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Sammanfattning 
 
Människors sätt att kommunicera utgörs av verbala och icke-verbala uttryck. De 

verbala uttrycken står för det talade och skrivna ordet medan de icke-verbala 

uttrycken består av röst, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Arne Maltén (1998) menar 

att det är de icke-verbala uttrycken som är den största informationskällan för att vi ska 

kunna förmedla och mottaga olika budskap. Eftersom det utgör en sådan stor del av 

det vi kommunicerar har vi valt att studera hur fem gymnasielärares icke-verbala 

uttryck ser ut under genomgång, detta har undersökts genom observationer. Resultatet 

av observationerna visar att lärarna överlag var duktiga användare av de icke-verbala 

uttrycken. Vidare ansåg vi det intressant att höra av eleverna själva, vad som får dem 

att tycka att en genomgång är intressant. Vi valde att intervjua eleverna i grupper för 

att skapa ett så öppet samtal som möjligt. Utifrån elevernas svar fick vi ett 

innehållsrikt och intressant material. Eleverna angav flera bidragande faktorer till 

varför en genomgång blir intressant, i resultatdelen har de bildat kategorier. Några av 

dessa är; den ämnespassionerade och pedagogiska läraren, lärarens personlighet och 

sätt, den uppmuntrande och engagerade läraren samt lärarens röst och 

kroppsanvändning.. Resultatet från både observationerna och intervjuerna har 

analyserats och diskuterats i uppsatsens avslutande avsnitt. 
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1. Inledning 
Kommunikation anses vara en viktig del av våra liv. Utan förmågan att kommunicera 

skulle vi inte kunna förmedla eller mottaga information, visa känslor såsom sorg och 

lycka eller kunna skapa relationer. Vi alla kommunicerar på ett eller annat sätt, vare 

sig det sker medvetet eller omedvetet. Genom att bara finnas sänder vi ut signaler till 

omgivningen som ger information om exempelvis vårt tillstånd och vår personlighet. 

Det finns flera olika sätt att kommunicera på, de olika kommunikationssätten brukar 

delas in i två kategorier, verbala och icke-verbala uttryck. Maltén (1998) menar att 

den största delen av kommunikationen sker inte med hjälp av ord, utan med hjälp av 

icke-verbala uttryck. Sättet vi människor använder oss av kroppen samt hur vi betonar 

de ord som sägs är av stor betydelse för att förmedla det budskap som ska framföras. 

Förståelsen för varandra och de budskap som vi vill förmedla skulle troligtvis öka om 

fler människor var medvetna om de icke-verbala uttryckens påverkan. Vi anser att 

detta är speciellt viktigt för de människor som står i nära kontakt med andra 

människor, såsom lärare. I lärarens roll är en av de centrala delarna att kommunicera 

på olika sätt. Det är därför viktigt att läraren kan förmedla sitt budskap så det blir 

förståeligt och intressant för eleverna. 

 
Eleverna litar mer på vad du gör och visar än på dina ord. Tonfallen i din röst är ännu 
viktigare än vad du säger (John Steinberg 1993, s84). 

 

Vi vill därför genom denna uppsats belysa lärarens icke-verbala uttryck och skapa en 

förståelse för vad det är som fångar elevers intresse och uppmärksamhet. 

1.1 Syfte/Frågeställningar 
 
I denna uppsats kommer två syften att behandlas. Vi vill undersöka lärarens icke-

verbala kommunikation under genomgång och se vilken stämning som råder i 

klassrummet under denna. Vidare vill vi undersöka vad som gör eleverna intresserade 

av den lärarledda genomgången. Detta kommer vi att behandla utifrån följande 

frågeställningar: 

 
• Hur ser gymnasielärares icke-verbala uttryck ut under genomgång? 

 
• Vad får eleverna att bli intresserade av lärarledd genomgång? 
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer en övergripande presentation om kommunikation att 

behandlas. Kommunikation är omfattande och kan delas in i verbalt och icke-verbalt 

språk.    

2.1 Kommunikation 
 
Ordet kommunikation har sitt ursprung från det latinska ordet communis, vilket i sin 

tur betyder att något blir gemensamt. Det innebär att upplevelser och tankar blir 

gemensamma genom kommunikation. Människor skickar budskap till varandra, 

överföringen av budskapen kan ske på olika sätt, bland annat genom tal och 

kroppsspråk (Nilsson & Waldemarson 2005). För att ett budskap ska nå fram och 

förstås, måste det finnas ett samspel mellan sändare och mottagare. Sändarens uppgift 

är att koda sitt budskap för att mottagaren sedan ska kunna avkoda meddelandet. 

Kodningen från sändaren framförs genom att budskapet görs om till ett meddelande. 

Därefter är det mottagarens uppgift att avkoda det meddelande som sändaren har 

framfört (Säljö 2000). Både sändaren och mottagaren använder sig av olika redskap 

för att koda och avkoda budskapet. Dessa redskap innefattas av personlighet, attityd, 

fördomar, tidigare erfarenheter samt aktuell sinnesstämning. Då det finns två individer 

som ska förstå varandra finns det alltid en risk för att en feltolkning av budskapet 

uppstår. Det kan bero på att sändaren är otydlig med att sända budskapet eller att 

någon av personerna i förväg tror sig veta vad den andra personen tänker och känner. 

Det kan också bero på att sändaren ger ett ofullständigt budskap såsom att utelämna 

viktiga delar i tron om att mottagaren ändå ska förstå (Maltén 1998).    

 

Feltolkningar kan ske med verbal liksom icke-verbal kommunikation. Vi människor 

har en tendens att generalisera när vi talar då vi använder ord som aldrig och alltid. 

Det gör att vårt budskap kan missförstås eftersom det är oklart och ofullständigt. 

Feltolkningarna sker när det verbala budskapet inte stämmer överens med budskapet 

som förmedlas via kroppsspråket, detta kallas även självmotsägande eller 

dubbelkommunikation. Ett exempel på detta är om rösten låter glad samtidigt som 

kroppen uttrycker ilska (Maltén 1998).     
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2.1.1 Verbala uttryck 
 
Verbala uttryck innefattas av tal och skrift. Under en lång tid har den skriftliga 

kommunikationsformen värderats högre än den talande. En av anledningen till detta är 

att skolan under en lång tid har lagt stor vikt vid det skrivna ordet då skriftliga prov 

och övningar använts i störst utsträckning. Ytterligare en anledning till skriftens status 

har skapats genom åtskilliga böcker gällande grammatik, ordkunskap etc. (Backlund 

2006). Överallt i samhället möter vi det skriftliga språket och det är nästintill en 

nödvändighet att kunna läsa och skriva för att tillgodose sig information i skolan, i 

arbetslivet och i samhället. Skriften har blivit en central del i skolan, där det skriftliga 

provet i många fall värderas högre än den muntliga examinationen (Säljö 2000). Olga 

Dysthe (1996) menar att det finns olika former av skrivande, beroende på om 

skrivandet är till för en själv eller för att kommunicera med andra. Eftersom syftet 

med skrivandet skiljer sig från varandra, skiljer sig även språket och strukturen. Om 

skiften är till för att läsas av andra, måste författaren vara uppmärksam på att 

strukturen och innehållet får en så logisk och sammanhängande innebörd som möjligt, 

något som inte är av lika när skrivandet är till för en själv. Det som är den stora 

skillnaden mellan dessa skrivformer är att det antingen är processen eller produkten 

som står i fokus (Dysthe 1996). 

 

Även om skriftspråket länge har haft en högre status i samhället, har det talade språket 

fått ett ökat utrymme. Detta eftersom dagens mediesamhälle i stor utsträckning 

förmedlar tal genom exempelvis radio och tv. Talet har också blivit ett viktigt 

komplement till skriftspråket då talet har öppnat nya sätt att tillgodose och förmedla 

information (Backlund 2006). Trots att tal och skrift värderas högre i samhället så 

utgör det endast en liten del av det vi kommunicerar (Maltén 1998).   

2.1.2 Icke-verbala uttryck 
 
Maltén (1998) menar att minst 70 procent av vår kommunikation är icke-verbal. Det 

icke-verbala språket består av symboliska uttryck, som uppkom långt innan tal och 

skrift. Vi använder icke-verbala uttryck då orden inte räcker till eller för att förstärka 

vårt budskap. Kroppsspråk, intonation och ansiktsuttryck är några exempel på dessa 

uttryck. Kroppsspråket är ett komplement till den lingvistiska, språkliga 

kommunikationen och kan även kallas extralingvistiskt. De extralingvistiska uttrycken 
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delas in i tre delar: medvetet, omedvetet och speciellt. De medvetna uttrycken är 

kontrollerbara och något som man själv kan påverka, såsom kroppshållning, gester 

och stil. De omedvetna uttrycken är däremot okontrollerbara, exempelvis ögonuttryck 

och rodnad. Speciellt kroppsspråk är medvetet och inlärt, detta språk används ofta i 

speciella situationer. Till det speciella språket hör bl a teckenspråk för hörselskadade 

och dykare. Slutligen finns det kroppsspråk som är nationellt kulturbundna. Att skaka 

på huvudet betyder i många kulturer nej, medan i andra kulturer signalerar detta 

budskap genom att kasta bakåt huvudet bakåt. En annan viktig del av de icke-verbala 

uttrycken är hur vi använder vår röst, de paralingvistiska uttrycken. De 

paralingvistiska uttrycken har inget att göra med betydelsen av orden utan det sätt 

som de framförs på. Röststyrka, intonation, uttal och betoning är några exempel på 

detta. Som tidigare nämnts så är de extralingvistiska och paralingvistiska uttrycken av 

stor betydelse för att kunna förmedla sitt budskap och framförallt för att göra det 

intressant. Detta är något som är relevant för alla människor men framförallt för de 

som befinner sig i en ledarposition, såsom lärare. Om läraren inte förmedlar 

budskapet på ett levande och medryckande sätt, är risken stor att eleverna tappar 

intresset (Maltén 1998). En fördjupning av de paralingvistiska och extralingvistiska 

uttrycken berörs nedan.  

2.2 Paralingvistiska uttryck 
 
Paralingvistiska uttryck syftar till rösten och dess användning av exempelvis 

betoning, styrka, tempo och pauser. Utan dessa röstelement är det svårt för den 

lyssnade att förstå, det skulle kunna liknas vid att läsa en text utan punkter och 

mellanrum (Backlund 2006). 

2.2.1 Röst 
 
Varje individ har en unik röst, genom den kan vi känna igen en människa utan att 

nödvändigtvis behöva se personen i fråga. Rösten ger information om talaren, vilket 

gör att en uppfattning om människors geografiska och sociala bakgrund kan fås, samt 

vilken sinnesstämning de befinner sig i eller om talaren är ung eller gammal (Nilsson 

& Waldemarson 1995). För att skapa intresse och uppmärksamhet till det som sägs 

har användandet av rösten en stor betydelse. Betoning och satsmelodi gör att orden 

blir levande och hjälper till att skapa en innebörd av kontexten. Det är stor skillnad att 
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lyssna till en talare som har en entonig röst jämfört med en talare som är duktig på att 

använda sig av intonation. Ofta finner lyssnaren den sistnämnda talaren mer intressant 

och lättare att lyssna till (Backlund 2006). Även John Steinberg (2004) påpekar vikten 

av lärarens medvetenhet gällande de icke-verbala signalerna. Elevernas 

uppmärksamhet kan fångas genom enkla förändringar i tonläget. Genom att höja och 

sänka rösten vid väl valda tillfällen kan exempelvis spänning, lugn och intresse 

skapas. Dock måste en balans infinna sig, om en förändring i tonläget görs för att 

påkalla uppmärksamhet ska detta endast göras under ett kort ögonblick. Om den höjda 

rösten skulle fortsätta längre, ger det mottsatt effekt och kan ha en negativ påverkan 

på den grupp som talas till. Det skapar en ond cirkel där oro och röststyrkan trappas 

upp, vilket leder till att det blir svårare att återfå gruppens intresse (Steinberg 2004).   

 

Som tidigare nämnts kan information fås genom rösten såsom sinnesstämning, 

känslor och till viss del även personlighetsdrag. Något som förstärker den 

informationen är användning av röststyrkan, vilket är en bidragande faktor som 

hjälper till att förmedla våra känslor och avsikter. Röststyrkan brukar hos de flesta 

människor anpassas efter den situation eller sinnesstämning som denne befinner sig i, 

och det kan vara ett hjälpmedel för omgivningen som i sin tur väljer sitt sätt att agera. 

Genom röststyrkan kan det avläsas om en människa exempelvis är rädd, arg eller 

glad. En person som är rädd eller står inför ett allvarligt samtal talar ofta ljust och 

långsamt medan en kraftfull stämma används då denne är arg eller vill uppmana till 

något. Djupa och mörka röster, både hos män och hos kvinnor, tenderar att skapa ett 

förtroendeingivande intryck, då de förmedlar ett sakligt och tryggt beteende. Tvärtom 

är det med ljusa och gälla röster som kan uppfattas som upprörda eller stressade. En 

ljus röst kombinerad med ett långsamt tempo kan dock symbolisera ödmjukhet. Glada 

människor brukar i större utsträckning använda sig av intonation och växling mellan 

tonarter, medan en nedstämd människa gör det i mindre utsträckning (Backlund 

2006). 

 

När det talas om rösttempo syftar det inte till antalet ord som hinner sägas under en 

viss tidsperiod, istället är det lyssnarens uppfattning som bestämmer detta. Om en 

talare använder sig av pauser i liten utsträckning leder det ofta till att andningen blir 

ansträngd vilket kan uppfattas som att talaren har ett snabbt rösttempo. Detta är 

framförallt ett misstag som ”nybörjare” gör då denne vill få fram mycket information 
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under en kort tidsperiod. En mer erfaren talare har lärt sig vikten av att ta 

andningspauser vid rätt tillfällen och ändå ha möjlighet att framföra en stor mängd 

information (Backlund 2006).  

 

Det finns ytterligare en betydelse av att använda pauser i ett samtal. Många gånger 

används detta medvetet för att skapa eftertryck till det som har sagts men det kan 

också vara ett uttryck för makt. Det skulle också kunna uppfattas som osäkerhet eller 

tveksamhet, i värsta fall att uppfattas som omständlig och trögtänkt om det används 

alltför ofta vid fel tidpunkter. Vidare skulle det kunna vara ett tecken för att talaren 

inte har något att säga eller inte vill uttala sig. De som talar i ett snabbt rösttempo 

uppfattas som energifyllda och engagerade, dock kan det också betyda att de är 

stressade och otrygga (Nilsson & Waldemarson 1995). Fortsättningsvis är det viktigt 

att hitta en balans i sitt röstanvändande, och anpassa rösten efter den situation som 

råder. Det är därför bra om talaren funderar över vilka människor det talas till, vad det 

ska talas om och i vilken lokal eller sammanhang som föreligger (Backlund 2006). 

2.3 Extralingvistiska uttryck 
 
Det är genom synen vi människor tar in de allra flesta intrycken som till stor del 

består av icke-verbala signaler. De extralingvistiska uttrycken är i stort sett allt vi ser 

hos en människa: personlig stil, ansiktsuttryck, ögonuttryck, gester och 

kroppshållning. Genom att iakttaga andra människor fås dels en uppfattning om hur 

de ser ut, men också deras beteende (Nilsson & Waldemarson 1995). Kroppsspråk är 

ett av de kommunikationssätt där vi med hela kroppen kan förmedla vårt budskap, det 

är av den orsaken av stor vikt att vi kommunicerar med kroppen på ett bra sätt. Det är 

därför viktigt att de ord vi säger gestaltas med både kropp och röst (Steinberg 2004).   

2.3.1 Ansikte 
 
De olika ansiktsdelarna är placerade på ett bestämt sätt hos alla människor, ändå har 

varje individ ett unikt ansikte. Det är ofta genom ansiktsdragen vi lär oss att känna 

igen varandra. Eftersom ansiktet är den kroppsdel som oftast inte är täckt, inom den 

västerländska kulturen, fungerar det som en stor informationskälla för människor i 

omgivningen, genom ansiktet får vi information om personen ifråga (Nilsson & 

Waldemarson 1995). Människor tenderar att vara duktiga på att kontrollera sin 
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ansiktsmimik, det är först vid överväldigande situationer som många av oss har svårt 

att påverka våra uttryck. Det är vid dessa tillfällen de omedvetna uttrycken gör sig 

synliga, såsom rodnad, svett, tårar och pupillförstoring. Det mest frekventa 

ansiktsuttrycket som används i den västerländska kulturen är leendet. Dels används 

det för att förmedla vänlighet, men det förekommer även då en känsla maskeras, 

exempelvis rädsla eller avsky. Ansiktsuttryck kombinerat med rösten är det mest 

framgångsrika sättet att framföra det talade ordet. Ansiktet agerar som ett redskap för 

att antingen förmildra eller förstärka de ord som sägs (Backlund 2006). 

2.3.2 Blicken 
 
Ytterligare en central del av de extralingvistiska uttrycken är blicken, detta eftersom 

människor naturligt möter blicken med den som det talas till. Det är ett av människans 

sätt att avläsa reaktioner från omgivningen. Vid talandet talar inför en grupp är det av 

vikt att se de enskilda individerna, att få dem att känna sig sedda. Dock är det viktigt 

att vara försiktig med att låta blicken dröja kvar alltför länge vid en och samma person 

då det kan skapa en känsla av osäkerhet hos den person som är tittad på. Att inte se på 

gruppen som tilltalas är vanligt då talaren känner sig osäker eller nervös i sin roll 

(Liljestrand 1986). Det är svårt att säga exakt hur länge man får titta på en person 

innan det blir obekvämt för den andra personen, oftast finns det kulturbundna regler 

som bestämmer vad som är accepterat. Om det tittas länge och ofta på en person kan 

det vara tecken på attraktion, men det kan även uppfattas som aggressivitet om 

personen i fråga stirrar intensivt. En undvikande blick kännetecknar exempelvis 

avståndstagande och används framförallt i situationer som är besvärande (Nilsson & 

Waldemarson 2005). 

2.3.3 Gester/Kroppsspråk 
 
Alla människor har en egen kroppsrytm såsom hjärt- och pulsslag. Detta bidrar till 

vårt personliga tempo som andra ser i vårt sätt att gå, stå eller prata. Alla har ett 

individuellt kroppsspråk, det är det som gör att man oftast känner igen sina vänner 

och bekanta även om de befinner sig på långt håll eller är utklädda. En del av 

kroppsspråket består av gester, handrörelser, som används för att förtydliga det som 

sägs med ord (Nilsson & Waldemarson 1995). Gester kan delas in i tre olika grupper, 

beskrivande, ledsagande och signalerande. Gester kan tillhöra flera av dessa grupper 
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eftersom det i flera fall kan vara svårt att se gränsen mellan dessa. Med beskrivande 

gester menas att hand- samt armrörelse beskriver hur något ser ut. Ledsagande gester 

innefattas som mer personliga rörelser, där det inte alltid finns en medvetenhet om att 

de utförs. Handuppräckning och vinkning är exempel på signalerande gester. Många 

av dessa gester skulle kunna översättas till ord, dock är det viktigt att vara medveten 

om att gesterna ska tolkas i det sammanhang som de befinner sig i (Backlund 2006).  

2.3.4 Kroppshållning 
 
Kroppshållning kan till viss del visa hur vi mår, både den fysiska och psykiska 

konditionen. Kroppshållningen visar den aktuella sinnesstämning, något som kan 

överföras till åhörarna (Liljestrand 1986). Med kroppshållningen kan vi visa vår status 

i det sammanhang vi befinner oss i, om talaren känner sig överlägsen tenderar 

kroppshållningen att bli därefter. För att ge sken av att vara en trygg person kan 

kroppshållningen anpassas, exempelvis stå stadigt och lite bredbent, rak i ryggen samt 

huvudet högt. Om talaren däremot är osäker och otrygg görs kroppen ofta mindre, 

huvud och axlar sjunker ihop samtidigt som denne står tätt ihop med benen, något 

som ger en ostadig hållning (Backlund 2006).  

 

Det finns olika talarställningar som kan användas, några av dessa kommer att 

behandlas nedan. En vanlig talarställning är den så kallade domusfattningen som 

innebär att talaren står med armarna korsade över bröstet. För talaren kan denna 

ställning kännas trygg medan det för lyssnaren kan tolkas som osäkerhet och 

distanstagande. En annan talarsällning som är flitigt använd är då talaren håller i något 

föremål, såsom en penna eller en pekpinne. Ofta blir åhörarna distraherade av 

rörelserna som görs eftersom talaren ibland rullar, jonglerar eller pekar på dem med 

föremålet. Koncentrationen förflyttas från talaren till föremålet och man lyssnar inte 

till det som sägs. Att sitta ned eller luta kroppen mot ett bord kan hämma 

röstresurserna, detta eftersom kroppen blir mer ihopsjunken. Denna ställning är 

välanvänd då den ger talaren en avslappnad stil. En talarställning där röstkapaciteten 

används på bästa sätt är då talaren har en ”öppen kropp”, dvs. stå stadigt med benen 

brett isär och armarna längs med kroppen där underarmarna används för gester. En 

vanlig ställning, framförallt hos kvinnor, är att stå med benen i kors, en ”kissnödig” 

ställning, vilket bidrar till dålig balans och ett spänt intryck. Alla talarställningar 
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förmedlar något positivt eller negativt, det är av betydelse att hitta en talarställning 

som dels passar personligheten samt den situation som råder (Backlund 2006). 

3. Metod 
 
Metod är det tillvägagångssätt som används för att samla in information kring det 

ämne syftas att undersökas. Det finns flera sätt att bedriva denna insamling på 

(Ejvegård 2003). De metoder som vi använt oss av i denna uppsats är kvalitativa, 

vilket innebär att det är forskarens tolkning som ligger till grund för resultatet samt att 

mycket information söks från få respondenter. Informationen söks då på djupet 

(Holme & Solvang 1997). Nedan belyses de metoder som har använts i denna 

uppsats, vidare kommer de tankar kring det urval som har gjorts beskrivas, följt av att 

undersökningens validitet och reliabilitet kommer att diskuteras. Slutligen beskrivs de 

etiska riktlinjer som vi har tagit hänsyn till samt den bearbetning som har gjorts av det 

insamlade materialet.  

3.1 Observation som metod 
 
En av anledningarna till varför observation väljs som metod är att studera mötet 

mellan människor. Fördelen med detta är att observatören upplever vad som sker och 

kan göra sina egna tolkningar, till skillnad från exempelvis intervju då det är 

respondenten som ger informationen. Observation passar bäst då avsikten är att 

studera en speciell miljö och har ett begränsat syfte, detta betyder att det är viktigt att 

hitta en miljö som kan besvara syftet och frågeställningarna. Observation är en 

tidskrävande metod, det kräver ett bra förarbete då det måste specificeras vad det är 

som ska observeras. Ett dilemma som kan uppstå vid användning av observation är att 

observatören riskerar att bli mindre flexibel desto mer förarbete som har lagts ner, 

detta eftersom ramarna för vad som ska observeras då kan vara svårare att ändra på 

(Repstad 1999).  Gilje och Grimen (2000) menar att det är viktigt att forskare har både 

insikt och utsikt. Insikt betyder att ha stor kunskap om det som görs, men att 

aktiviteten har kommit forskaren för nära. Därför är det viktigt att även ha god utsikt 

för att kunna reflektera och se arbetet från olika perspektiv. 

 

Vid användning av observation är det av betydelse att ta ställning till om öppen eller 

dold observation ska användas. Dold observation betyder att deltagarna inte är 
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medvetna om att det är en observation som pågår. Det är viktigt att vara försiktig vid 

användning av dold observation på grund av etiska skäl. Under en öppen observation 

är deltagarna medvetna om att de deltar i en studie. Som observatör är det av 

betydelse att bygga upp en tillit till det som observeras men samtidigt ha ett neutralt 

förhållningssätt. Ibland kan det vara en väldigt liten skillnad mellan att vara aktör och 

observatör, observatören ska befinna sig i den miljö som ska observeras men inte vara 

delaktig i den. Detta är av stor betydelse för att bibehålla sitt kritiska förhållningssätt, 

speciellt när observationerna tar plats under en lång tid inom en och samma miljö 

(Holme & Solvang 1997). Innan observatören går in i miljön som ska observeras är 

det viktigt att fundera över om denne ska ha en aktiv eller passiv roll. Fördelen med 

att ha en passiv roll som observatör är att rollen blir mer återhållsam, där inget 

ställningstagande behöver tas, då denne inte beblandar sig i de situationer som kan 

uppstå. Nackdelen med passiv observation är att det kan skapa en oro och osäkerhet 

hos aktörerna, eftersom det är en konstlad situation. Om den aktiva rollen intas av 

observatören blir denne mer involverad i miljön som observeras, vilket kan leda till att 

syftet med observationen hamnar i skymundan (Repstad 1999).  

3.1.1 Urval till observation 
 
Observationerna har utförts på två gymnasieskolor i Mellansverige. Dessa skolor 

valdes genom att vi redan hade en befintlig kontakt på vardera skola. Undersökningen 

har skett hos fem ämneslärare, vi har valt att inte särskilja dessa då det inte är relevant 

för vårt syfte. Lärarna blev tillfrågade genom e-post och telefonsamtal om de kunde 

tänka sig att medverka på denna undersökning. Vårt enda krav var att läraren skulle 

bedriva någon form av genomgång under lektionen.  

3.1.2 Utförandet av vår observation 
 
Eftersom den icke-verbala kommunikationen oftast sker omedvetet tror vi att det kan 

vara svårt att få tillförlitligt resultat om vi exempelvis skulle intervjua läraren om 

dennes icke-verbala signaler. Vi anser att störst tillförlitlighet fås om detta observeras 

som en utomstående observatör. En öppen observation har därför bedrivits, då 

deltagarna är medvetna om att vi som observatörer finns där. Det finns ingen 

anledning för oss om observatörer att utföra en dold observation, detta eftersom 

undersökningens syfte kan uppnås ändå. Det skulle fortsättningsvis vara svårt att 
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bedriva en dold observation i en skola pga. etiska skäl. Vår roll som observatörer 

kommer att vara passiv, detta eftersom vi vill observera en sådan naturlig 

klassrumssituation som möjligt samt att vi vill ha uppsikt över läraren under den korta 

tid som observationen utförs. Observationerna överstiger inte 20 minuter då det är 

svårt att bibehålla full koncentration under en längre period, ytterligare en anledning 

till tidsbegränsningen är att en genomgång sällan pågår längre än så. Under 

observationen är vi så osynliga som möjligt för att i minsta mån påverka lärare och 

elevers agerande. Nackdelen med att inta en passiv roll är att lärare och elever kan 

uppleva att observatören ”spionerar”, vilket i sin tur kan leda till ett osäkert beteende. 

Dock anser vi att fördelarna väger upp nackdelarna med att inneha en passiv roll.  

 

Då vi har valt att observera de icke-verbala uttrycken har vi konstruerat ett 

observationsschema (Bilaga 1). Idén till observationsschemat har hämtats från en 

tidigare publicerad C-uppsats (Dolk Bengtsson & Persson 2007). Deras 

observationsschema sökte att mäta frekvensen av icke-verbala uttryck, hur ofta en 

lärare använde sig av icke-verbal kommunikation såsom ansiktsmimik, kroppsspråk 

och kroppshållning.  Observationsschemat har sedan anpassats av oss för att passa 

vårt syfte och det vi syftar till att undersöka. Anledningen till att vi har valt att arbeta 

med observationsschema är att vi vill observera röst, ansiktsuttryck och kroppsspråk, 

”huvudkategorierna” inom de icke-verbala uttrycken. Med stöd från den valda 

litteraturen har vi diskuterat oss fram till vilka underkategorier som skulle finnas med 

i observationsschemat. Med hjälp av observationsschemat anser vi oss ha fått en 

struktur i vår observation. Att använda sig av en videokamera skulle kunna vara ett 

komplement i observationen, dock anser vi att videokameran inte är en nödvändighet 

eftersom vi är två observatörer som fokuserar på en person, läraren, under en relativt 

kort tidsperiod.  

 

I observationsschemat använder vi oss av en graderingsmall (Bilaga 2), vilket 

fungerar som ett stöd i vår tolkning av det insamlade materialet. Mallen innehåller 

stegen 1-5 där var och en av dessa steg beskriver i vilken utsträckning de olika 

formerna av de icke-verbala uttrycken sker. Detta anser vi var viktigt för att skapa en 

tydlighet i vår bedömning för oss som observatörer. Graderingsmallen har vi själva 

utformat för att lättare kunna göra en bedömning av de icke-verbala uttrycken samt att 

vi, som två olika observatörer, ska vara så samspelta som möjligt och använda oss av 
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observationsschemat på samma sätt. Eftersom vi under observationerna har utgått från 

observationsschemat samt antecknat stödord istället för att skriva fritt, har vår 

graderingsmall utgjort ramen för hur vi bedömer. Vid de flesta observationstillfällena 

var våra tolkningar samstämmiga. De gånger det skiljdes åt, förde vi en diskussion 

kring våra bedömningar. Vid dessa tillfällen framkom det återigen att våra tolkningar 

var detsamma. Förklaringen är att det skiljde minimalt från det ena steget till det 

andra vilket ledde oss till att markera olika steg på observationsschemat. Vi är 

medvetna om att observationerna till stor del, byggde på våra tolkningar vilket skulle 

kunna ses som en nackdel. Vi anser dock att det inom alla metoder krävs någon form 

av tolkning och att det är därmed svårt att undkomma. 

3.2 Intervju som metod    
 
Intervju är ett muntligt kommunikationssätt som används för att ta reda på människors 

olika perspektiv, där antingen en eller flera respondenter blir intervjuade. Intervju är 

en metod som kräver noga förarbete, detta för att få väl bearbetade frågor som ska 

vara tydliga för respondenten. Det bör inte finnas några oklarheter som leder till att 

intervjuaren måste gå tillbaka till respondenten med ytterligare frågor efter intervjun  

(Ejvegård 2003). Det finns ett antal faktorer som det bör funderas kring före 

intervjutillfället, exempelvis att intervjufrågorna ska vara kopplade till 

forskningsfrågorna samt att frågorna ska kunna hjälpa till att besvara syftet. 

Fortsättningsvis är det viktigt att fundera på vilken typ av intervju som ska utföras, 

såsom enskilt, grupp eller parintervjuer. Om tidsbrist råder kan det vara fördelaktigt 

att använda sig av gruppintervju eftersom det både är effektivt och tar mindre tid. 

Ytterligare en fördel med att intervjua en grupp är att det kan ge fylligare information, 

dvs. något som har sagts av en person kan följas upp av någon annan. Dock är det 

viktigt att deltagarna känner sig någorlunda trygga med varandra för att våga tala 

inför gruppen. Gruppintervjuer kan med fördel göras av två eller fler intervjuare då 

ansvaret kan fördelas, den ena kan ställa frågorna och den andre kan studera den icke-

verbala kommunikationen. En nackdel med flera intervjuare är att det finns en risk för 

att respondenten känner sig i underläge vilket resulterar i att intervjun blir hämmad 

(Repstad 1999).  
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Redan innan intervjutillfället är det viktigt att reflektera över vilken insamlingsmetod 

som ska användas. Det mest praktiska är att använda sig av ljudupptagning då man i 

lugn och ro kan gå tillbaka till den genomförda intervjun för att sedan transkribera den 

(Ejvegård 2003). Många respondenter kan bli en aningen reserverade när de vet att 

ljudupptagning sker, trots detta rekommenderar Pål Repstad (1999) att det ändå är 

värt att använda sig av ljudupptagning eftersom intervjumomentet i sig är konstlat. 

Vidare menar författaren att ljudupptagning vanligtvis inte gör någon skillnad på 

respondentens beteende. Om så skulle vara fallet är det viktigt att intervjuaren speglar 

ett avspänt förhållande till att ljudupptagning sker (Repstad 1999). Att endast använda 

sig av anteckningar kan bidra till att en stor del av informationen som ges av 

respondenten går förlorad, såsom intonation och rösttempo. Det är viktigt att direkt 

efter intervjun och göra minnesanteckningar eftersom det annars kan vara mycket 

svårt att komma ihåg intervjun (Ejvegård 2003). 

 

Intervjuaren ska försöka ha en så neutral och objektiv attityd som möjligt för att inte 

påverka respondenten samt att inte ha värderingar kring svaren. Den neutrala rollen 

får dock inte övergå till något som kan uppfattas som avståndstagande, då det kan 

skapa en olustig känsla hos respondenten. Frågorna som ställs ska inte vara ledande 

på något vis, utan bör vara objektiva och ställas på samma sätt till alla respondenter. 

En intervju kan ge djup och nyanser inom olika perspektiv, men det är även viktigt att 

vara medveten om att det är en tidskrävande metod sett till både för- och efterarbetet, 

då frågorna måste planeras väldigt noga samt att gott om tid för transkriberingen 

måste avsättas (Ejvegård 2003).  

3.2.1 Urval till intervju 
 
Liksom observationerna, har intervjuerna genomförts i totalt fem olika klasser på två 

gymnasieskolor i Mellansverige. För enkelhetens skull valdes samma skolor där 

observationerna genomfördes. Vid lektionernas början informerades eleverna av oss 

om varför vi var närvarande samt att vi önskade frivilliga elever till ett gruppsamtal 

som skulle ta plats senare under lektionen. Eleverna fick då tillfälle att under större 

delen av lektionen tänka igenom om de ville deltaga eller inte. Urvalet skedde sedan 

genom lottning av de frivilliga eleverna. Tanken med detta var att vi eftersträvade att 

intervjua mindre grupper om tre elever, samtidigt som vi önskade att ett urval av 
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eleverna skulle ske utan att vi själva var inblandade i valet av dessa. I de fem 

klasserna som vi genomförde denna undersökning mötte vi aldrig några svårigheter 

att få eleverna att ställa upp. Genom lottningen fick vi fram tre frivilliga elever ur 

varje klass som var intresserade av att delta i studien.  

3.2.2 Utförandet av vår Intervju 
 
Då en del av vårt syfte är att undersöka vad som gör eleverna uppmärksamma under 

en lärarledd genomgång valde vi att använda oss av intervju som metod. Dessa 

intervjuer gjordes i mindre grupper, med tre elever, då förhoppningen var att intervjun 

ska likna ett samtal där eleverna kunde känna trygghet i varandra och med oss som 

intervjuare. Intervjuernas längd var ca 10 min vardera, frågorna som ställdes var;  

 

– Vad är det som gör att ni blir uppmärksamma och lyssnar till en lärare under 

genomgång?   

– Om ni ser tillbaka på lärare som ni har haft tidigare under åren, och de som ni har 

nu, vad har de gjort för att fånga ert intresse under genomgången? 

 

Vi valde avsiktligt att ställa så generella frågor som möjligt, detta för att vi inte ville 

påverka dem till att tala om kroppsspråk, samtidigt önskade vi få så ”ärliga” svar som 

möjligt och låta eleverna berätta fritt om vad som får dem att bli intresserade av att 

lyssna. Ytterligare en anledning var att eleverna inte nödvändigtvis skulle förknippa 

intervjufrågorna med den lärare som nyligen observerats, detta eftersom vårt syfte var 

att få en generell bild av vad som gör eleverna intresserade.  

 

Majoriteten av grupperna gav ingående och beskrivande svar samt talade länge kring 

varje fråga. Ett par grupper hade svårare att få ett flyt i sitt samtal, detta gjorde att vi 

som intervjuare fick ställa fler följdfrågor såsom ”Kan ni utveckla detta”?  Något 

gemensamt för alla fem intervjugrupperna var att två av de tre deltagande eleverna var 

mer ”aktiva talare” vilket gjorde att den tredje eleven hamnade i ett mer passivt läge. 

 

Under intervjuerna var vi båda närvarande, en av oss var ansvarig för frågorna medan 

den andre fokuserade på att göra minnesanteckningar som ett stöd för den kommande 
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transkriberingen. Fortsättningsvis anser vi att två intervjuare, som har varit närvarande 

vid samma tillfälle, kan underlätta tolkningen av materialet.   

3.3 Validitet och Reliabilitet 
 
För att resultatet ska ha ett vetenskapligt värde måste forskningen både vara reliabel 

och valid. Reliabilitet betyder tillförlitlighet, vilket exempelvis innebär att den metod 

som används måste ge ett så preciserat och exakt resultat som möjligt. Validitet 

betyder giltighet, där undersöks det som man har som avsikt att undersöka (Ejvegård 

2003). Då vi går in i ett klassrum för att påbörja observationen finns redan vetskapen 

om vad som ska undersökas: röst, ansiktsuttryck, kroppsspråk samt stämningen i 

klassrummet. Dessa kategorier finns med i vårt observationsschema som används 

under alla fem observationstillfällen. Eftersom vi redan innan observationernas 

genomförande, har bestämt de olika kategorierna som ska undersökas, anser vi att 

observationerna får en god validitet. Den graderingsmall som används vid 

bearbetningen av materialet tillför reliabilitet till resultatet då vi som observatörer har 

resonerat oss fram till vad de olika graderingsstegen innebär. Eftersom vi båda har 

varit observatörer vid alla tillfällen och utgått från samma graderingsmall, ökar enligt 

oss själva, tillförlitligheten på resultatet. Under intervjuerna dokumenterades samtalen 

med ljudupptagning, vi anser oss därför ha en god reliabilitet även för intervjuerna. 

Detta eftersom det möjliggör oss att återgå till samtalen vid flera tillfällen under 

arbetets gång, vilket i sin tur leder till att vi får ett mer exakt resultat än om vi enbart 

skulle utgå från vårt eget minne.   

 

Då alla individer är olika och har olika uppfattningar om det som sker runt omkring 

oss är vi medvetna om att våra egna tolkningar kommer att påverka resultatet till viss 

del, likväl som att respondenternas tolkningar av intervjufrågorna kan skilja sig från 

varandra.   

 

3.4 Etiska principer 

Inom all forskning är det av yttersta vikt att vara medveten om forskningsetiska 

principer och riktlinjer. Det finns fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är viktigt att göra 
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sig väl förtrogen med dessa huvudkrav innan påbörjandet av undersökningen. 

Informationskravet innebär att de deltagande ska informeras om att det är frivilligt att 

ställa upp samt att de när som helst kan avbryta deltagandet. De ska även informeras 

om deras roll i undersökningen samt ges tydlig information om vart de kan vända sig 

vid eventuella frågor. Detta tog vi fasta på genom att innan undersökningens början, 

skicka e-post med information om undersökningen till ett flertal lärare, med en del 

lärare förekom även telefonkontakt. Läraren kunde då ta ställning till om de ville 

deltaga tills nästa kontakt skedde. Både när det gäller lärare och elever har vi varit 

tydliga med att deltagandet är frivilligt. Med samtyckeskravet menas att alla 

medverkande själva har rätt till att ta ställning om de vill medverka eller inte, barn 

som är under 15 år ska ha föräldrarnas medgivande. Då våra observationer och 

intervjuer har skett i gymnasieskolan, har eleverna själva fått ta beslut om deras 

medverkan. Vi vet också att vissa av de utvalda lärarna hade informerat eleverna om 

att vi skulle komma dit. Innan undersökningens påbörjan stämde vi av med de berörda 

skolornas rektorer för att få deras samtycke. I vår uppsats har vi valt att hålla alla 

inblandande helt anonyma, något som konfidentialitetskravet tar upp. Vidare står det 

skrivet att det är viktigt att förvara det insamlade materialet säkert så att ingen 

obehörig har tillgång till det. Det sista huvudkravet är nyttjandekravet, vilket innebär 

att de insamlade uppgifterna endast får användas inom forsknings syfte 

(Vetenskapsrådet 2006). 

3.5 Bearbetning av våra observationer 
 
Under analysen av det insamlade materialet gällande de observationer som utförts, har 

graderingsmallen varit till stor hjälp (Bilaga 2). Graderingsmallen har varit ett stöd i 

vår bedömning av de fem olika stegen som har använts i observationsschemat (Bilaga 

1). Observationerna har gjorts med närvaro av oss båda, där observationsschemat har 

fyllts i individuellt. Efter varje avslutad observation har en sammanställning av det 

insamlade materialet gjorts. Detta har utförts tillsammans då vi har jämfört varandras 

observationsscheman. I anslutning till detta har vi även haft ett samtal om våra 

iakttagelser för att skapa ett samförstånd oss emellan om den lärare som har 

observerats. Samma typ av samtal har förts kring vår uppfattning om stämningen i 

klassrummet. En sammanställning av dessa samtal har dokumenterats skriftligt, för att 

sedan kunna bearbetas och fungera som ett stöd för utformningen av resultatet. I vår 
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bearbetning har vi tagit hjälp av vårt observationsschema som är indelat i olika 

kategorier: röst, ansiktsuttryck, kroppsspråk och stämning i klassrummet. Dessa 

kategorier kommer att återfinnas i det kommande resultatet.  

 

Graderingsmallen som har fungerat som ett stöd för vår tolkning och bedömning, 

kommer inte att publiceras i den kommande resultatdelen. Istället kommer 

observationerna och tolkningarna av dessa att sammanställas i form av en 

sammanhängande text. Kvale (1997) benämner denna analysmetod som narrativ 

strukturering. Författaren menar att en narrativ text ska organiseras tidsenligt och 

skrivas på ett berättande sätt. Denna metod har valts då vi önskar att ge ett sådant 

beskrivande helhetsintryck som möjligt av våra observationer. 

3.6 Bearbetning av våra intervjuer 
 
Samtalet från gruppintervjuerna har spelats in och sparats på ljudfiler. Dessa ljudfiler 

har strax efter samtalet transkriberats. Eleverna inbjöds till att diskutera och samtala 

fritt sinsemellan även om intervjun grundades på två ”huvudfrågor”. Under 

transkribering har vi valt att utesluta vissa delar då vi upplever att respondenternas 

svar var alltför ovidkommande. Med ovidkommande i detta fall syftar vi till de svar 

som inte hade med frågorna eller området att göra. Det har heller inte gjorts någon 

fokusering på elevernas samtalspauser, fnitter osv., eftersom detta inte är relevant för 

vårt syfte. Med utgångspunkt för den transkriberade texten har en vågrät och lodrät 

analys gjorts. Först bearbetades varje enskild intervju utifrån det lodräta perspektivet, 

då man enligt Thomsson (2002) ”skär rakt igenom” varje intervju. För vår del innebar 

det att vi sökte efter olika teman i det som sagts under intervjuerna. Dessa teman, eller 

kategorier, används även i den vågräta analysen som är tänkt att analysera ”tvärs 

igenom” intervjuerna. Den vågräta analysen är till för att söka likheter och olikheter i 

de transkriberade texterna. Resultatet av intervjuerna baseras på en sammanställning 

av den lodräta och vågräta bearbetningen.  
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4. Resultat av observationer och intervjuer 
 
Nedan presenteras resultatet av det insamlade materialet, observationerna och 

intervjuerna. Ordningsföljden av presentationen har inget samband med den 

tidsordning som observationerna och intervjuerna har utförts. Först beskrivs resultatet 

av observationerna, där de fem lärarna benämns som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, 

Lärare 4 och Lärare 5. Vidare följer resultatet av gruppintervjuerna. Anledningen till 

detta upplägg beror på att gruppintervjuerna inte har någon direkt koppling till den 

observerade läraren eftersom frågorna är generellt ställda.  

4.1 Resultat av undervisningsobservationer  

 
4.1.1 Lärare 1 
 
Innan genomgången hade påbörjats var stämningen väldigt pratig och det förekom 

mycket småsnack bland eleverna. Många av eleverna ropade rakt ut och pratade i mun 

på varandra, däremot avtog pratet då läraren tog ordet. Vi som observatörer anser att 

läraren använde sig av god intonation, med detta menar vi att det fanns en 

regelbunden växling mellan tonarterna. Det kan även uppfattas som så på grund av 

lärarens dialekt. Vi uppfattade lärarens röststyrka som stark men ändå behaglig 

eftersom rösten var väl anpassad efter den lokal som genomgången tog plats i, då 

denna lokal var något större än ett ”standard klassrum” Läraren hade en varierad 

sinnesstämning under lektionen, vi menar att läraren till största delen av 

genomgången lät glad men att det förändrades då det blev surrigt i klassrummet. När 

det skedde hördes en irritation i lärarens röst som stannade kvar en kortare stund. 

Sinnestämningen förändrades ytterligare under genomgången till att låta glad och 

skämtsam, något som smittade av sig på eleverna. Vid dessa tillfällen log läraren, 

leendet känndes naturligt och bidrog till att skapa en bra stämning i klassrummet.  

 

Stundvis under genomgången upplevde vi att lärarens tempo i rösten ökade jämfört 

med det tempo som i övrigt hölls. Tempohöjningen inträffade framförallt då 

förklaringar gavs, vilket vi uppfattade som ett tecken på lärarens engagemang och 

intresse till sitt ämne. Ögonkontakten var fixerad då läraren pratade direkt till en elev 

samt då frågor ställdes av dem. Då läraren talade till alla så användes en ofixerad och 
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svepande blick. Något som observerades var att läraren fixerade blicken mer på ena 

halvan av klassrummet än den andra. Anledning till detta skulle kunna vara att 

majoriteten av eleverna satt på den halvan, eller att det var där de mest aktiva eleverna 

satt.  

 

Läraren intog en stående position under hela genomgången vilket möjliggjorde 

användandet av gester med armar och händer, något som läraren främst använde sig 

av för att förtydliga det som sades. Under genomgången rörde sig läraren inte i hela 

klassrummet utan främst i den främre delen, vid tavlan. Lärarens kroppshållning var 

under genomgången avslappnad och ingav också en känsla av självförtroende. Detta 

tillsammans med att läraren hade en förmåga att lägga sig på elevernas språkmässiga 

nivå, då denne använde sig av ord som var ungdomliga och lättförståliga, bidrog det 

till att vi uppfattade stämningen i klassrummet som lättsam.      

4.1.2 Lärare 2 
 
Under denna genomgång var det redan från början tyst och lugnt i klassrummet. 

Läraren stod placerad i främre delen av rummet och till en början med armarna i kors. 

Eleverna skrev flitigt ner det läraren gick igenom. Senare under genomgången 

använde sig läraren flitigt av gester med armar och händer på ett positivt sätt, då 

gesterna användes för att förtydliga det som sades. Dock avtog användandet av gester 

när läraren satte sig ner. Lärarens röst var intressant att lyssna på eftersom både 

intonation och röststyrka var varierande under genomgången. Detta gällde även för 

röstens sinnestämning, då rösten varken var sur eller glad. För oss var det svårt att få 

en uppfattning om lärarens aktuella sinnesstämning eftersom det inte visades tydligt i 

varken rösten eller ansiktsmimiken. En anledning till att vi tolkade läraren på detta 

sätt var att läraren var sparsam med sina leenden, de få gånger läraren log var under 

samtal med eleverna. 

 

Vid samtal med eleverna hade läraren en ”personlig” ögonkontakt med de elever som 

tilltalades, däremot använde läraren en svepande blick då alla i klassen tilltalades. Sett 

till rösttempo använde sig läraren av ett behagligt tempo, då tempot anpassades så att 

det blev mer långsamt under de tillfällen läraren visade på olika exempel. 

Genomgången byggde till stor del på att eleverna skulle föra anteckningar, vilket 
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bidrog till en aktivitet hos eleverna. Vi som observatörer upplevde att denna aktivitet 

gav ett lugn i klassrummet, något som även förstärktes av lärarens sparsamma 

förflyttningar. Vidare ansåg vi att lärarens kroppsspråk var en bidragande faktor till 

den lugna stämningen i rummet. Kroppsspråket var kontrollerat då inga yviga och 

onödiga gester användes samtidigt som kroppshållningen var mer stel än avslappnad, 

vilket gav ett auktoritativt intryck.  

4.1.3 Lärare 3 
 
Till en början var det en surrig miljö i klassrummet, något som förändrades då läraren 

påbörjade genomgången. De flesta började skriva av vad läraren skrev på tavlan, dock 

inte alla då vissa satt med sina böcker stängda. Under genomgången använde sig 

läraren av varierande röstlägen, vilket gör att vi tyckte att rösten var intressant att 

lyssna till. Andra bidragande faktorer till detta kan vara att lärarens röststyrka och 

tempo var väl anpassat till lokalens storlek. Vidare tolkade vi som observatörer att 

läraren hade en glad sinnesstämning i rösten under hela genomgången, något som 

även visade sig genom att läraren log ofta. Både rösten och det kroppsspråk läraren 

använde sig av ingav ett lugn, såsom vi även upplevde stämningen i klassrummet. 

Detta tror vi kan ha ett samband med att läraren använde sig sparsamt av gester med 

armar och händer. De gånger läraren använde sig av gester med armar och händer var 

när något skulle förtydligas. En annan anledning till det sparsamma användandet av 

gester kan vara att läraren skrev en hel del på tavlan, händer och armar blev då mer 

låsta. Läraren lyckades ändå bibehålla kontakten med eleverna, genom att inte vända 

ryggen mot dem samtidigt som läraren skrev på tavlan. 

 

Större delen av genomgången utgick läraren från en stående position men under en 

kortare sekvens satte sig denne ner på några bänkar framme i klassrummet och 

blickade ut över klassen. Under genomgången använde sig läraren inte av en fixerad 

blick utan använde sig av en svepande blick. Läraren var rak i ryggen samtidigt som 

vi fick ett avslappnat och ledigt intryck då läraren satte sig ner. Detta tillsammans 

med lärarens röst som förmedlade en positiv och lugnande känsla bidrog till vad vi 

upplevde vara en lugn atmosfär i klassrummet.         
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4.1.4 Lärare 4 
 
Redan innan genomgången hade börjat och läraren tog till orda var stämningen tyst 

och lugn i klassrummet. Den stämningen fanns under hela genomgången. Lärarens 

röst var enligt vår tolkning behaglig att lyssna på, då läraren hade en god intonation 

med varierande tonlägen. En annan anledning till varför vi tolkade lärarens röst som 

behaglig, kan ha att göra med den dialekt läraren hade. Stundtals användes ett snabbt 

rösttempo, trots detta var det inte svårt att höra vad som sades eftersom läraren 

använde sig av röstpauser på ett bra sätt. Det var svårt att avläsa sinnesstämningen i 

lärarens röst, då rösten inte förmedlade någon särskild känsla. Det var även svårt att 

avläsa detta utifrån lärarens ansiktsmimik, såsom leende, något som var nästintill 

obefintligt. Läraren lyckades ändå att förmedla en positiv känsla då denne hade 

glimten i ögat. Den ansiktsmimik som läraren använde sig utav var att höja och sänka 

ögonbrynen då denne pratade. 

 

Ögonkontakten med klassen var främst ofixerad men när läraren talade till en specifik 

elev var blicken fixerad. Andra tillfällen då blicken var fixerad var då läraren enbart 

genom ögonkontakt bad eleverna att vara tysta. Vi tolkade det som att eleverna hade 

varit med om detta förut och därför visste vad läraren menade genom detta uttryck.      

 

Läraren var rak i ryggen men uppfattades av oss som mer avslappnad än stel. Läraren 

använde sig inte i någon större utsträckning utav gester med armar och händer, vid ett 

fåtal tillfällen var det ändå märkbart, speciellt vid förklaringar. Vi upplevde att läraren 

var väldigt mån om att aktivera alla elever under genomgången. Detta märktes då 

läraren engagerade eleverna med att vara aktiva och samtala kring en uppgift, detta 

bidrog till samtal mellan läraren och eleverna. Vi anser att en av anledningarna till att 

läraren lyckades fånga elevernas intresse kan bero på att denne rörde sig mycket, 

speciellt i den främre delen av klassrummet. Vid ett par tillfällen minskade läraren 

avståndet mellan sig själv och eleverna genom att förflytta sig närmare dem. 

Mestadels av lektionen var läraren stående, men under ett kortare tillfälle var läraren 

halvt sittande mot en bänk. Även detta såg vi som ett tecken på att läraren ville 

minska avståndet till eleverna. Inte bara minska avståndet fysiskt utan också förmedla 

en känsla av samhörighet mellan lärare och elev.  
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4.1.5 Lärare 5 
 
Innan genomgången började fick vi en känsla av att stämningen i klassrummet var 

avslappnad, kanske väl avslappnad då flera av eleverna kom till klassrummet efter 

lektionens början. Något som läraren inte verkade reagera märkbart över. I början av 

genomgången var lärarens röststyrka svag, något som skulle kunna vara ett sätt för 

läraren att påkalla klassens uppmärksamhet. Detta förändras dock senare under 

genomgången då röststyrkan blev ”normal”. Med detta menar vi att rösten blev mer 

anpassad för den lokal som genomgången hölls i. Läraren hade regelbundna växlingar 

mellan tonarterna vilket vi ansåg var god intonation. Intonationen skedde främst då 

läraren uttryckte uppmuntrande ord, såsom ”Jättebra!”. När dessa uppmuntringar 

skedde, log läraren mot eleverna. Lärarens leende tolkades av oss på gränsen till 

överdrivet. Anledningen till att vi tolkade det så var att leendet inte helt stämde 

överens med den känsla som annars förmedlades. Leendet kan även vara ett resultat 

av att vi som observatörer var där, något som kan ha bidragit till en viss osäkerhet hos 

läraren.     

 

Lärarens blick var svävande över klassrummet, men då en elev ställde en fråga var 

blicken fokuserad på den eleven, samtidigt som ögonbrynen höjdes något. Vi tolkar 

inte detta som ett nedlåtande uttryck, utan som att läraren verkligen lyssnade på vad 

eleven sade. Under genomgången skrev läraren mycket på tavlan, något vi upplevde 

som en bidragande faktor till att kroppen blev mer låst. Vid de tillfällen läraren inte 

skrev på tavlan, blev gesterna med armarna och händerna tydliga. Läraren använde sig 

då av tydliga gester som förklarade det som sades. Läraren var stående under hela 

genomgången och rörde sig flitigt främst framme vid tavlan men förflyttningarna 

gjordes även för att närma sig eleverna. De flesta av eleverna såg ut att lyssna under 

genomgången, dock fanns det ett fåtal elever som verkade trötta och inte hade öppnat 

boken. Andra elever var mer aktiva och var med i diskussionen med läraren där en del 

skratt utbyttes, vilket bidrog till en lättsam stämning. 
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4.2 Sammanfattning av undervisningsobservationerna 
 
Gemensamt för de fem lärare vi observerade var deras placering i klassrummet. Alla 

var placerade i främre delen av rummet, i närhet till tavlan. De fem lärarna var till 

största delen stående under genomgången, med undantag från tre av lärarna som 

under varierad tidslängd satte sig ned, alternativt var halvt sittande. Användningen av 

gester med armar och händer förekom hos alla lärare, vi observerade dock att gesterna 

avtog då läraren blev sittande alternativt skrev mycket på tavlan. De fem lärarna hade 

en svepande, ofixerad blick då hela klassen tilltalades, fortsättningsvis hade de en 

fixerad blick då de talade med en specifik elev. En av lärarna använde sig av en 

”stirrblick” vars syfte var att tysta ned några pratiga elever. Överlag hade alla lärarna 

en växlande satsmelodi som var intressefångande, röststyrkan hos enskilda lärare 

varierade dock. En lärare talade med stark röststyrka för att anpassa till den stora lokal 

som genomgången hölls, medan en annan lärare till en början talade med svag 

röststyrka, möjligtvis för att få elevernas uppmärksamhet.  I de klasser där det till en 

början var pratigt innan genomgången, tystnade eleverna automatiskt i samband med 

att läraren tog till orda. Under dessa genomgångar tyckte vi oss se ett samband mellan 

lärarnas sätt att vara och den stämning som fanns bland eleverna. I de klasser där 

läraren var lugn och kontrollerad var även stämningen lugn och stilla, medan 

stämningen var mer livlig i de klasser där läraren var energisk. 

4.3 Resultat av elevintervjuerna 
 
Nedan följer en sammanställning av de genomförda intervjuerna, sammanställningen 

är indelad i kategorier som utformades under den lodräta och vågräta analysen. Då 

flera av elevernas svar kan tolkas på olika sätt, kan detta innebära att några av svaren 

upprepas i flera kategorier. Alla kategorier har berörts av alla intervjugrupper, 

längden på dessa kan dock variera, detta beror främst på variationen i elevernas svar. 

Kategorier som är kortare betyder inte att svaren förekommit mindre frekvent utan att 

svaren varit av liknande karaktär. Elevernas citat och reflektioner behöver inte ha 

något samband med de lärare som har observerats.  De citat som används i texten 

nedan är ordagrant citerade, bortsett från samtalspauser och ”pausord”. Citaten är 

hämtade från samtalen av de intervjuade eleverna.  

Svaren är baserade på frågorna: 
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– Vad är det som gör att ni blir uppmärksamma och lyssnar till en lärare under 

genomgång?   

 

– Om ni ser tillbaka på lärare som ni har haft tidigare under åren, och de som ni har 

nu, vad har de gjort för att fånga ert intresse under genomgången? 

 
4.3.1 Den ämnespassionerade och pedagogiska läraren  
 
En gemensam och starkt återkommande faktor för elevernas intresse att lyssna är 

lärarens eget intresse för ämnet. De menar att de snabbt kan avgöra om en lärare har 

tappat intresset och lusten för sitt eget ämne. En lärare som har inlevelse och passion 

för sitt ämne blir mer intressant att lyssna på.  
 

Märker man att en lärare inte bryr sig så lyssnar man inte, då sitter man bara där och gör 

något annat (Intervjuad gymnasieelev). 

 

För att öka elevernas uppmärksamhet anser de själva att en lärare bör improvisera, 

förklara på ett sätt så att alla förstår, komma med olika exempel och ge olika 

synvinklar. Det är även av betydelse att våga prova nya saker och komma med nya 

idéer, t ex att genomföra en mer praktisk genomgång med lekar osv. Eleverna menar 

att det krävs omväxling i undervisningen, det blir inte lika roligt och intressant om en 

lärare alltid gör på samma vis eller till punkt och pricka följer sin planering. Att vara 

flexibel som lärare verkar vara uppskattat av eleverna. Eleverna säger också att de 

tappar intresset för en lärare som är dåligt förberedd inför en genomgång och inte kan 

svara på frågor rörande det ämnesområde som de arbetar med. De menar att ju mer 

lärarna kan desto roligare blir det, eftersom de kan ”spåra ur” men ändå hålla sig till 

ämnet. För att eleverna ska orka lyssna anser de att det är viktigt att läraren lägger sig 

på elevernas nivå och inte använder alltför svåra ord, att de anpassar ordförrådet. 

 

 
Vissa lärare använder sig utav ett jättesvårt ordförråd. Om man frågar igen så använder 

de sig av exakt samma ord igen, de vänder bara på meningen. Då säger man att man har 

förstått även om man inte har gjort det (Intervjuad gymnasieelev) 
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Eleverna vill lyssna till en lärare som är medryckande, vidare menar de att lärarna ofta 

lyckas med det, om de för över sitt eget intresse för ämnet på eleverna. Eleverna orkar 

inte lyssna till en lärare som enbart är inställd på att undervisa och som glömmer bort 

att engagera eleverna. De märker om en lärare går till klassrummet för att endast hålla 

sin lektion och inget annat. 

 

Enligt intervjusvaren framkommer det delade meningar huruvida en lärare ska vara 

personlig och prata om egna erfarenheter eller inte. Vissa elever menar att läraren ska 

hålla sig till ämnet och inte prata en massa trams, medan andra elever uppskattar när 

en lärare delar med sig av egna erfarenheter. De upplever detta som ett tecken på att 

läraren är tillräckligt engagerad för att själv öppna upp och dela med sig.  

 

Det är viktigt att en lärare anpassar sin genomgång efter eleverna, om det går för fort 

fram menar eleverna att de inte hinner med, vilket ofta resulterar i att de sedan inte 

har en aning om vad de har gjort under lektionen. När en lärare går för fort fram 

handlar det ofta om att läraren skriver för mycket eller pratar för länge, vilket gör att 

eleverna tappar lusten till att lyssna.  Något som framgick under flera intervjuer var 

att läraren ofta spelar en avgörande roll för om eleven tycker om ämnet eller inte. Ett 

ämne som förr inte har varit ett ”favoritämne” för eleven, tolkar vi som att det kan bli 

mer intressant om eleven tycker om läraren.  
 

Har ett ämne som jag inte gillar men där är läraren lugn och förklarar så att man förstår,  

då blir det roligt (Intervjuad gymnasieelev). 

 

4.3.2 Den respektingivande läraren 
 
Eleverna anser att det är av betydelse att en lärare upprätthåller en form av auktoritet i 

klassrummet, framförallt för att kunna bibehålla ordningen. Eleverna menar att det är 

viktigt att läraren hittar en balans där denna kan skoja och ha en bra kommunikation 

med dem men samtidigt vara bestämd så att det inte blir för mycket prat.  

 
Har en lärare som är lattjo men han hittar en balans och kan säga till dem som är stökiga 

och eftersom han kan ryta till åt dem som är stökiga får han ganska mycket respekt 

(Intervjuad gymnasieelev). 
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4.3.3 Den uppmuntrande och elevengagerade läraren 
 
Det är av stor vikt att läraren är stöttande och engagerad. Under intervjuerna sade 

eleverna att de hellre vill att en lärare ska uppmuntra dem genom att ge positiva 

kommentarer till det som eleverna gör bra, istället för att fokusera på och framhäva 

det negativa.  

 
Läraren idag uppmuntrade oss och sade att vi hade varit duktiga under förra lektionen. 

Det gjorde att man ville visa att man var duktig idag igen (Intervjuad gymnasieelev). 

 

Eleverna anser att det är lättare att lyssna på en lärare som verkligen engagerar sig och 

arbetar hårt för att de ska förstå. Eleverna uttrycker också att det är viktigt att det finns 

en relation mellan lärare och elev, desto mer de lär känna varandra desto lättare är det 

att skapa ett samförstånd sinsemellan. Genomgången fungerar då som ett samtal, 

samtidigt som en läroprocess sker. Lärare ska verkligen visa att de vill att eleverna 

ska lära sig och inte vara nedlåtande till dem som inte förstår. 
 

Det värsta som kan hända är om en lärare blir irriterad eller får en elev att känna sig dum  

(Intervjuad gymnasieelev). 

4.3.4 Lärarens personlighet och sätt 
 
En av de mest frekventa anledningarna till varför eleverna väljer att lyssna på en 

lärare beror på dennes personlighet. Det handlar framförallt om att en lärare ska vara 

lugn, snäll, rolig, lättsam och samtidigt ha tillräckligt mycket pondus för att kunna 

säga ifrån då det behövs.  

 
Hade en lärare som var snäll och rolig, han var lättsam och skämtade. Honom lyssnade vi på. 

 En annan lärare som vi hade lyssnade vi inte så mycket på eftersom hon var speciell och konstig 

(Intervjuad gymnasieelev). 

 

Om läraren till sitt sätt är gammalmodig, känner eleverna ingen samhörighet med 

läraren och det blir då tråkigt att ta till sig det som sägs. Det är heller inte uppskattat 

om en lärare är alltför sträng, eleverna menar att det måste gå att skoja tillsammans 

med en lärare. Även om de är där för att lära sig, behöver det inte vara seriöst hela 

tiden. Eleverna vill känna att det går att ha en bra kommunikation med läraren i och 
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utanför klassrummet. Många av de intervjuade eleverna nämner att de värdesätter en 

lärare som är personlig gentemot eleverna. Någon av de intervjuade eleverna nämner 

att läraren gärna får vara som en vän, som ger uppmuntran och stöd när det behövs.  

 
Hade en lärare som det tog längre tid att bli mer personlig med, då tog det också längre 

tid innan man började lära sig (Intervjuad gymnasieelev). 

 

Eleverna föredrar att lyssna till en lärare som är öppen och social och kan visa sin 

personlighet, de menar att det i många fall kan vara lättare att tycka om en lärare som 

visar sin personlighet och är sig själva. Om eleverna tycker om en lärare lyssnar de 

ofta mer eftersom de vill höra vad denne har att säga. 

 

4.3.5 Lärarens kroppsspråk och röstanvändning  
 
Under intervjuerna framkom att kroppsspråk och röstanvändning som en viktig del för 

att skapa intresse och uppmärksamhet under genomgång. Eleverna påpekar att en 

lärares kroppshållning kan skapa intresse. Något som nämns är att det är mer 

intressant att lyssna till en lärare som är rak i ryggen och utstrålar självförtroende. 

Läraren måste kunna kommunicera med kroppen och inte sysselsätta sig med andra 

saker då de pratar, t ex som att hålla på med en penna eller en pekpinne, eleverna 

menar att de då tittar mer på föremålet än lyssnar till vad läraren har att säga.   

 

Eleverna nämnde att en lärare inte heller ska prata för länge eller för mycket, om så är 

fallet orkar de inte att lyssna. Det är däremot viktigt att en lärare pratar så att alla hör, 

de ska inte stå och mumla för sig själva i ett hörn. För att fånga elevernas intresse bör 

därför läraren prata på ett roligt sätt. En elev menar att en lärare inte bör stå i 

klassrummet som en ”död fisk” (elevens ordval), utan fånga elevernas intresse genom 

att visa självförtroende och agera på ett medryckande sätt. Det är inte bara lärarens 

sätt att tala som är viktigt för eleverna, utan också vad de förmedlar med kroppen, ett 

exempel på vad som nämns är att en lärare inte bör stå med ryggen mot eleverna 

under genomgång.   

 

Under intervjuerna framkommer det vid ett flertal tillfällen att eleverna tolkar lärarens 

aktuella sinnestämning. De menar att om en lärare verkar sur eller irriterad, suckar 
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högljutt, blir röd i ansiktet, eller ”stirrar ut” en elev, tappar de intresset för att lyssna 

till det läraren undervisar eftersom det ger ett dåligt intryck och bidrar till en negativ 

stämning i klassrummet.  
 

Man ser sådant på ögonen och munnen. Ofta finns det några elever som läraren inte tycker 

om, de kollar lärarna alltid extra på… jag är en av dem (Intervjuad gymnasieelev). 

 

Eleverna har svårt att ta en lärare på allvar om denne verkar stel och rädd inför 

klassen. Tvärtom gäller för de lärare som genom sin sinnesstämning påverkar 

eleverna på ett positivt sätt. Stämningen i klassrummet verkar, enligt eleverna, att till 

viss del påverkas av vilket humör läraren är på.  

 
Hade en lärare som hade jättemycket energi, hon gick runt i klassrummet och man visste 

inte vad som skulle hända. Hennes energi smittade av sig på alla i klassen 

(Intervjuad gymnasieelev). 

 

4.3.6 Elevens önskan om att känna delaktighet 
 
Enligt eleverna är det önskvärt att de själva får vara med och vara delaktiga under 

genomgången. De vill ha en aktiv roll där de får tillfälle att komma med kommentarer 

och ställa frågor. Vidare menar de att det känns lättare att ställa frågor till läraren när 

alla är tillsammans, än att man på egen hand ska lösa uppgifter.  

 
Viktigt att man inte sitter där som vem som helst utan att man har en roll som elev.  

Bra om man själv får vara med och ställa frågor (Intervjuad gymnasieelev). 

 

Läraren ska helst arbeta för att involvera alla elever, fortsättningsvis menar de 

intervjuade eleverna att man tappar intresset om läraren står och pratar för sig själv. 

Kring detta startar en diskussion i en av intervjugrupperna, då två elever uppfattar en 

och samma lärare på olika sätt. Den ena eleven menar att läraren engagerar eleverna 

under genomgång medan den andre inte håller med.   
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4.3.7 Lyssna för elevens egen skull 

    
Elevers vilja/ovilja att lyssna påverkas inte bara av lärarens agerande utan också av 

eleverna själva. Under intervjuerna framkommer det att eleverna främst lyssnar på 

läraren för sin egen skull. Kanske inte nödvändigtvis för att de vill utan för att de 

måste, då flera av eleverna talar om prov och betyg som orsak till att de lyssnar på 

läraren.  

 
Det är viktigt att man hänger med, inte bara för att lära sig, utan även för betygen 

(Intervjuad gymnasieelev). 

 

Fortsättningsvis anser eleverna att det beror på en själv om man väljer att lyssna eller 

inte. De menar att det gäller att hänga med i början av genomgången, gör man inte det 

blir det svårare att förstå vad genomgången handlar om, det blir då ointressant att 

lyssna. Eleverna tycker att det är lättare att lyssna och hänga med under genomgången 

då man upplever att man förstår. Vidare menar eleverna att de mer eller mindre alltid 

lyssnar till en lärare, oavsett om man vill det eller inte, för att det är viktigt att lära sig. 

De säger också att det är lättare att lyssna då läraren går igenom ett nytt ämnesområde 

eller om det läraren går igenom gör det lättare att förstå.  

 

Att elevens eget intresse för ämnet är en faktor för ökat lyssnande nämns under alla 

intervjuer. De menar att det är lättare att lyssna då de tycker att ämnet är intressant 

och roligt. Om det som lärs ut av läraren känns intressant för eleverna, ökar deras 

intresse att lära sig mer om ämnet, samtidigt som de tycker att det blir lättare att 

förstå.  

 
Om det är något intressant som läraren pratar om är det självklart att man lyssnar  

(Intervjuad gymnasieelev). 

 

4.4 Sammanfattning av elevintervjuer 
 
Under de fem intervjuerna med eleverna, observerade vi vid transkriberingen att mer 

eller mindre alla grupper hade berört samma kategorier för vad som gör dem 

intresserade av att lyssna på en lärare. De allra största samtalsämnena som var 

 32



genomgående för alla samtalsgrupperna, var vikten av lärarens personlighet, lärarens 

eget intresse för ämnet samt att läraren ska engagera sig i eleverna.  Även om frågorna 

som ställdes under intervjun var generellt ställda, framkom det utifrån elevernas svar 

att kroppsspråk och sättet att tala var av en bidragande faktor för om de blir 

intresserade och vill lyssna till läraren.   
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5. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer en sammanvävd analys och diskussion kring resultatet att 

presenteras. Anledningen till detta upplägg beror på att vi vill diskutera och framföra 

våra egna reflektioner i samband med att vi analyserar det resultat som har 

framkommit. 

5.1 Analys och diskussion av observationerna 
 
Av de fem lärare som observerades var det enligt vår tolkning ingen som hade ett 

”dåligt” användande av de icke-verbala uttrycken. Vi observerade ingen som pratade 

anmärkningsvärt monotont, undvek ögonkontakt eller helt uteslöt gester. En 

anledning till att resultatet visade att lärarna hade en god användning av icke-verbala 

uttryck kan bero på att lärarna kände sig trygga i sin lärarroll och därmed tillät oss att 

observera dem i deras klassrum. Vi är av den uppfattningen att en otrygg lärare inte 

skulle vara lika medgörlig i den situationen. Kanske finns det en medvetenhet hos de 

observerade lärarna om hur ett budskap kan förmedlas? Denna medvetenhet skulle 

kunna vara ett resultat av en kunskap gällande de icke-verbala uttryckens betydelse, 

samtidigt som det skulle kunna vara ett resultat som bygger på rutiner som under 

årens lopp har visat sig fungera i klassrummet. Rutinerna kan ha formats utan att 

läraren från början haft någon närmare eftertanke kring användandet av de icke-

verbala uttrycken. 

 

Under studiens gång har vi observerat att var och en av de observerade lärarna hade 

sina respektive starka sidor av de icke-verbala uttrycken, vissa hade de 

paralingvistiska uttrycken som mer intresseväckande medan andra skapade störst 

intresse genom de extralingvistiska uttrycken. Som tidigare nämnts i bakgrunden, 

speglar vi en stor del av vår personlighet genom de icke-verbala uttrycken. Att lärarna 

hade sina starka respektive svagare sidor blir då ett ganska naturligt resultat som 

förklaras med att det är de olika lärarnas individuella personligheter som återspeglas i 

deras icke-verbala uttryck. Det var framförallt två av lärarna som genom rösten 

förmedlade sitt budskap på ett intressant och levande sätt, med varierad intonation, 

rösttempo och röststyrka. Maltén (1998) menar att detta är av stor betydelse för att 

kunna förmedla sitt budskap samt göra det intressant. Fortsättningsvis menar 
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Backlund (2006) att det är intonationen och satsmelodin som gör att en röst blir 

levande och intressant att lyssna till, något som vi instämmer med.  Vi såg även prov 

på att lärarna använde rösten som ett verktyg för att nå ett specifikt syfte. En av 

lärarna sänkte röststyrkan avsevärt i början av genomgången, vi tolkade detta som ett 

sätt att lugna och få klassens uppmärksamhet. Sättet som läraren använde sig av 

rösten i denna specifika situation anser vi var en teknik som fungerade. Detta eftersom 

det sätt som rösten används på, i många fall kan ha en större effekt än de uttalade 

orden. En alternativ metod hade varit att läraren överröstade situationen, något som 

hade kunnat leda till det som Steinberg (2004) säger, att både oro och röststyrka 

trappas upp vilket ofta leder till motsatt effekt.  

 

De flesta lärarna var sparsamma med sin ansiktsmimik under genomgångarna, den 

mest tydliga ansiktsmimik som visades var att alla lärare log stundvis. Vi tror oss 

kunna se ett samband med det Backlund (2006) menar, att människor tenderar att vara 

duktiga på att kontrollera sin ansiktsmimik förutom i de situationer som är alltför 

överväldigande. Kanske var det deras skicklighet att kontrollera sin ansiktsmimik som 

gjorde att det var svårt att utläsa detta, förutom tydliga leenden. Den lärare vars leende 

uppfattades av oss som överdrivet skulle kunna vara ett resultat av det som Backlund 

(2006) beskriver. Möjligtvis var det nervositet och osäkerhet inför situationen att bli 

observerad som påverkade läraren till att agera överdrivet. Ytterligare en möjlighet 

skulle kunna vara att vi som observatörer tolkade denna lärare på fel sätt.  

 

Det finns alltid en svårighet med observationer, speciellt om man bara observerar en 

individ vid endast ett tillfälle. Detta var något som upplevdes vid bedömning av 

lärarens röst, då det var svårt att urskilja lärarens sinnesstämning genom att enbart 

lyssna på rösten. Detta kan bero på den lilla erfarenhet som vi som observatörer har då 

vi har svårt att tolka en sinnestämning utan att ta hänsyn till de extralingvistiska 

uttrycken. Om talaren låter glad, alternativt sur, avspeglas det oftast tydligt i dennes 

ansiktsmimik. Ytterligare en anledning till svårigheten vid bedömningen av röstens 

sinnesstämning kan bero på att vi endast observerade läraren under genomgång, ett 

tillfälle då lärarna var mycket sakliga.  Vid närmare eftertanke kan man diskutera om 

vi ens skulle ha haft med ”röstens sinnesstämning” som en kategori i 

observationsschemat, utan istället observerat en större helhet gällande 
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sinnesstämningen. Detta eftersom en persons sinnestämning i allra högst grad även 

avspeglas i de extralingvistiska uttrycken. 

 

Vi anser att lärarnas blick som användes under genomgångarna var positiv, då vi 

upplevde att lärarna ”såg” varje elev. Precis som Nilsson & Waldemarson (2005) 

anser vi att förmågan att se varje enskild individ är av ytterst stor betydelse, speciellt 

då gruppen är av den storlek som möjliggör ögonkontakt. Dock gäller det att avläsa 

situationen och ha en känsla för hur länge det är accepterat att hålla kvar blicken vid 

en och samma individ. Om blicken blir stirrande skapar det en osäkerhet hos den 

individ som blir tittad på (Liljestrand 1986, Nilsson & Waldemarson 2005). Läraren 

som under vår observation använde sig av en stirrblick, vars troliga syfte var att tysta 

ner pratiga elever, anser vi var en effektiv metod eftersom den fungerade. Dock skulle 

vi vilja poängtera att om en lärare som använder sig av en stirrande blick i andra 

syften skulle det kunna få en negativ inverkan på eleverna. Detta skulle kunna 

resultera i att den som blir stirrad på kan känna sig illa till mods.  Det går alltid att 

diskutera kring en lärares pedagogiska metoder och det är även något som bör göras. I 

det fall vi observerade var stirrblicken befogad, syftet var att få eleverna att sänka 

ljudvolymen och eleverna var till synes medvetna om varför denna blick tilldelades 

dem. Fortsättningsvis menar vi att de talade orden riskerar att förlora sin innebörd om 

de upprepas alltför ofta, effekten skulle då kunna bli att lyssnaren slår ”dövörat” till.  

 

Då människor förmedlar mycket information genom kroppen, är det viktigt att tänka 

på vad man önskar att den ska utstråla och vilket budskap som ska förmedlas. Att 

ställa sig i domusfattningen, som en av lärarna gjorde, kan uppfattas som 

distanstagande (Backlund 2006). Vi tolkade att stämningen i den aktuella lärarens 

klassrum var fokuserad, då vi upplevde att eleverna var väldigt koncentrerade och 

lyssnade noga till läraren. Stämningen skulle kunna vara ett resultat av lärarens 

distanserade kroppsspråk. Något som ger ett avslappnat intryck kan vara då läraren 

sitter ner eller lutar kroppen mot ett bord. Denna ställning kan dock vara hämmande 

för röstanvändningen (Backlund 2006). Den avslappnade kroppshållningen var 

vanligt förekommande hos lärarna, vi såg dock inget exempel på att det var 

hämmande för röstanvändningen, däremot för användandet av gester med armar och 

händer. Att sitta ner kan troligtvis vara hämmande för rösten i en stor lokal men så var 

inte fallet i de lokalerna där vi observerade. Genom observationerna tycker vi oss ha 
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sett ett samband mellan lärarnas kroppshållning och den stämning som infann sig i 

klassrummet. Där lärarens kroppshållning var avslappnad var även stämningen i 

klassrummet av den karaktären.         

5.2 Analys och diskussion av intervjuerna 
 

Vi delar Malténs (1998) uppfattning om att de icke-verbala uttrycken är viktiga för att 

skapa intresse och uppmärksamhet hos de lyssnande. Det var därför otroligt givande 

att få elevernas egna tankar kring vad det är som får dem att lyssna och bli 

uppmärksamma på en lärare. Vi fick genom elevernas svar, ett innehållsrikt och 

intressant material, där en av kategorierna var de icke-verbala uttrycken. Hade 

intervjufrågorna varit konstruerade på ett sådant sätt att de hade varit mer begränsade 

och endast handlat om icke-verbala uttryck, tror vi oss kunnat få mer djupa och 

preciserade svar. Dock var detta inte vårt syfte då vi ville att eleverna skulle tala fritt 

och själva reflektera över vad som var viktigt för dem, även om vi självfallet 

hoppades på att de skulle nämna de icke-verbala uttrycken. Vi blev positivt 

överraskade över att eleverna i alla intervjugrupper mer eller mindre nämnde 

kroppsspråk och röst som bidragande faktorer till deras lyssnade. Anledningen till att 

vi innan utförandet av intervjuerna inte vågat hoppats på att få de svar vi fick gällande 

de icke-verbala uttrycken beror till stor del på att detta är något man sällan sätter ord 

på, eller som Maltén (1998) menar att det många gånger kan vara omedvetet. Då vi 

under arbetets gång har diskuterat kring varför vi fick de svar gällande kroppsspråk 

och röst, tror vi dels att det är ett ämne som ligger i tiden och dels för att det finns 

gymnasieskolor som inkluderar retorik i undervisningen. Detta anser vi bidrar till en 

större förståelse och medvetenhet för vad kroppen förmedlar.   

 

De svar som framkom under intervjuerna och sedan bildade kategorier i resultatet, 

kan i flera fall hamna under mer än en kategori, något som även gäller kroppsspråk 

och tal. Ett exempel på detta är då eleverna nämner lärarens personlighet eller sätt att 

vara som en bidragande orsak till deras lyssnande. Vi menar såsom Backlund (2006) 

att det är genom kroppsspråk och röst som vi bland annat förmedlar vår personlighet 

och sinnesstämning. Elevernas svar på intervjufrågorna gav ett brett resultat, där vi 

tydligt kan se att det inte enbart är de icke-verbala uttrycken som är av betydelse. En 

av de absolut största kategorierna som bildades var lärarens personlighet och sätt att 
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vara. Under intervjuerna sa eleverna att de vill att en lärare ska vara sig själv, vi är 

också av den uppfattningen att det är viktigt att vara sann mot sig själv och inte 

försöka vara någon man inte är. Dock framkommer det även under intervjuerna att 

eleverna föredrar vissa personligheter framför andra, detta syns i citatet: ”Hade en 

lärare som var snäll och rolig, han var lättsam och skämtade. Honom lyssnade vi på. 

En annan lärare som vi hade lyssnade vi inte så mycket på eftersom hon var speciell 

och konstig” (sid.28). 

 

Den frågan vi ställer oss är, hur mycket kan man förändra sin personlighet och hur 

mycket ska man göra det? Är man som lärare ens medveten om att andra människor 

uppfattar en som ”speciell” och ”konstig”? Är det alla människors uppfattning eller 

någon enstaka individs? Vi vet utifrån de svar vi fick under intervjuerna att elever kan 

vara av delade meningar och tolka lärare på olika sätt. Vid analys av resultatet 

framkom en motsägelse gällande hur en lärare ska vara och inte vara. Eleverna 

framhåller att en lärare ska vara sig själv och visa sin personlighet samtidigt som det 

framkommer att de att inte lyssnar till en lärare som för dem inte har en tilltalande 

personlighet. Vi anser att det är motsägelsefullt då man inte kan ändra sin personlighet 

och samtidigt vara sann mot sig själv. Vi är av den uppfattningen att det märks ganska 

tydligt om en lärare spelar en roll, något vi anser kan leda till att man tappar elevernas 

förtroende och därmed deras uppmärksamhet. Det kan också menar Maltén (1998) 

leda till det som läraren förmedlar med kroppen blir onaturligt och skulle eventuellt 

även kunna resultera i dubbla budskap (Maltén 1998). 

 

En lärare skulle kunna göra allt i sin makt för att försöka fånga elevers intresse, 

exempelvis agera på ett visst sätt, vara en bra pedagog eller använda kroppsspråk och 

röst som intresseväckare, men i slutändan är det ändå eleverna själva som beslutar om 

de ska lyssna eller inte. Genom intervjuerna framkom det att en stor del av eleverna 

lyssnar på läraren för sin egen skull, dels för att de tycker att ämnet är intressant och 

dels för att uppnå ett särskilt betyg. Kanske hade svaren sett annorlunda ut om vi 

intervjuat elever i yngre år, då vi upplevde att eleverna på gymnasienivå är väldigt 

betygsinriktade. Med stöd av citat ”Det är viktigt att man hänger med, inte bara för att 

lära sig, utan även för betygen” (sid. 31), skulle man kunna säga att det finns elever 

som inte har förmågan att se lärandet i ett större perspektiv. De eleverna lär sig inte 

för att få en bestående kunskap, utan istället för att uppnå ett visst betyg. Betyder detta 
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att de icke-verbala uttrycken inte har så stor betydelse som vi från början trodde? En 

slutsats som skulle kunna dras utifrån de utförda intervjuerna är att det är många 

faktorer som bidrar till att eleverna lyssnar på läraren, och vad vi har förstått så kan 

ingen kategori helt utesluta den andra. Vi menar att det är ett samspel mellan de 

kategorier som eleverna har framfört som gör dem intresserad av att lyssna under en 

genomgång. Utifrån detta kan vi se att de icke-verbala uttrycken är ett användbart 

verktyg, speciellt för att göra ett budskap mer intressant och lättare att lyssna till.  

 

5.3 Slutord 
 
Våra syften med denna uppsats har varit att belysa lärares icke-verbala uttryck under 

genomgång samt undersöka vad det är som får eleverna intresserade av en lärarledd 

genomgång. Vi anser att våra syften är besvarade med hjälp av de använda metoderna 

och de resultat som har framkommit. Några definitiva slutsatser kan inte dras då 

denna undersökning inte är i den omfattning som skulle behövas för att uppnå detta. 

Med detta menar vi att denna undersökning inte talar för skolvärldens alla lärare och 

elever. Vi anser oss dock ha fått en bra uppfattning om hur en lärares icke-verbala 

uttryck kan se ut och vad det är som gör elever intresserade av att lyssna till en lärare 

under genomgång. Vårt resultat av observationerna visar att läraren med hjälp av att 

använda sig av icke-verbala uttryck kan förmedla sitt budskap på ett intressant sätt, 

däremot vill vi inte påstå att det är den enda orsaken till att eleverna lyssnar och blir 

intresserade av det som sägs. Något som skulle vara intressant att se som fortsatt 

forskning inom ämnet skulle vara att undersöka om lärarna själva är medvetna om sitt 

sätt att använda kropp och röst under lektioner. Detta skulle kunna göras genom att 

komplettera observationer med intervjuer av lärare. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 
 
Observationsschema 
Datum 
Man    Kvinna 
År: 
 
Röst 
 
Intonation 
Liten grad    1  2  3  4  5  Hög grad 
 
 
Röststyrka/Ljudstyrka 
Svag 1  2  3  4  5            Stark 
 
 
Sinnesstämning 
Sur  1  2  3  4  5 Glad        
 
 
Rösttempo 
Långsamt   1  2  3  4  5 Snabbt 
 
 
 
Ansiktsuttryck 
 
Leende 
Sällan  1 2  3  4  5 Ofta 
 
 
Rörelse av ögonbryn 
Sällan  1 2  3  4  5 Ofta 
 
 
Ögonkontakt 
Ofixerad 1 2  3  4  5 Fixerad 
 
 
Kroppsspråk 
 
Gester med armar och händer 
Sällan   1 2  3  4  5  Ofta 
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Position 
Stilla  1 2  3  4  5 Rörlig 
 
 
Sittande position 
Sällan  1 2  3  4  5 Ofta 
 
 
 
Stående position 
Sällan  1 2  3  4  5 Ofta 
 
 
Kroppshållning 
Avslappnad 1 2  3  4  5 Stel  
 
 
 
 
 
Stämningen i klassrummet: 
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7.2 Bilaga 2 
 
 
Graderingsmall 
 
 
1 = Något som sker i extremt liten utsträckning alternativt helt obefintligt. 
 
2 = Är befintlig men sker i liten uträckning. 
 
3 = Sker på ett balanserat sätt.  
 
4 = Sker i större utsträckning än nummer 3. 
 
5 = Sker i extremt stor utsträckning, på gränsen till att det blir överdrivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44


	Examensarbete 2007   
	 
	 
	1. Inledning 
	1.1 Syfte/Frågeställningar 
	 2. Bakgrund 
	2.1 Kommunikation 
	2.1.1 Verbala uttryck 
	2.1.2 Icke-verbala uttryck 

	2.2 Paralingvistiska uttryck 
	2.2.1 Röst 

	2.3 Extralingvistiska uttryck 
	2.3.1 Ansikte 
	2.3.2 Blicken 
	2.3.3 Gester/Kroppsspråk 
	2.3.4 Kroppshållning 


	3. Metod 
	3.1 Observation som metod 
	3.1.1 Urval till observation 
	3.1.2 Utförandet av vår observation 

	3.2 Intervju som metod    
	3.2.1 Urval till intervju 
	3.2.2 Utförandet av vår Intervju 

	3.3 Validitet och Reliabilitet 
	3.4 Etiska principer 
	3.5 Bearbetning av våra observationer 
	3.6 Bearbetning av våra intervjuer 

	 4. Resultat av observationer och intervjuer 
	4.1 Resultat av undervisningsobservationer  
	 4.1.1 Lärare 1 
	4.1.2 Lärare 2 
	4.1.3 Lärare 3 
	4.1.4 Lärare 4 
	4.1.5 Lärare 5 

	 4.2 Sammanfattning av undervisningsobservationerna 
	4.3 Resultat av elevintervjuerna 
	 4.3.1 Den ämnespassionerade och pedagogiska läraren  
	4.3.2 Den respektingivande läraren 
	 4.3.3 Den uppmuntrande och elevengagerade läraren 
	4.3.4 Lärarens personlighet och sätt 
	4.3.5 Lärarens kroppsspråk och röstanvändning  
	4.3.6 Elevens önskan om att känna delaktighet 
	4.3.7 Lyssna för elevens egen skull 
	    

	4.4 Sammanfattning av elevintervjuer 

	 5. Analys och diskussion 
	5.1 Analys och diskussion av observationerna 
	5.2 Analys och diskussion av intervjuerna 
	5.3 Slutord 

	 
	 
	 
	 6. Referenslista 
	6.1 Tryckta källor  
	6.2 Internet källor 


	 
	 
	 7. Bilagor 
	7.1 Bilaga 1 
	 
	 
	 
	 7.2 Bilaga 2 



