse och vana att se, utveckla och värdera rörelsekvalité i olika former genom sin 

professionella bakgrund som skådespelare. Enligt Patel och Davidsson är detta en viktig faktor 

för forskningsprocessen (Patel och Davidson, 2010: 103). 

 Det bör tas hänsyn till att undersökningen endast pågått i en klass under fyra tillfällen. 

Detta betyder att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån denna uppsats utan den bör 

ses som en inspiration eller upptakt till vidare forskning för att fördjupa förståelsen om den 

ickeverbala kommunikationens påverkan på elevernas motivation. 
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8.3. Slutsatser, avslutande reflektion och förslag till vidare forskning  
  

8.3.1 Slutsatser 
 
Resultatet av undersökningen har bidragit till följande slutsatser: 
 

• Actiokvalitéerna har en stor betydelse för lärarens actio och ickeverbala kommunikation 

med eleverna. Även om en lärare har många actiotillgångar och utnyttjar dessa 

multimodalt behövs en väl avvägd samverkan av energi, variation, tempo och rytm för att 

fånga elevernas uppmärksamhet. 

• Elevernas motivation påverkas inte enbart som en del av en långsiktig process utan är en 

omedelbar reaktion på vad de upplever under lektionens olika moment. Elevernas 

motivation är en direkt återspegling av lärarens. 

• Det är inte lärarens budskap i sig utan hur detta budskap kommuniceras ickeverbalt som 

först och främst påverkar elevernas motivation. 

• Elevernas förmåga att koncentrera sig påverkas av hur väl läraren utnyttjar sina 

actiotillgångar med hjälp av actiokvalitéerna under alla moment i en lektion. Hur läraren 

inleder och avslutar lektionen påverkar elevernas helhetsuppfattning om lektionen.  

• För att kunna utveckla och förbättra sin undervisning måste läraren för sig själv 

medvetandegöra vilka delar av sin actio och ickeverbala kommunikation som är 

oavsiktliga och intuitiva.  

• Elever gör en koppling mellan sin egen motivation och bilden de har av sin lärare.  

•  Ett positivt sätt att kommunicera ickeverbalt med eleverna förstärker pygmalioneffekten 

samtidigt som relationen mellan läraren och eleverna utvecklas positivt. 

• Lärarens förmåga att vara motiverande kan kopplas till lärarens arbetsbelastning som i sin 

tur påverkas av rådande skolpolitik. 

• Ett resultatinriktat fokus på elevernas utveckling i form av krav på förbättrade betyg och 

framgång i internationella mätningar skapar en miljö i skolan där eleverna utövar 

självcensur och bortser från "mjuka värden". 
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8.3.2 Avslutande reflektion 
 
Syftet med detta examensarbete är att få insikt i hur lärarens ickeverbala kommunikation och 

actio påverkar elevers motivation. Med hjälp av svaren på de tre frågeställningarna kan det 

konstateras att examensarbetets syfte har uppfyllts. Undersökningen visar nämligen inte bara att 

lärarens ickeverbala kommunikation och actio har en påverkan på elevernas motivation utan även 

att denna påverkan sker omedelbart. Eleverna gör även en direkt koppling mellan sin egen 

motivation och bilden de har av läraren. Är bilden positiv av läraren känner de sig mer 

motiverade.  

 Elevernas motivation beror dessutom på lärarens dagsform; är läraren trött och omotiverad 

blir eleverna det också. Denna omedelbara spegling kan förändras under lektionen beroende på 

lärarens förmåga att fördela energi, dynamik och rytm/tempo i sin multimodala utnyttjande av sina 

actiotillgångar.  

 Men elevernas motivation påverkas även långsiktigt. Om läraren inte lyckas fördela sin 

energi, dynamik och rytm/tempo jämnt över lektionsmomenten påverkas elevernas helhetsintryck 

vilket bidrar till hur motiverade de känner sig under lektionen och vilka förväntningar det skapar 

inför följande lektioner. 

8.3.3 Förslag till vidare forskning 
 

Som lyfts fram i detta examensarbete är elevernas motivation en spegling av lärarens förmåga och 

ork att vara motiverad. Den rådande skolpolitikens fokus på en summativa bedömning tenderar 

att motarbeta motivationsarbetet genom att trötta ut lärare med en ökad arbetsbörda. Detta 

tenderar även att påverka eleverna till att utöva självcensur och bortse från de "mjuka värdena". 

 Fortsatt forskning om den ickeverbala kommunikationen och actio fyller en funktion för 

att motverka de tendenser som beskrivs ovan. När en lärare medvetandegör hur hon eller han 

kommunicerar med sina elever ickeverbalt kan aspekter som oavsiktlig och intuitiv 

kommunikation få en mindre påverkan på undervisningen. Detta i sin tur bidrar till att utveckla 

lärarens kompetens och förmåga att fördela sin energi så att läraren förmår att vara motiverad och 

att motivera sina elever under hela lektionen. 

 Ett förslag på vidare forskning är att lärare besöker och observerar varandra med hjälp av 

ett liknande observationsschema som använts i denna undersökning. På så sätt kan lärare hjälpa 

varandra att på ett konstruktivt sätt bli medvetna om de delar av den ickeverbala 

kommunikationen och actio som sker intuitivt och oavsiktligt. 
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 Ett annat förslag, som borde vara självskrivet på varje högskola som utbildar lärare, är att 

studenterna får möjligheten att läsa om ickeverbal kommunikation, filma sig själva och diskutera 

hur deras ickeverbala kommunikation kan påverka eleverna. Detta skulle t.ex. kunna genomföras 

som ett delmoment under en praktikperiod.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Informationsbrev till läraren 
 
 
Information om deltagande i en etnografisk observation på Södra Latin under 
november och december 2012  
 
Denna observation är en del av mitt, Lydia Flores Garcías, examensarbete. 
Observationen kommer att pågå under 4-5 lektionstimmar och du tillfrågas härmed 
om deltagande i denna undersökning.  
 
Syftet med examensarbetet är att studera lärares kroppsspråk och få insikt i hur den 
påverkar elevers motivation.  
Arbetet kommer att ha sin utgångspunkt i en avhandling av Marie Gelang där hon 
utgår från kroppspråket i en retorisk situation (actio). 
 
För denna undersökning önskar jag följa dig och en av dina klasser under fyra-fem 
lektioner. Du tillfrågas att delta eftersom jag har stor respekt för dig som lärare och 
hoppas att med din hjälp fördjupa kunskapen om läraryrket. 
 
Denna etnografiska undersökning innebär i praktiken att du kommer att bli intervjuad 
före och efter varje lektion och sedan bli observerad under lektionen. Efter lektionen 
kommer samtal att föras med några elever om vilka moment i lektionen de tyckte 
fångade deras intresse mest.  
Intervjuerna före och efter lektionerna kommer inte ta alltför mycket av din tid i 
anspråk utan syftar mest till att fånga upp vad du har för förhoppningar inför lektionen 
och om du efter lektionen upplevde att dessa förhoppningar införlivades. Du kommer 
självklart ha full insyn i mitt arbete och möjlighet att diskutera och sedan ta del av den 
färdiga uppsatsen. 
 
Det är viktigt för mig att du ska förstå att jag vill skapa en så avslappnad och trygg 
situation kring mitt arbete som möjligt. Därför vill jag med följande punkter beskriva 
de utgångspunkter jag har; 
 

Ø Jag är intresserad av att undersöka hur kroppsspråket kan påverka elevernas 
motivation och inte intresserad av att värdera hur bra du är som lärare. 

Ø Jag har valt dig för mitt arbete eftersom jag sedan unga tonår alltid imponerats 
av hur vänlig och intresserad du är i samtal med människor i din omgivning. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering. 

Ø Eleverna behöver självklart heller inte ställa upp på att samtala med mig efter 
lektionerna. 

Ø I informationen till eleverna innan observationen och under samtalen med dem 
efter lektionerna kommer jag inte nämna att det är ditt kroppsspråk jag 
observerar.  
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 - Anledningen till detta är att jag vill att de fokuserar på vilka moment i 
 lektionen som de fann mest intressanta, motiverande och bidrog till en 
 fördjupad kunskap i lektionsämnet- och inte tittar på ditt kroppsspråk. 
 Förhoppningsvis kan jag sedan med hjälp av mina observationer och i 
 samtal med dig komma fram till om det går att göra någon koppling till 
 kroppsspråket. 

Ø All information kommer att avidentifieras och behandlas anonymt. 
Observationer och intervjuer kommer att finnas tillgängliga i den färdiga 
uppsatsen men utan härledande information om dig, eleverna eller skolan.  

Ø Endast min handledare, Juvas Marianne Liljas kommer att ha tillgång till all 
information under undersökningsperioden. 

Ø Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna  

 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Stockholm 2012.11.08 
 
 
 
Handledare : Juvas Marianne Liljas 
Telefon: 023-778260 
e-post: jml@du.se 
Adress: Selma Lagerlöfsplatsen, Högskolan Dalarna. 79188 Falun 
 
Student: Lydia Flores Garcia 
Telefon: 070-7165087 
e:post: Lydia.flores.g@gmail.com 
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 9, 118 50 Stockholm 
 
 
Juvas Marianne Liljas    Lydia Flores García 
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Bilaga 2 Informationsbrev till eleverna 
 
Information om deltagande i en etnografisk observation på Södra Latin under 
november och december 2012  
 
Denna observation är en del av mitt, Lydia Flores Garcías, examensarbete. 
Observationen kommer att pågå under 4-5 lektionstimmar och du tillfrågas härmed 
om deltagande i denna undersökning.  
Syftet med examensarbetet är att studera din lärares undervisning och få insikt i hur 
den påverkar din motivation. För denna undersökning önskar jag följa din lärare 
under fyra-fem lektioner. 
 Denna etnografiska undersökning innebär i praktiken att jag kommer att 
intervjua din lärare före och efter varje lektion och sedan observera hens 
undervisningsmetod under lektionen.  
Efter lektionen kommer samtal att föras med några av er elever om vilka moment i 
lektionen ni tyckte fångade ert intresse mest.  
 
Det är viktigt för mig att du ska förstå att jag vill skapa en så avslappnad och trygg 
situation kring mitt arbete som möjligt. Därför vill jag med följande punkter beskriva 
de utgångspunkter jag har; 
 

Ø Jag har valt din lärare för mitt arbete eftersom jag sedan unga tonår alltid 
imponerats av hur vänlig och intresserad hen är i samtal med människor i sin 
omgivning.  

Ø Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering.  

Ø Du behöver självklart heller inte ställa upp på att samtala med mig efter 
lektionerna. 

Ø All information kommer att avidentifieras och behandlas anonymt. 
Observationer och intervjuer kommer att finnas tillgängliga i den färdiga 
uppsatsen men utan härledande information om dig eller skolan.  

Ø Endast min handledare, Juvas Marianne Liljas kommer att ha tillgång till all 
information under undersökningsperioden. 

Ø Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. 

 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Stockholm 2012.11.08 
 
 
Handledare : Juvas Marianne Liljas 
Telefon: 023-778260 
e-post: jml@du.se 
Adress: Selma Lagerlöfsplatsen, Högskolan Dalarna. 79188 Falun 
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Student: Lydia Flores Garcia 
Telefon: 070-7165087 
e:post: Lydia.flores.g@gmail.com 
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 9, 118 50 Stockholm 
 
Bilaga 3 Observationsschema 
 
Observationsschema förkortningar: 
 
 
Energi: (Engagerad, oengagerad, villig, ovillig, undvikande) 
 

• Flöde: konstant eller varierad flöde en ström av actiouttryck. (noteras över tid),  
 FKH Flöde konstant hög, FKL Flöde konstant låg 
 FVH Flöde variation hög, FVL Flöde variation låg 
 

• Intensitet: anspänd eller avslappnad (villig ovillig i dialog) för låg eller för högt 
 
 IH intensitet hög, IH intensitet låg, IB intensitetbalanserar modaliteter 
 

• Fokus: Energi koncentrerad i betydelsebärande modaliteter (energiläckage eller 
koncentrerad rörelse) 

 
 FO fokus 
 FOL fokusläckage 
 
Dynamik: (Odynamisk, engagerad, säker, närvarande, mal på, upprepar modaliteter, entonig röst 
tar plats, breddar sitt register.) Monotont eller variation i en modalitet eller multimodalt. 
Proportioner: stora eller små gester i förhållande till övriga modaliteter. 
 

• DM- Dynamik monoton 
• DV- Dynamik varierad 

 
Tempo/Rytm: Tempo/rytm hastighet: takten i det grundläggande tempot, Betydelse för 
upplevelsen av ett talframträdande. För långsamt upplevs det som sövande. stadigt tempo bra 
Rytmförändringar bör inte påverka grundtempot 
tajming Rätt agerande vid rätt tid 
 

• HH hastighet hög, HL hastighet låg 
• T Tajming IT inte tajming 

 
 
 
2) Exempel på observationsschema från observation 4: 
 
 
Interaktion- Diktläsning och samtal (kl 09.30) 
 
Central position. IH, V, HH, FO, ögon, röst, huvud, Söker ögonkontakt säger "Lyssna!" och 
börjar läsa en dikt. Står stadigt, ingen FOL 
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Läser- HH, V FO - röst. Eleverna börjar vifta med händerna innan L läst färdigt. IH, FO röst, 
ler, huvudrörelser och säger: "känner ni igen det?" T, V, FKH 
Småprat börjar höras,  
 
IH,V, FO- huvud, ögon röst, kropp- L riktar sig till en elev långt bak och säger "snälla...!" med en 
bestämd ton i rösten. Jag ser inte vad som händer men anar att en elev gör något annat än vad 
som förväntas. 
 
FO, FVH,  IH- Röst, händer gestikulerar, ögon, ler L fortsätter att fråga och insinuerar att de 
borde känna igen texten. Fler elever håller upp handen. En säger "Goethe". L nickar 
uppmuntrande och säger: "näs-tan" och betonar sista stavelsen.  
 
FO, FVH, IH En elev stammar "sap-sap" och L fyller i "Bra! och riktar stort fokus med ögon, 
nickande huvud och leende mot eleven. L fyller i "Sapfo". Sedan nämner L att svensklärarna 
reagerat på att Goethe "knyckt" dikten från Sapfo. Fyller sedan i att det var bra att eleverna hörde  
Goethe i dikten. 
 
Framförande- Introduktion Tegner ( Kl 09.40) 
 IH-Går bakom katedern och börjar introducera Tegner. 
En elev avbryter och påpekar att det snöar. Eleverna bli okoncentrerade och fler försöker se ut. 
Eleverna börjar småprata. 
 
IL-  FO- huvud, röst, händer, L fortsätter prata. FOL-stryker sig över pannan. stakar sig på ord, 
pratar lågt. knarr i rösten. 
 
Några elever småpratar, 3 elever fipplar med sina mobiler.  
IH, FKH, FVH FO- går och ställer sig stabilt centralt längst fram. Flöde i rösten, inga fler 
stakningar och felsägningar.  Småprat tystnar. 
 
Håller upp ett papper med den sista dikten på Alexandrin från 1870 och en elev avbryter och 
ifrågasätter påståendet. Två andra elever håller med. FO- ögon, röst, IH -L svarar eleven och 
sedan läser L upp dikten men uppmaningen att de ska lyssna på takten. 
V, IH, FVH, HH Läser dikten och stampar med foten för att betona rytmen. Eleverna är 
koncentrerade. IH -L går bakom katedern och pratar Elev avbryter L. L går närmre eleven. 
 
 
3) Fysiska mönster som återkommer under alla observationen:  
 

• Står ofta rakt upp och ner. Väldigt lite FOL. 
• Det är främst ögon och huvud som samverkar hela tiden. Ibland använder L gester som 

understryker och ger variation och tajming till orden. 
• Lutar sig på bänk med båda armarna, böjer sig fram för att komma elev nära, sträcker fram 

huvudet. Ler intresserat, IH i ögonen framför allt. 
• Fördelar ordet genom att säga ett namn med en inbjudande gest. Pekar sällan 
• Det är främst ögon och huvud som samverkar hela tiden. Gester) understryker och ger 

variation och tajming till orden. 
• Ignorerar senkomna elever 
• Avståndstagande rörelser genom steg bak. FOL- i form av knarrig röst oftast 
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