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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete har varit att ta reda på hur erkänt duktiga lärare arbetar med 

kommunikation som en del av det pedagogiska handlandet, samt vilken syn de har på eleven 

både ur ett kunskapsperspektiv och ur ett rent mänskligt perspektiv. Vi har använt oss av en 

kvalitativ studie där vi valt att observera tre av de lärare som medverkade i Tv-dokumentären 

Klass 9A på Dvd. Innan vi gjorde vår observation skaffade vi oss en utökad förförståelse 

genom att ta del av vad både forskning och annan relevant litteratur tar upp inom området 

kommunikation, skolan som demokratisk arena samt lärarens yrkesroll.  

Resultatet av vår studie visar att det finns några saker som är viktiga för att skolan ska bli en 

plats där elever känner trygghet och lust till lärande. Kommunikativ kompetens, ett genuint 

intresse för eleven och ett personligt engagemang bildar den helhet som enligt oss, behövs för 

att lärarna skulle kunna skapa goda relationer med eleverna. Dessa relationer anser vi vara 

mycket betydelsefulla för att elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och på det personliga 

planet.  

 
 
Nyckelord: Klass 9A, kommunikation, pedagogiskt handlande, yrkesprofession, livslångt 
lärande. 
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1 Inledning 
 
I takt med att samhället förändras, ändras också kraven på lärarens yrkesprofession. Förr var 

läraren en självklar auktoritet, vars uppgift var att förmedla bildning och information. Idag 

övertas inte längre en roll, eller en tradition, utan idag handlar lärarens roll enligt regeringens 

Proposition 1999/2000:135, av att vara kunskaps- och värdebärare. 

 

 Lärarens roll som bärare av kunskaper och värderingar, med syfte att skapa sociala  

och kulturella möten tycks bli allt mer väsentlig, vilket medför krav även på ett etiskt 

                          och moraliskt handlande. Lärarrollen kommer därför allt mer att knytas till förmågan 

                          att skapa personliga möten (Prop 1999/2000:135, s 8). 

 

I Prop 1999/2000:135 framgår det att lärarens yrkesuppgifter är mer personligt betingade än 

rollbestämda. Lärare måste därmed erövra och förtjäna den egna rollen och därmed sin 

auktoritet. Det i den demokratiska processen som läraren kan förtjäna sin auktoritet, menar de 

och därför måste läraren, ”bli en samarbetspartner som erhåller sin position genom förtroende, 

lyhördhet och ett utvecklat etiskt handlande” (Prop 1999/2000: 135s 8). Genom sitt uppdrag 

har läraren ett större ansvar att initiera en verksamhet där lärare och elever utvecklar en 

ömsesidig respekt.  

 

Det offentliga skolväsendet är uppbyggt på demokratiska värderingar. En av skolans 

viktigaste uppgift är att förmedla och förankra den värdegrund som samhället vilar på (Lpo 

94). I en demokratisk skola är samtalet och dialogen, själva kärnan och en förutsättning för ett 

medvetet handlande. Ett demokratiskt samtal innefattas av rätten att få tala, att bli hörd, men 

också konsten att lära sig att lyssna, argumentera och samt att bli påverkad av den eller de 

som samtalet förs med. Förmågan att kunna lyssna är själva grogrunden för samtal och 

kommunikation (Zackari & Modigh, 2002). 

 

Lärarens roll är att se varje elev som en individ med skiftande behov och olika möjligheter till 

utveckling menar utredarna i SOU rapporten Att lära och leda 1999:63. De menar att 

undervisningen bör präglas av att läraren skapar förutsättningar så att varje elev ges möjlighet 

att utveckla de egna förmågorna. För att tillgodose elevers behov krävs det att alla lärare har 

en viss grundkompetens som bör bestå av en kognitiv, kulturell, kommunikativ, kreativ, 

kritisk, social och didaktisk kompetens. Dessa grundkompetenser är oftast ingen isolerad 

kompetens då de för det mesta integreras i varandra.  Med kompetens menar lärarkommittén 
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(1999) att det ”är inte en egenskap hos en person utan denna vilar på en relation mellan 

individ, arbetsuppgift och ett socialt regelsystem” (SOU 1999:63, s 73).  I Lpo 94 framgår det 

att, ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 

och lust att lära” (s 7). Det i sin tur lägger ett stort ansvar på den enskilde läraren eftersom en 

pedagogisk handling speglas av lärarens kunskap, medvetenhet och användande av 

kommunikation. Förmågan att använda sig av kommunikation är därför mycket betydelsefull 

när det gäller att skapa förutsättningar för elevens livslånga lärande. 

 

1.1 Disposition 

Föreliggande studie presenteras utifrån följande disposition. I kapitel 2 presenteras syfte och 

frågeställning. Därefter följer kapitel 3 där litteraturbakgrunden koncentreras kring lärares 

uppdrag och arbete, värdegrund samt betydelsen av att läraren är kommunikativ i sin 

yrkesprofession. Kapitel 4 ger en teoretisk grund kring kommunikation som begrepp. I kapitel 

5 presenteras metod samt tillvägagångssätt. Kapitel 6 redogör för resultatet av vår observation 

och sekundärdatan. I det avslutande kapitel 7 analyserar vi vårt resultat med koppling till 

bakgrunden, vi diskuterar, samt ger en avslutande reflektion och förslag till vidare forskning 

inom ämnet.  
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2 Syfte och frågeställning 
 
Vårt övergripande syfte är att via observation, undersöka hur tre olika lärare i dokumentären 

Klass 9A (2008) bemöter elever som en del av det pedagogiska handlandet. Vårt fokus 

kommer att ligga på vilket sätt de här lärarna använder sig av skilda kommunikativa uttryck i 

möten med elever. Med kommunikativa uttryck syftar vi på verbala och icke-verbala uttryck. 

Med verbala uttryck syftar vi på vilket sätt lärare använder sig av det talade språket, samt 

vilka icke-verbala signaler som läggs till det. I de icke-verbala uttrycken ryms en mängd olika 

budskap och signaler, såsom rörelser, gester, mimik och minspel. Vi vill undersöka hur 

lärarna använder sig av dessa utryck för att bygga upp ett förtroende så att varje elev, utifrån 

de egna förutsättningarna ges möjlighet att utvecklas. Utifrån vårt syfte har vi valt att utforma 

följande frågeställning:   

 

- Hur använder sig lärare av skilda kommunikativa uttryck  

  

Som ett led av lärarnas användande av kommunikativa uttryck vill vi även undersöka om vi 

kan se en koppling mellan lärarnas sätt att bemöta eleven, och vilken elevsyn de har. Vilket 

ger oss följande frågeställning: 

 

- Hur ser de på eleven  

 

Denna fråga avser vi att söka svar på genom att observera och tolka deras handlande i 

dokumentären, samt med hjälp av sekundärdata.  
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3 Litteraturbakgrund 
 
Uppsatsens fokus ligger på hur lärare använder sig av kommunikation som en del av det 

pedagogiska handlandet. Därför har vi i litteraturbakgrunden valt att fokusera på forskning 

och övrig relevant litteratur som har en koppling mellan kommunikation och skola.  

 
3.1 Samhälle och skola 

Det svenska utbildningssystemet genomgick under 1990-talet en stor förändring då 

decentraliseringen av skolan genomfördes. Decentraliseringen medförde att staten lade över 

ett större ansvar på kommun, skola och den enskilde läraren. I samband med 

decentraliseringen följde ett nytt styrsystem. Skolan, som hitintills varit en regelstyrd 

verksamhet, övergick till att bli en mål och resultatstyrd verksamhet. Med det nya systemet 

följde ett nytt ansvar på den enskilda skolan och på lärarens yrkesprofession. Lärarens 

yrkesroll förändrades från att tidigare varit en självklar auktoritet, till att bli mer personlig. 

Historiskt sätt har lärarens uppgift präglats av att förmedla bildning och information. Läraren 

talade till eleven, som skulle vara både lyssnande och lydande. ”Dagens medborgare 

ifrågasätter auktoriteter, och ledare måste förtjäna sin auktoritet. Detsamma gäller var och en 

av lärarna i dagens skola” (SOU 1999:63 s 41). Lärarens uppgift har därmed blivit både 

viktigare och mer komplicerad.  

 

Lärarens uppgift blir även i framtiden att under skiftande betingelser, föra tidigare  

generationers kunskaps- och kulturarv vidare samt ge barn och ungdomar en 

gedigen grund av kunskaper, självförtroende och vilja att söka och utveckla ny  

kunskap. Lärarens roll som kunskaps- och värdebärare, med syfte att skapa sociala  

och kulturella möten tycks bli allt mer väsentlig, vilket medför krav på ett etiskt och  

moraliskt handlande. Lärarrollen kommer därför allt mer att knytas till förmågan att 

skapa personliga möten (SOU 1999:63 s 52).  

   

3.2 Lärarens uppdrag och arbete 

I och med decentraliseringen lades ett större ansvar av utbildningens utformning på den 

enskilde skolan. Staten har fortfarande ett övergripande ansvar och det är de som sätter upp 

mål, följer upp och utvärderar. Den enskilde skolan bestämmer i sin tur hur läroplaner och 

kursplaner ska tolkas, och sätter upp egna lokala mål. Detta lämnar ett större utrymme för hur 

den enskilde läraren väljer att lägga upp den egna undervisningen.  
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Lev Vygotskijs utgångspunkt när det gäller tankar om undervisning är att sätta barnens 

intresse i fokus. Hans pedagogiska idéer bottnar i kritik av att barnen har fostrats till passiva 

mottagare av kunskap. Han vill istället att ”pedagogiken skall gynna elevens egen 

verksamhet” (Lindqvist 1999, s 72). Han menar också att det måste finnas en koppling mellan 

skolans värld och det verkliga livet, en relation som enligt Vygotskij är mycket viktig. 

  

 … för att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något som 

 intresserar oss, med något redan känt och därtill innehålla några nya verksam- 

 hetsformer, ty annars blir det resultatlöst. /…/ Aktiviteten får varje ämne att 

 stå i ett personligt förhållande till barnet och bli ett redskap för dess personliga 

 framgång. Härmed förenas skolans övningar med livet, vilket krävs för att den  

nyvunna kunskapen ska smälta samman med vad barnet redan känner till och 

förklara något nytt (Lindqvist 1999, s 75).  

 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lpo 94, s 7). 

Lärares uppdrag handlar om att anpassa undervisningen till individen, och att skapa 

förutsättningar för att elevens olika förmågor ska utvecklas. Eleven ska ses som en individ 

med olika unika behov och möjligheter. Lärarens uppdrag idag handlar mycket om att skapa 

förutsättningar för att ge eleven möjligheter att utveckla sina egna olika förmågor. I SOU 

1999:63, framgår det att det kan gälla förmågor som, ”samarbetsförmåga, ansvarstagande, 

initiativförmåga, flexibilitet, reflekterande attityd, aktivt förhållningssätt, kommunikativ, 

förmåga, problemlösnings förmåga, kritiskt tänkande, och förmågan att kunna lära sig att 

lära” (SOU 1999:63, s 58). 

 

För att tillgodose elevens behov krävs det att alla lärare har en viss grundkompetens som bör 

bestå av en kognitiv, kulturell, kommunikativ, kreativ, kritisk, social och didaktisk kompetens, 

enligt SOU 1999:63. Dessa grundkompetenser är oftast ingen isolerad kompetens då de för 

det mesta integreras med varandra. Med kompetens menas att det ”är inte en egenskap hos en 

person utan denna vilar på en relation mellan individ, arbetsuppgift och ett socialt 

regelsystem”(s 73). Dessa kompetenser är stabila över tid och ska utgöra en bas för hur 

begrepp och principer, inom olika undervisningsämnen, ska organiseras så ett lärande ska 

uppstå (SOU 1999:63).  
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3.3 Demokratisk skola  

Det är i den demokratiska processen som läraren kan förtjäna och tillägna sig sin auktoritet. 

Därför måste läraren ”bli en samarbetspartner som erhåller sin position genom förtroende, 

lyhördhet och ett utvecklat etiskt handlande” (Prop 1999/2000:135, s 8). Genom sitt uppdrag 

är det lärarens ansvar att initiera en verksamhet där elever och lärare utvecklar en ömsesidig 

respekt. En miljö där ömsesidig respekt blir naturlig, kan skapas av att läraren blir respekterad 

för sina kunskaper, men också för den egna personligheten (Prop 1999/2000:135). Det är på 

demokratiska grunder som det offentliga skolväsendet vilar och skolans verksamhet ska 

formas så att den överensstämmer med de grundläggande demokratiska värderingarna. En av 

skolans viktigaste uppgifter är att förankra de värden som samhället vilar på. De värden som 

skolan ska förmedla och förvalta är enligt Lpo 94, ”människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta” (s 3). Skolans uppdrag är att förmedla dessa värden för att 

förbereda eleven för att leva och verka i samhället.  

 

Ett hus brukar ha en fast grund som det står på. Samhället står på värdegrunden.  

Huset är bebott av människor som utgör samhällets invånare. Värderingarna tar sig  

i uttryck i relationerna mellan de som bor i huset, genom samtal, de spelregler som  

finns osv. Den gemensamma värdegrunden används av husets invånare för att skapa 

     mening, värdighet, självkänsla, spelregler och ordning (Zackari & Modigh 2002, s 34). 

  

Skolan utgör ett av de hus i samhället där lärare och elever dagligen möts. Elever, som 

befinner sig i olika utvecklingsfaser och med olika syn på innebörden av värdegrund, ska med 

lärarens hjälp, lära sig att förstå och respektera samhällets grundläggande värderingar. Elever 

ska i skolan tillägna sig kunskap för att förbereda sig för ett vuxenliv ute i samhället. Men det 

räcker inte att bara undervisa om värdegrund, menar Gunilla Zackari och Fredrik Modigh 

(2002). Dom menar att värdegrunden måste prägla och integreras med skolans verksamhet. 

Det är därför viktigt hur vuxna bemöter och behandlar stora som små. Barn och unga ska 

mötas med respekt, och ges tid när de behöver det menar de. Eftersom det är i samspelet 

mellan människor som värdegrunden formas, utmanas och förändras, och det är i 

konfrontation med andra som värden och normer utvecklas (Zackari & Modigh 2002). 

Därmed har lärarna en viktig roll att fylla. En lärare som kan möta eleven på dennes nivå, se 

individen och låta denne finna sin unika egenart, har förutsättningar att förmedla samhällets 
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grundläggande värden så eleven i framtiden ska ”kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet” (Lpo 94, s 3).  

 

Det är därför mycket viktigt att tänka på hur lärare bemöter elever i skolan. Hans-Åke Sherp 

(2003) menar att om elever bemöts med order, regler och kontroll, är risken stor att eleverna 

utvecklas till att bli passiva, lata och ansvarslösa. Om eleverna däremot bemöts på ett sätt som 

karakteriseras av samspel, tillit och ett ökat ansvar över det egna lärandet, är chansen stor att 

det bidrar till att utveckla elever som är aktiva och ansvarstagande (Sherp 2003).  

 

I en demokratisk skola är samtalet, dialogen, själva kärnan och en förutsättning för ett 

medvetet handlande enligt Zackari och Modigh (2002). Ett demokratiskt samtal innefattas av 

rätten att få tala, att bli hörd, men också konsten att lära sig att lyssna, argumentera och att bli 

påverkad av den eller de som samtalet förs med. Förmågan att kunna lyssna är själva 

grogrunden för samtal och kommunikation. ”För att om värdegrunden ska kunna genomsyra 

all verksamhet i skolan måste tid ges till kommunikation, dels inom ramen för varje ämne, 

dels i aktiviteter utanför klassrummen beroende på när frågorna kommer upp” (Zackari & 

Modigh 2002, s 91). 

 

3.4 Kommunikationens betydelse  

I Demokrati och utbildning (1916/1997) oroade sig John Dewey för den splittring som fanns i 

synen om skolan och världen utanför. De erfarenheter som eleverna tillägnade sig utanför 

skolan kopplades inte samman med skolans utbildning. Deras egna erfarenheter fick stå 

tillbaka för en mer formell utbildning, som hade liten eller ingen förankring i eleverna själva. 

Dewey framhäver också vikten av den sociala miljön och de möjligheter det ger eleverna att 

dela eller deltaga i gemensamma aktiviteter.  

 

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all  

kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera  

med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Man  

får del av vad andra har tänkt och känt, och påverkas, på ett eller annat sätt, av detta.  

Inte heller den man kommunicerar med förblir opåverkad (Dewey 1916/1997, s 39). 

 

Kommunikativ kompetens är en av framtida lärares främsta kompetens menar Tomas 

Englund (2006). Det är viktigt att skapa ett positivt kommunikativt klimat i den vida mening 

att det ska vara hållbart även på sikt. Han anser att ett sådant klimat kan komma till stånd om 
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relationerna mellan lärare och elever och elever emellan kännetecknas av en gemensam 

tillåtande attityd och öppenhet, samt nyfikenhet för att nämna några. Kan ett sådant klimat 

skapas ser Englund (2006) det som en grund för den studerandes inlärning och 

meningsskapande. 

 

Lena Fritzén (1998) menar att ”Det råder idag relativt stor enighet om att pedagogiskt 

handlande till sina mest centrala delar består av kommunikation” (s 18). Men beroende på 

vilken tolkningsram vi använder oss av kan kommunikation betyda många olika saker. Det 

finns inga entydiga begrepp. Det kan vara utbyte av information men också att det överförs ett 

budskap i ett gemensamt deltagande som på så sätt bekräftar en kulturell gemenskap för att 

nämna några. Vidare beskriver Fritzén (1998) en pedagogisk handling som en utveckling av 

kunnande, normer och värden. En aspekt som hon också kallar för mänsklig handling. 

Kopplas detta till den pedagogiska praktiken växer relationerna fram som ett mångskiftande 

nät. Hennes beskrivning av begrepp som hon kopplar till pedagogisk handling är: 

ömsesidighet, samförstånd samt perspektivbyte med grund i kulturell gemenskap. Detta 

handlande kallar hon kommunikativt handlande. 

 

 Den kommunikativa läraren ser dialogen som en nödvändig utgångspunkt för 

kunskapsutveckling. Det är i ett möte på lika villkor mellan lärare och elever  

som en sann kommunikation kan komma till stånd. Lärarens viktigaste uppgift  

                          blir i det perspektivet att erbjuda ett arbetssätt som tillvaratar möjligheten till  

                          sådana möten (Fritzén 1999, s 107). 

 
Vägen genom skolan och ut i livet är full av relationer och relationernas kvalitet beror på hur 

vi kommunicerar med varandra menar Ylva Ellneby (Weirsøe 2004). Hon menar att ett arbete 

som pedagog kräver en bra kommunikativ förmåga, och en förmåga att lyssna in andra 

människors behov. Men också att kunna förmedla sina egna behov på ett sätt som inte förstör 

samtalet. En god kommunikativ förmåga ger också möjlighet att kunna lösa problem och 

missförstånd. 

 

Att arbeta med människor utan kunskap i att förstå kommunikationens grundstenar  

är som att hitta fram i skogen utan karta och kompass. Det är lätt att gå vilse 

(Weirsøe 2004, s 87). 
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3.5 Deliberativa samtal som värdegrund 

Enligt Englund (2005) är ett deliberativt samtal ett undervisningsamtal, som fått en allt mer 

viktig roll i skolors arbete med den demokratiska värdegrunden. Begreppet deliberativa 

samtal har inga exakta kriterier när det gäller huruvida ett samtal är deliberativt eller inte. Han 

beskriver dock några av de karaktäristiska drag eller kännetecken som dessa samtal innefattar 

på följande sätt: 

 

Deliberativa samtal är samtal 

· där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme 

· som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bland 

annat om att lära sig lyssna på den andras argument 

· med inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma överens eller  

åtminstone komma till temporära överenskommelser 

· där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas 

· med inslag utan direkt lärarledning, det vill säga argumentativa samtal för att  

lösa olika problem respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar utan 

närvaro av läraren (Englund 2005, s 23). 

 

Ett deliberativt samtal karaktäriseras av de tre första punkterna, vilka Englund (2005) 

benämner för dess inre kärna. I denna kärna förekommer samtal där olika synsätt lyfts fram 

och där utrymme ges för olika argument. Samtalet ska sträva efter att eleverna i största 

möjliga mån ska komma överens och respektera den andres synsätt. För trots att synsätten 

mellan eleverna är olika, är en av grundpoängerna med samtalet, att skapa en ömsesidig grund 

för kommunikation. Den fjärde punkten är viktig ur den synvinkeln att skolan är ett offentligt 

rum, där mångfalden skall ha företräde i det deliberativa samtalet. Eleverna har med sig olika 

värderingar och synsätt, dels hemifrån och dels från andra miljöer. Skolan blir i det 

deliberativa samtalet det forum där dessa värderingar och synsätt lyfts fram och diskuteras i 

skolans offentliga sfär. Den femte punkten innebär ett skapande av deliberativa samtal mellan 

elever utan läraren vilket fördjupar och skapar mening kring de frågor som tas upp i 

klassrummet (Englund 2005). 

 

Englund (2000) ser inga problem eller motsatsförhållanden när det gäller deliberativa samtal i 

förhållande till det kunskapsuppdrag som finns i skolan. Tvärtom bedömer han att det i 

deliberativa samtal finns en stor potentiell kraft, både när det gäller värde- och kunskaps 

bildning. Använder sig pedagogen av deliberativa samtal på ett adekvat sätt kan det också 
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vara ett bidrag till elevens meningsskapande och kunskapsbildning. Då innefattas även ämnen 

som anses ligga långt från det som uppfattas som ”värdegrundsnära” ämnen, som exempelvis 

samhällsorienterande ämnen. En fördel som Englund (2000) tillskriver deliberativa samtal 

kontra traditionell undervisning är att det ger möjligheter att engagera stora elevgrupper. Detta 

eftersom traditionell undervisning ofta innebär att läraren för en monolog med eleverna vilket 

får som följd att vissa elever har svårt att hänga med. Det är viktigt att öppna upp för 

deliberativa samtal i skolan eftersom den sortens samtal ”innebär att de lärandes hållning till 

problemet efterfrågas och skilda synsätt släpps fram och respekteras” (Englund 2000 s 13). 
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4 Kommunikation  
 
Innan vi börjar vår undersökning är det viktig att vi tillägnar oss en teoretisk grund kring 

kommunikation som begrepp. Vi har här valt att redogöra för kommunikationens betydelse, 

innehåll och olika signaler. 

 

4.1 Användandet av kommunikation 

I samspelet mellan människor spelar kommunikation en avgörande roll. Med hjälp av 

kommunikation överförs och erhålls budskap och information till och från andra. Vi kan 

också påverka andra när det gäller värderingar, tankar, åsikter och attityder. ”Ordet 

kommunikation kommer från latinets ‘communicare’, som fritt översatt betyder att ha något 

gemensamt eller att dela något med någon” (Arne Maltén 1998, s 11). Människans behov av 

gemenskap och mänsklig kontakt är nästintill livsviktig, därför måste människan 

kommunicera. Vidare menar Maltén (1998) att kommunikation är ett villkor för människans 

fysiska och sociala överlevnad, därför att  

 

Via kommunikation kan vi: 

 

· intellektuellt förmedla och mottaga information, göra omvärlden begriplig och meningsfull.  

· emotionellt få utlopp för känslor, glädje och sorg, framgång och misslyckanden, ge  

uttryck för behov och personlighet, 

· socialt känna oss sedda och uppskattade, komma nära varandra, uppsätta och vidmakthålla  

relationer, övertala andra att handla som vi själva, utöva makt över andra, hålla ihop vår  

familj, vårt samhälle och våra organisationer (Maltén  19998, s 12). 

 

Kommunikation består inte bara av budskap i form av ord, utan kommunikation består till 

störst del av icke-verbala signaler. Forskare hävdar att kommunikation endast 7 % av 

budskapet tilldelas ord, vilket i sin tur lämnar minst 70 % till renodlad icke-verbal 

kommunikation (Maltén 1998).  

 

I kommunikation är det ett flertal delar som bildar en helhet, men det är inte bara budskap och 

signaler som är avgörande för hur andra reagerar. En lika viktig aspekt är reaktionerna på hur 

eller på vilket sätt som budskapet framförs. Hans-Åke Scherp (2003) skriver att 

kommunikation och samtal också kan förstås i termer av huruvida samtalet förs på samma 

våglängd. Att samtala med varandra innebär enligt Scherp (2003) att vi beskriver vad vi ser, 
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hör, tänker och känner. Dessa fyra samtalsdimensioner, eller kanaler som han också benämner 

dem, har stor betydelse för hur vi som människor upplever samtal.  

 

 

 

 

 

     

    ( Scherp 2003, s 46) 

 

Sändare och mottagare har tillgång till samma fyra kanaler, och om ett budskap sänds och tas 

emot genom samma kanal är sändaren och mottagaren på samma våglängd. Om däremot 

budskapet sänds från en kanal och tas emot i en annan, menar Sherp (2003) att budskapet kan 

misstolkas, och därmed får heller inte sändaren det svar som förväntats. Ett exempel: 

 

 Lärare: Hur känns det nu när du ska sluta mellanstadiet? 

 Elev: Det ska bli skönt med sommarlov!  

 

Läraren frågar efter elevens känslor inför byte av lärare, skola och klass, eleven däremot 

svarar ur tankekanalen. Att prata förbi varandra mynnar ut i att ingen tar emot den andres 

verkliga budskap, vilket i sin tur leder till att kontakten mellan sändaren och mottagaren 

försämras. Att uppfatta vilken kanal som andra kommunicerar på är inte alltid så enkelt. 

Enligt Scherp (2003) krävs det ett aktivt lyssnade efter dubbla budskap för att undvika en 

felaktig tolkning och försämring av kontakten. Kommunikation sker i form av en mängd 

verbala, och icke-verbala budskap och signaler såsom ord, mimik, gester osv. och det är när 

de strider mot varandra som ett dubbelt budskap uppstår. Ett exempel kan vara att säga något 

positivt med en negativ uppsyn, eller tvärtom (Scherp 2003). 

 

Om kommunikation kännetecknas av att hela gruppen känner sig delaktiga, genom att de varit 

med och bidragit till resultat och lärande, underlättas elevens lärande menar Scherp (2003). 

Gruppen kan bidra genom att försöka hålla sig på samma våglängd, så att budskapet inte går 

förbi den andre och misstolkas. Ett sätt att undvika dubbla budskap kan vara genom att eleven 

berättar om hur denne mår och hur saker och ting upplevs, utan att klanka ner på andra.  

Vidare menar han att en diskussion bör kännetecknas av att ingen gör anspråk på att veta den 

    Person A          Person B  
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totala sanningen, utan att alla är öppna och lyhörda för andra människors tankar och vetskap. 

Det är även viktigt att alltid tänka på att tala med, och inte till andra menar Scherp (2003). En 

dialog ska karaktäriseras av att visa förståelse för andra genom att inte sätta den egna 

förståelsen i första rum. I dialogen är det också viktigt att visa intresse genom att ställa öppna 

frågor och därmed få en djupare förståelse för den. Som ett led i en djupare förståelse är det 

viktigt att Hur och Vad frågorna får dominera framför en varför fråga (Scherp 2003). 

 

4.2 Sändare och mottagare 

En definition av kommunikation kan vara utbyte av budskap - någon sänder ett budskap till 

någon annan. Den svenska skolan har varit dominerad av envägskommunikation. Läraren 

talade till eleven och lade därmed beslag på sändarrollen. Eleven i sin tur blev tilldelad en 

ganska så passiv mottagarroll (Maltén 1998). För att läraren ska kunna se individen, och 

stimulera eleven till det egna lärandet krävs att den pedagogiska handlingen präglas av dialog.  

I en flervägsdialog sänder sändaren iväg ett budskap som mottagaren tar emot och tolkar. 

Sedan återsänder mottagaren budskapet som återkopplas för att kontrollera att budskapet 

uppfattats rätt. Återkopplingen, även kallad feedback av Maltén (1998), har en 

nyckelfunktion.  I feedbacken skiftar nämligen sändaren och mottagaren roller och sändaren 

blir mottagare, som kontrollerar om budskapet uppfattats rätt.  

 

I skolan finns det flera aktörer i form av elever och personal och det kan därför uppstå 

störningar i kommunikationen något som Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarsson 

(1990/1994) kallar för brus. Brus är allt som läggs till i sändarens budskap, men som inte är 

sändarens avsikt. Brus i skolan kan vara störningar i form av stök i korridorer, rörelser runt 

omkring, prat mm. Bruset eller störningarna kan leda till att budskapet inte alltid tas emot som 

vi tror att det skall göra. ”Det är således inte budskapet i sig som tolkas, utan det som 

mottagaren upplever att sändaren förmedlar” (Maltén 1998, s 14).  

 

4.3 Verbala signaler 

De signaler som används i den verbala kommunikationen är ord och skrift. De ord som 

används kan delas upp i två nivåer. Den ena nivån kallas för abstraktionsnivå, där 

yrkesterminologi såsom juridikspråk eller vetenskapliga begrepp och termer förekommer. 

Den andra nivån är mer konkret där orden har en saklig innebörd, som till exempel namn på 

föremål (Maltén 1998).  
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Rösten innefattas inte bara av ord och information. Med rösten förmedlas även extra-verbala 

signaler och budskap, såsom olika ljud och läten genom ton, klang och röstnivå. Rösten 

förmedlar även känslor och attityder. Med hjälp av hörseln kan vi avgöra om det är någon 

känd eller okänd vi samtalar eller lyssnar till och om denne är arg, glad, ledsen o s v (Nilsson 

& Waldemarson 1990/1994). 

 

4.4 De icke-verbala signalerna  

Icke-verbal kommunikation kan förstås och beskrivas utifrån uttryck och intryck. Uttryck 

beskriver hur människor beter sig och intryck hur människan reagerar på det som ses och 

hörs. Sändarens uttryck vid sändandet av budskapet och mottagarens uppfattning läggs in i 

tolkningen. ”Med hjälp av våra sinnen tar vi till oss det som händer i omgivningen, vi ser 

människors kroppsutryck, tar emot deras beröringar och får intryck genom våra lukt- och 

smakorgan” (Nilsson & Waldemarson 1990/1994, s 83).  

 

De icke-verbala signalerna används både medvetet och omedvetet Nilsson och Waldemarson 

(1990/1994) skriver att det sinnesorgan som tar emot mest icke-verbala signaler är synen, som 

därmed blir den största och viktigaste informationskällan. Det är genom synen som vi 

uppfattar andra människors utseenden, rörelser och beteenden. Vi uppfattar fysiska drag, 

mimik, kroppsbyggnad, frisyr, klädsel och utsmyckningar. Ansiktet är det som bär bilden av 

människan, och det är dit vi riktar vår blick när vi möter andra människor. Ansiktet ger 

mycket information i form av minspel och mimik, därmed har ansiktet en avgörande roll, när 

det gäller att förmedla sju av människans grundläggande känslor. Dessa sju är vrede, rädsla, 

glädje, sorg, förvåning avsky och fruktan.  

 

Om ansiktet bär upp bilden av människan, så sägs ögat vara själens spegel enligt Nilsson och 

Waldemarson (1990/1994). En annan beskrivning kan vara att ögonen är själens fönster. 

Relationer och intressen speglas i ögon och ögonkontakt, och i ögat kan även avläsas vad som 

är betydelsefullt. Att blickar är betydelsefulla kan också förklaras genom att de i normalfallet 

är en förutsättning för kommunikation. Blicken i sig kan förmedla allt från aggressivitet till 

attraktion, från makt och kontroll till vanmakt. Nilsson och Waldemarsson (1990/1994) 

skriver att leende och ögonkontakt, är en vanlig inkörsport vid kommunikation. Både med 

människor som vi känner, men också vid möten med främmande människor. Vidare menar de 

att kroppen och kroppshållningen är en del av människans personlighet.  Kroppshållningen 

säger mycket om hur en människa mår och i vilken sinnesstämning han eller hon befinner sig 
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i. Vi kan genom att använda kläder och andra utsmyckningar förstärka och förtydliga vår 

identitet (Nilsson & Waldemarson 1990/1994).  

 

Enligt Nilsson och Waldemarson (1990/1994) hör gester ihop med kroppens signaler och kan 

även bestå av symboler. Gesterna kan hjälpa till att förtydliga, understryka, kommentera och 

komplettera det verbala budskapet. De kan också användas för sig själv genom att sända 

signaler eller tecken. Kontakt betyder samröre och genom beröring via händer eller kropp 

förmedlar vi direkt till våra känslor. Känslor som känner av och tolkar beröringen, vilket ger 

oss intryck av värme, kyla, mjukhet, försiktighet, fasthet, smärta men också upplevelser av 

människan bakom beröringen. Beröring kan kopplas ihop med avstånd och personligt 

utrymme. Det är våra fysiska och sociala behov som styr vilka vi väljer att släppa in i vårt 

personliga utrymme (Nilsson & Waldemarson 1990/1994). 
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5 Metod 
 
Problemformulering, teorier och begrepp ligger till grund för val av metod. Olika metoder 

fungerar mer eller mindre bra beroende på vad det är som skall undersökas. Vi ska i vår 

undersökning studera användandet av kommunikation. Nilsson och Waldemarson 

(1990/1994) menar att studier av människors kommunikation är något av det viktigaste som 

kan studeras, eftersom vi ständigt måste kommunicera och samspela med andra människor. 

Grunderna kan vi få från teorier, men det praktiska lär vi oss genom att observera, pröva och 

reflektera menar de. 

 

5.1 Urval   

Vi har gjort ett medvetet val av undersökningsobjekt. Vårt val baseras på att vi vill undersöka 

hur skickliga pedagoger arbetar med kommunikation. 

Dokumentären Klass 9A (2008) sändes under våren 2008, och syftet med dokumentären var 

enligt Sveriges televisions hemsida (www.svt.se) att visa på skolans möjligheter. Den aktuella 

skolan, Johannesskolan hade fått kritik av Skolverket för bristande måluppfyllelse och 

hotades av nedläggning. Målet var att klassen, efter en termin skulle tillhöra en av landets tre 

främsta. Klass 9A (2008) var inte en befintlig klass utan blev utplockade av skolledningen. 

För att lyckas med uppgiften, byttes även de ordinarie lärarna ut och blev ersatta med några av 

landets främsta pedagoger. 

Vi har i vår undersökning valt att studera tre av de lärare som medverkande i dokumentären 

Klass 9A (2008). Vårt val av de tre lärarna föll sig naturligt eftersom de alla har en mer 

framträdande roll i dokumentären.  

5.2 Kvalitativ metod 

Vi ska undersöka en specifik miljö, där fokus kommer att ligga på enskilda fenomen eller 

händelser. Vi kommer därför att använda oss av en kvalitativ metod eftersom den enligt 

Repstad (1988/2007) tränger ner på djupet och skildrar olika egenskaper eller drag hos ett 

fenomen. Fördelarna med att gå på djupet är att helheten blir tydligare, och att de mindre 

detaljerna lyfts fram. Det här överensstämmer med vår undersökning då den baseras på 

kommunikativa beteenden och handlande, och där små delar tillsammans bildar en helhet.  

Eftersom metoden är djupgående skapas det dessutom ett utrymme för flexibilitet. I den 
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kvalitativa metoden är det texten som är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet (Repstad 

1988/2007). 

 

Enligt Annika Eliasson (2006) är den kvalitativa metodens främsta fördel att metoden 

kommer åt sammanhang som kräver en större förståelse. Ett sammanhang som inte syns på en 

gång utan blir tydligare undan för undan. Vi ska observera möten mellan lärare och elever på 

ett redan inspelat material. Fokus på sammanhang i vårt fall handlar om det som utspelar sig i 

möten mellan lärare och elev, och hur läraren kommunicerar och ser på eleven. Ett redan 

inspelat material ger oss en fördel när det gäller att se på ett sammanhang som Eliasson 

(2006) menar växer fram, eftersom vi använder oss av ett inspelat material. Vi kan stanna upp 

och se om vissa händelser för att få djupare förståelse.  

 

5.3 Observation 

I en kvalitativ undersökning är de två främsta metoderna intervju eller observation. Vi har valt 

att använda oss av observation vilken är lämpligast när miljöer, personer och händelser ska 

studeras. Observationerna skrivs ned i form av anteckningar, och denna text ligger sedan till 

grund för analysen (Repstad 1988/2007).  

 

Vi har valt att göra en observation där vår roll kommer att bestå av en renodlad 

observatörsroll. Denna roll utmärker sig av att den genomgående är passiv till miljön och där 

det inte ges någon möjlighet att interagera, inverka eller påverka. Fördelen med att bara 

observera är enligt Eliasson (2006) att en renodlad observations analys tillsammans med 

andra källor, såsom intervjuer och artiklar, så kallad sekundärdata, kan ge ett mer autentiskt 

material där även trovärdigheten förbättras. Det här passar oss då vi även valt att lyfta in de 

intervjuer som lärarna ger i dokumentären men också från artiklar tagna ur olika tidningar 

som är gjorda i samband med dokumentären Klass 9A (2008). Det har vi valt för att få en 

vidare syn och ett bredare material som vi kan använda för att få fram en mer realistisk bild av 

läraren och ett mer trovärdigt resultat. Det finns dock en risk med att ha en observerande roll, 

den observerande kan ha ett annat syfte med sina avsikter än vad observatören tolkar menar 

Eliasson (2006). Detta är vi införstådda med och kommer att ha det i beaktning i vår 

bearbetning av det insamlande materialet. 
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5.4 Tillvägagångssätt  

En observation kan enligt Runa Patel och Bo Davidsson (1991/2003) genomföras på två olika 

sätt, strukturerad och ostrukturerad. En strukturerad observation används när det finns 

förutbestämda beteenden som kan antecknas i ett utarbetat observationsschema. I en 

ostrukturerad observation används inte något i förväg strukturerat observationsschema, istället 

skrivs det ner så mycket som möjligt i form av fältanteckningar. Det går även att säga att 

observationerna är osystematiska istället för ostrukturerade, men det blir missvisande 

eftersom observationerna är systematiskt planerade. Att genomföra ostrukturerade 

observationer är inte detsamma som att bara går ut med papper och penna och börja observera 

(Patel & Davidsson 1991/2003). 

 

Vi kommer att göra en ostrukturerad observation av dokumentären Klass 9A (2008). Vårt val 

av en ostrukturerad observation baseras dels på att vi ska studera ett handlande och dels för att 

vi har ett utforskande syfte med vår undersökning. Det krävs att vi som observatörer har 

förberett oss väl och gjort noggranna överväganden samt är väl insatta i det som skall 

observeras. Vid en observation av redan inspelat material är det vanligt att skriva ut hela 

händelser, så att det finns en hel text att arbeta med. Textmaterialet är då ganska omfattande, 

och kräver en hel del tid och bearbetning. Dock kräver även en ostrukturerad observation 

vissa förberedelser. Det finns några frågor som vi måste ta ställning till, såsom vad ska vi 

observera och hur ska vi registrera observationerna (Patel & Davidsson 2003). 

 

I vår observation av Klass 9A (2008) har vi valt att fokusera på olika mötessituationer mellan 

lärare och elev. Vi har ett redan inspelat material som går att stoppa och spola, därför kommer 

vi att anteckna olika former av möten mellan lärare och elev. Detta kommer vi att göra genom 

att skriva ut hela händelser, inklusive verbala och icke-verbala signaler. Vi har utifrån vår 

litteraturbakgrund, samt kunskap om vilka situationer vi vet att vi kommer att få ta del i 

skolan, utformat följande punkter som kommer att ligga till grund för våra fältanteckningar  
 

· I vilken situation, klassrum, korridor, privat etc. 

· Med vem - elev eller elevgrupp 

· Hur – olika kommunikativa uttrycksformer  

· Vad kommunicerar dom om 
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För att få en så hel bild som möjligt av kommer vi i vår analys även att lyfta in sekundärdata, 

bestående av intervjuer och artiklar från dokumentären och övrig media.  

 

5.5 Trovärdighet 

Eftersom vi har valt att göra en observation av en Dvd finns inga möjligheter att kunna 

fördjupa vår undersökning genom att ställa frågor. Detta ser vi dock inte som något hinder för 

ett trovärdigt resultat. En observation via Dvd ger oss en fördel genom att vi kan stoppa, spola 

och se om frekvenser som vi anser vara viktiga eller som kräver mer tolkning. Vi har även 

sekundärdata som kan bidra till en förbättrad trovärdighet. För att resultatet i vår 

undersökning ska ha ett vetenskapligt värde, måste forskningen ha både pålitlighet och 

giltighet. Eftersom vi gör en kvalitativ undersökning handlar pålitligheten om att den 

information vi får fram i undersökningen går att lita på (Eliasson 2006). Med det menar 

Eliasson (2006) att om någon annan gör en liknande undersökning ska de kunna tolka den på 

samma sätt, och då anses pålitligheten vara hög. Ett problem som vi ser i detta resonemang 

kontra vår undersökning, är att man i egenskap av observervatör kan gå in med olika 

förutsättningar när det gäller förförståelsen och det gör att resultatet också kan bli olika.   

 

Att tala om giltighet i en undersökning handlar enligt Eliasson (2006) om huruvida 

undersökningen verkligen mäter det som det är tänkt att den skall mäta. Det är också viktigt 

att all data som samlas in kontrolleras utifrån ett perspektiv där sanningshalten står i fokus. 

Detta är nämligen av avgörande betydelse när det gäller den vetenskapliga trovärdigheten i 

undersökningen. Eliasson (2006) skriver också att giltigheten aldrig kan bli bättre än 

pålitligheten. Det innebär att frågeställningen skall vara så väl genomarbetad att det inte finns 

några oklarheter i vad som ska mätas. Giltighet i det här sammanhanget kan också vara att det 

resultat som vi som observatörer får fram, kan generaliseras till fler miljöer än den som 

undersökningen handlat om (Eliasson 2006). Detta tror vi är möjligt eftersom dessa lärare och 

de resultat vi fått fram inte är lokal- eller miljöbundna. Skulle undersökningen ha skett på en 

annan skola skulle både eleverna och miljön vara nya för lärarna, precis som det var i 

dokumentären.  

 

5.6 Forskningsetik 

När det gäller forskningsetiketik utgår vi från Vetenskaprådets Forskningsetiska principer 

(2001). De ersätter dock inte forskarens egna bedömningar eller det egna ansvaret, utan verkar 

för att vara ett underlag för forskarens egna insikter och reflektioner i det egna 
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ansvarstagande.  Det finns tydliga regler för hur en forskare ska förhålla sig till deltagare när 

det gäller information om personuppgifter, villkor, sekretess och så vidare. Vi har valt att 

analysera en dokumentär med redan namngiva offentliga personer. En dokumentär är klassad 

som offentligt material därför har vi valt att använda oss av lärarnas riktiga namn. Eleverna 

har vi valt att konsekvent kalla för elev, eftersom det inte är deras handlande som står i fokus 

utan lärarna. 

 
5.7 Bearbetning 

När vi har bearbetat och sammanställt vårt material har vi utgått från de punkter som låg till 

grund för våra fältanteckningar. Vi har sedan sorterat och analyserat de olika lärarnas 

användande av kommunikativa signaler och budskap, var för sig.  Sekundärdata, bestående av 

material från intervjuer från olika medier har vi bearbetat genom att lyfta ut det som vi ansetts 

vara relevant för vårt resultat. Vi har plockat ut de delar som behandlat ämnen om hur de ser 

på det egna arbetssättet och elevens lärande.  
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6 Kommunikation och elevsyn 
 
Nedan har vi sammanställt resultatet av våra observationer av de tre lärarna på följande sätt:  

Varje lärare presenteras under egen rubrik. Först presenteras resultatet av vår observation, i 

direkt anslutning till den, kommer sedan resultatet från sekundärdatan, det vill säga intervjuer 

och artiklar och så vidare att presenteras. Vissa citat har ändrats i skriftspråklig riktning för att 

få till en bättre svenska, det vill säga att det blir lättare att läsa texten (Kvalé 1997). 

  

6.1 Matematikläraren 

När matematik- och fysikläraren Stavros Luca kliver in i klassrummet första gången är han 

lite stressad. Detta är han dock ärlig nog att tala om för eleverna som också får höra att det 

inte är hans fel utan flygets. En annan sak de samtidigt får förmedlat till sig är att han avskyr 

att komma för sent. När han talar finns hans armar, händer och ansikte oftast med och 

förstärker olika ord.  

 

Stavros talar med en stark röst som inte är monoton eller ensidig, utan hans röstnivå regleras 

med hjälp av extra-verbala signaler genom att klang och ton läggs in som förstärkning för att 

samtidigt förmedla känslor. Ett exempel av det utspelar sig vid en av hans första träffar med 

eleverna då följande sägs:  

 
 Jag är väldigt, väldigt väldigt, väldigt, väldigt, väldigt väldigt, snäll. Men jag är  

 också väldigt krävande, samtidigt. Jag brukar säga till mina elever så här, om ni  

 bjuder mig en kopp kaffe jag bjuder tillbaks tre koppar, men är ni jävliga mot  

 mig en gång, så är jag tre gånger tillbaks. Så hur vill ni ha det. (Skratt) Det får  

 ni välja, eller hur va! (Skrattar) 

 
Det verbala budskapet är tydligt, han säger att han är snäll, vilket han förstärker med hjälp av 

extra-verbala signaler som ton, klang och röstnivå. Han fortsätter med att berätta att han också 

är krävande, och även där lägger han in extra-verbala så att orden förstärks. Även det lilla hot 

om att vara jävlig tillbaks, levereras med extra-verbala budskap som förmedlar en 

underförstådd ton av sanning. Hans avslutar meningen med att lägga in ett litet skratt. 

 

Under lektionerna arbetar han mycket framme vid tavlan där han skriver och förklarar sina 

genomgångar. Detta gör han på ett intensivt sätt där kroppen finns med i det verbala 

budskapet. Han använder sig av stora hand- och armrörelser när han pratar om matematik. 

Rösten är stark och tydlig och han vänder sig om med jämna mellanrum för att kontrollera att 
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eleverna är med. Hans gång blandas under lektionerna upp av hastiga rörelser. Detta sker 

oftast genom att han tar ett par snabba steg fram och tillbaka.  

 

När Stavros hjälper elever så gör han det oftast genom att ställa sig mittemellan (de sitter två 

och två) eller framför eleverna. Han engagerar oftast båda eleverna, och då pendlar huvudet 

mellan båda eleverna fram och tillbaka med en vänlig blick och ett upprepande bekräftande av 

elevens svar. Han väntar sällan ut eleven utan svarar själv med det rätta svaret om det tar lite 

lång tid för eleven. När eleven svarar rätt berömmer han ofta med att tydligt visa sin glädje 

över elevens svar. Ibland slår han ut med armarna, ler och säger ett inlevelsefullt, Ja. Och 

ibland klappar han om eleven. Han är alltid tydlig med att berömma ett rätt svar. 

 

Att prata i personliga termer och förmedla sina egna känslor, är något som präglar Stavros sätt 

att samtala med eleverna. I vissa samtal berättar han även om sina egna privata upplevelser. 

Då använder han sig av både röst och kropp. Vid ett tillfälle berättar han om sin egen 

skolgång. 

 
Jag själv har inte varit världens bästa unge ska ni veta. Jag själv kommer från Cypern. 

Vet ni, har jag berättat?  […] när jag lämnade skolan jag hade högsta betyg av alla i  

hela gymnasiet. Men jag hade dåligt uppförande, vilket innebar att jag var utestängd 

två år från alla universitet. […] Jag skryter inte för det jag gjort, jag skäms för det jag  

gjort, men jag kan inte vrida tiden tillbaks och ändra saker och ting, det kan jag inte  

göra. Jag försöker dra lärdomar av det jag gjort så att jag kan lära mina barn och andra. 

 

Återigen så förmedlas det känslor i det verbala budskapet i form av att ton klang och nivån 

anpassar sig efter ordet. Han visar förståelse för att det inte är så lätt att klara av allting, men 

han förmedlar även att han finns till som stöd och hjälp om bara viljan finns. Under ett samtal 

med en grupp pojkar som riskerar att in bli godkända sägs följande 

 
Stavros: Nu talar vi som goda vänner är det okej? 

Elever: Mmmmm 

Stavros: Eller rättare sagt jag vill tala till er som pappa, det är nästan bättre om jag  

får göra det. Jag hoppas att ni vet att jag tycker mycket om er. Jag ser fram emot att  

få komma och träffa er, och jag tänker på er ska ni bara veta, jättemycket, det gör jag, 

och jag tycker om er. 

Elev: Vi tycker om dig. 

Stavros: Jo det känns så, jag vill då gärna hjälpa er så att era betyg, jag vill inte att nu  

ni ska bli underkända. 
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När det gäller tillsägelse så visas en episod då Stavros blir upprörd. Han går då med snabba 

steg rakt fram mot den grupp som inte lyssnar. Han använder sig av en mycket stark röst, men 

han skriker inte. Hans ögon förmedlar ilska och besvikelse, och han stelnar till i kroppen när 

han kommer fram till bordet där pojkarna sitter, han anklagar ingen speciell utan pekar på var 

och en med en hel hand när han tillrättavisar. Återigen tar han upp en personlig sida när han 

visar sitt missnöje mot att eleverna inte respekterar honom.  

 
Det var frivilligt att komma hit, och det är väldigt onödigt att man ska behöva  

skrika till vuxna människor […] Jag tycker det är pinsamt att jag ska stå framför  

tjugo ungdomar och jag måste höja rösten. Det är inte roligt.  

 

I den sista meningen framgår det tydligt att, Stavros är besviken och lite sårad, han förmedlar 

återigen sina känslor genom extra-verbala signaler såsom röst och utryck. När han tittar in i 

kameran speglas hans ansikte av ett litet uppgivet och sårat utryck. När lektionen sedan är slut 

säger en av de elever som blev tillsagd, ”Ha de bra” då ropar han tillbaka eleven och går emot 

honom, tar i hand, kramar om och ansiktet spricker upp i ett stort leende. 

 

Innan lektionerna finns Stavros oftast utanför klassrummet, där han tar emot eller möter upp 

med eleverna i dörren. Han hälsar på dem genom att le stort, blandat med skratt. Han pratar 

lite allmänt, tar i hand, kramas, och/eller klappar om dem. Dock finns ett undantag. När 

eleverna ska skriva nationella provet är han inne i klassrummet och lägger i ordning provet på 

deras bänkar. När han sedan öppnar dörren och släpper in dem gör han det med en allvarlig 

blick utan kramar, klappar eller handslag.  

 

Stavros syns även ofta ute i korridoren tillsammans med eleverna där han bland annat 

småpratar, busar, kramas, klappar, och skrattar med eleverna. Han använder sig även utanför 

klassrumsmiljön väldigt mycket av icke- verbala rörelser, han tar mycket i eleverna något som 

de accepterar genom att återgälda en kram en hälsning osv. Det händer också ofta att eleverna 

går emot och möter upp honom med ett leende för att hälsa med en low five, ett handslag som 

växer till en kram, eller bara med ett brett leende.  

 

6.2 Sekundärdata 

Läraryrket är ett kall och uppdraget är att inspirera och motivera eleven att vilja lära sig menar 

Stavros Luca. En lärare ska enligt honom tycka om sitt arbete, vara kompetent och väl 
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förberedd, samt ha en tro på eleven. Läraren ska respektera och vilja ha en relation till eleven, 

och till sist älska sitt yrke.  Han lägger stor vikt vid att det är viktigt att se och tro på den 

enskilde individens förmågor. För att lyckas med att motivera och inspirera eleven menar han 

att det är viktigt att först vinna elevens förtroende, stärka elevens självförtroende, respektera 

varandra och vinna deras hjärtan. 

 
 Jag brukar säga så här att det finns ingen starkare kraft än kärlek. Kan man  

inte vinna dom med kärlek, då kan man inte vinna dem med något annat.  

Vinn deras hjärtan och då ser du att dom kommer att dansa med dig  

   (Luca. S. 2008) 

 

Vägen till elevernas hjärtan går enligt Stavros genom att bjuda mycket på sig själv, och att 

visa sina känslor. Han poängterar att han ställer upp och finns till hands för sina elever om de 

behöver hjälp. Han kallar sig inte för sträng utan för seriös, och menar att han vill ta vara på 

tiden. Han menar att eleverna måste få känna sig vuxna och mer värda. Då väcks motivation 

och lust och vilja att lära sig. Nyckeln till framgång är ett personligt intresse, respekt, och att 

ge eleven en vision. Han poängterar att han inte skulle fungera som lärare om han inte hade en 

personlig relation till eleverna.  

 

Styrkan i hans undervisning ligger i att både få eleverna att tycka om honom, men också att få 

dem att känna att han tycker dem. Han menar att om eleverna tycker om honom, tycker de 

också om hans ämne, och för att inte göra honom ledsen, kommer eleverna att, som han säger, 

”ge tillbaks” lite av det han ger. Kunskapsmässigt menar Stavros att det inte finns någon 

anledning att tjata om multiplikation tabellen under flera år, då tappar eleverna intresset, och 

han menar att de måste lära sig på ett sätt som är beständigt. Men eleven måste också vilja 

lära sig, det går inte att lyckas om eleverna inte samarbetar. Han tänker framåtsyftande genom 

att alltid planera ut alternativ och lösningar på elevers frågor och funderingar angående 

lektionen. Det är viktigt att läraren innehar kunskaper så att denne kan svara på elevernas 

frågor. 

 

När det gäller den enskilde individen menar Stavros att det är viktigt att tänka på att en elev  

befinner sig på en nivå av olika anledningar. Det är därför viktigt att se individen och att utgå 

från det egna kunnandet, och bygga från den nivå där eleven befinner sig. Alla elever kan lära 

sig menar han och när det gäller svaga elever handlar det om att vara flexibel. Det krävs ett 
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stort engagemang, det krävs lite mer förtroende, mer tid och andra uppgifter, annars är det 

ingen skillnad i undervisningen, han delar ut uppgifter efter elevens förmåga. 

 

6.3 Klassföreståndaren  

Klassföreståndare är Gunilla Hammar Säfström. Hon undervisar i ämnena svenska, bild och 

livskunskap. Första gången hon möter klassen kliver hon rakt in i klassrummet och fortsätter 

att gå runt i klassrummet. Hennes ögon söker kontakt med eleverna när hon hälsar och 

småpratar lite allmänt. Hon ber t.ex. en elev att ta ner benen från stolen och en annan att ta av 

sig ”kapsylen” (kepsen). Detta gör hon på ett vänligt men bestämt sätt. Hon ler samtidigt som 

hon talar med en lugn och mjuk röst.   

 

Under lektionerna rör sig Gunilla alltid på ett säkert sätt och hon använder sig inte av några 

hastiga eller häftiga rörelser. Hon använder sig inte av några stora kroppsrörelser men hon 

arbetar ibland med att förstärka vissa ord med armar och händer. Däremot är hon verbalt 

väldigt tydlig och talar med en jämn vänlig röst. Hon pratar i korta fraser med många pauser, 

och använder extra-verbala signaler såsom ton och klang för att förstärka och nyansera vissa 

ord.  

 

Idag ska vi göra ett test på svenskan. Jag ska göra ett läshastighetstest. 

Läshastighet, vad pratar jag om för någonting ?  

Vad kan det vara…läshastighet , […] Hur snabbt man läser JA!  

Det är det vi ska ta reda på idag, tre sidor med ord som du ska läsa.  

Du ska ringa in alla djur som står här, om det står katt, säger du är det ett…. 

 

Gunilla arbetar mycket med att förstärka ord med rösten, ord som hon vill vara säker på att 

eleverna förstår innan eleven börjar arbeta. Hon upprepar också elevens svar, och ställer 

följdfrågor. Hon gör det på ett lugnt och mjukt sätt, och hon berömmer ofta eleverna med ett 

förstärkt BRA.  Att förstärka och återkoppla till eleven återkommer i det mesta som hon gör 

med eleverna och hon är tydlig med att eleven ska förstå vad det är som han eller hon, ska 

arbeta med. Hon säger aldrig att ett svar är fel, utan finner alltid ett passande replikerande 

svar. Hon arbetar också mycket med att den enskilde eleven själv ska komma fram till ett 

svar. Hon använder sig av sin röst och ger eleven feedback i form av korta motfrågor. Hon 

tittar alltid på den elev som hon pratar med och hon står ofta väldigt tätt inpå. Hon arbetar 

mycket med hur frågor och undviker ja och nej frågor när hon leder eleven fram mot svar. 
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Gunilla: Då kan du skriva Erik i en ring, såhär och vilka associationer får du. 

Vad tänker du på, vilka bilder får du i huvudet när jag pratar om Erik. 

Elev: Han slåss. 

Gunilla: Okej då kan du skriva att han slåss, vad får du mer för bilder.  

Elev: Han knäcks en killes näsa. 

Gunilla: Ja, vad får du mer för bilder kring Erik. 

Elev: Han är kompis med en sån där tjockis han heter Pirre. 

Gunilla: Ja, vad har du mer för bilder kring honom.  

Elev: Mm, han var ihop med en sån sjuksköterska eller vet inte vad hon va för nåt. 

Gunilla: Mm vad är det mer för någonting, hur bor han. 

Elev: Hans pappa slog han. 

Gunilla: JAA Det är en ganska viktigt bit va, inte sant. 

 

Denna dialog inleder Gunilla genom att först förstärka orden för att kontrollera att eleven 

förstått vad det är som ska göras. Sedan leds eleven fram genom att hon hela tiden ställer 

följdfrågor. När eleven själv kommer fram till en viktig del, förstärker hon det genom att ge 

ett berömmande ord, och rundar av dialogen. 

 

I ett avsnitt berättar en elev att klassen vill att de nya lärarna ska stanna. Flera av eleverna 

stämmer in och börjar lägga fram egna argument om varför de vill att de nya lärarna ska 

stanna. Gunilla avbryter då sin egen planering, eftersom det som hon själv säger ”blev en 

diskussion”. Hon utser då en av eleverna till att agera ordförande som får till uppgift att 

fördela ordet mellan eleverna, som i sin tur motiverar varför de vill behålla de nya lärarna. En 

elev säger följande: 

 

Elev: Vi lär oss mycket bättre av er. Vi glömmer inte det ni lär oss […]  

Gunilla: Om ni vänder er om och ser på varann, så är det här alltså en riktigt fin  

klass. WOW, en kanonklass! Så här ska det se ut i en svensk skola när man går i  

årskurs nio.  

 

Sedan går hon runt bland eleverna tittar eleverna djupt i ögonen och med en stark, stolt och 

känslomässigt övertygande röst säger hon: 

 

 

Ni är så himla bra 

Du är så bra,  

Du har blivit så himla bra alldeles jätte bra har du blivit  
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Det du gör, ligger på kanon bra nivå  

Det du presterar när du är här är fantastiskt bra  

Du kan gå i stor sett gå nästan vilken linje som helst. 

Du är kanonbra förstår du det… 

 

Gunilla använder sig ofta korta ord såsom, Det är kanonbra, jättebra, härligt, Precis 

jättebra, wow och liknande för att berömma och uppmuntra eleverna.  

 

Vid ett tillfälle kommer ett flertal elever för sent till skolan Gunilla pekar på en elev, med 

glasögon i handen, talar om med en bestämd röst att det är oacceptabelt beteende att komma 

så för sent till skolan. Hennes ögon är stränga, och kroppen lite stel. Sedan stänger hon dörren 

hårt och tittar ut mot klassen med bestämd blick. Hon poängterar ett flertal gånger att det är 

oacceptabelt att komma så sent, men hon förklarar även varför det är viktigt att komma i tid. 

En tydlig känslomässig sida visar Gunilla när det mot slutet är dags för eleverna att göra sina 

nationella prov. Hon möter då upp eleverna utanför klassrummet och ger små stärkande ord 

som, gör så gott du kan, jag vet att du kan. Det gör hon med ett mycket vänligt ansikte och lite 

tårfyllda ögon. Hon frågar också om hon får ge eleverna en kram, något som vissa tillåter, och 

vissa säger nej till. 

 

6.4 Sekundärdata  

En lärare ska vara strukturerad, tydlig och trygg i sin profession, samt arbeta med tydliga mål. 

Men det gäller också att möta människan i varje elev, säger Gunilla Hammar Säfström. Det 

gäller också att se elevens styrkor, kapacitet och att fånga elevens intresse. Varenda elev har 

något som han eller hon är bra på.  Det är viktigt att hitta just det, för att använda sig av det 

för att bygga vidare på inte bara kunskapsmässigt, utan också för att ge elever framtidstro och 

självförtroende. Som lärare är det viktigt att vara lyhörd och att vägleda eleverna menar hon.  

 

Det är också viktigt att inte ge sig som lärare utan att det är viktigt att fortsätta att se eleven, 

och jobbar framåt även om eleven är uppgiven menar Gunilla. Eleven måste få höra att ”det 

här fixar du” och ett sätt att stärka eleven är genom att tala om att denne kan göra ett nytt 

försök, att komma igen och prova, för det handlar ju också om att hålla fast vid 

kunskapsuppdraget. En elev behöver få känna att jag kan, och inte bara att jag duger, men det 

är också viktigt att eleven inser sin egen kapacitet, och tar ett eget ansvar för den egna 
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utvecklingen. Självförtroende är något av det viktigaste vi kan ge elever. Det kan vi ge genom 

att vara uppmuntrande och visa en tro på eleven, menar hon.  

  
Vi hade ris- och rossamtal hela terminen, men rosen måste alltid komma först,  

även om det bara är en liten knopp. Varenda unge har något som han eller hon  

är väldigt bra på (Hammar Säfström.G. 2007). 

 

Att visa att jag som lärare tror på, och bryr mig om eleven är också viktigt menar Gunilla. Det 

gör hon genom att t.ex. klappa dem på armen, säga något positivt eller fråga om något 

personligt. Det menar hon gör att eleven känner sig sedd. Hon menar att det är viktigt att 

bjuda på sig själv och att det inte bara handlar om att vara lärare.  

 
En bra lärare har förutom elevsyn, en förmåga att förmedla sitt ämne, menar Gunilla En bra 

lärare har så pass mycket kunskap om sitt ämne att denne kan anpassa undervisningen. ”Det 

är viktigt att känna av strömningen i ett klassrum och kunna följa med i den strömmen” menar 

hon. Läraren ska vägleda eleverna från en punkt till en annan genom att möta dem med en 

blandning av engagemang, krav och stöd. ”Undervisningens kärna är en balansakt mellan att 

ge stöd och ställa krav” menar hon. Det är viktigt att eleverna vet varför de ska göra vissa 

saker, och vad som krävs av dem. Det ska förmedlas till eleverna på ett sätt så att de känner 

att det är hela människan, och inte bara eleven som står i fokus. Att ge eleverna verktyg så att 

de kan lära sig att förstå och beskriva det samhälle de lever i är också en viktig del av 

undervisningen. Att lära eleverna att sätta ord, beskriva och reflektera över vad de ser och 

upplever är jätteviktigt menar hon.  

 

En lärare vill mycket, som kanske inte eleven vill, och lärarens uppgift är att få dem att vilja. 

En lärare bör även ha pondus, och förmågan att ta ansvar och kommando, men det ska tas 

med ödmjukhet, värdighet och respekt för eleverna, säger Gunilla.  

 

6.5 Gymnastikläraren  

Igor Ardoris är klassens gymnastiklärare. Igor rör sig lugnt och sansat och använder sig inte 

av några hastiga eller intensiva rörelser, men han förstärker det han säger med gester. Han 

använder sig ibland av fysisk kontakt, något som visar sig genom att han lägger en hand på 

elevens arm, eller sin egen arm runt elevens axlar. Han anpassar sin röstnivå efter den elev 

han pratar med. Han talar tyst och lugnt med den tysta och försiktiga eleven, och lite mer 

öppet med elever som är öppna och mer verbala till sättet. 
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Lektionerna börjar oftast på samma sätt genom att Igor hälsar eleverna välkomna. Det gör han 

med ett stort leende som tydligt visar att han är glad att se dem, även ögonen speglar en 

genuin glädje. Eleverna samlas alltid ihop innan lektionen startar, oftast genom att de sätter 

sig på bänkar. Igors position varierar, vid något tillfälle sätter han sig på huk framför eleverna 

så att han befinner sig på samma nivå som dem. Det vanligaste är dock att han rör sig lugnt 

och stillsamt framför eleverna, samtidigt som han kontrollerar närvaron varvat med lite 

allmänt prat.  

 

Under lektionerna rör han sig mycket bland eleverna, han har ett lugnt och harmoniskt sätt att 

vara och röra sig i gymnastiksalen. När han talar med och till eleverna gör han det med en 

stark och tydlig röst. Om eleverna sitter i en ring, rör han sig runt i ringen genom att med 

frågor och ögonkontakt försöka skapa ett samspel. Han pratar i ganska korta meningar och 

markerar med pauser. Han lever sig in i samtalen och använder sig av hela kroppen. Händer 

och armar finns med för att förstärka talet. Det verbala förstärks av extra-verbala tecken 

såsom ton, klang och röststyrka.   

 

Igor berömmer ofta eleverna, han peppar dem och skapar på så sätt motivation. Vid ett tillfälle 

gör eleverna en övning där det gäller att passa bollen mellan sig så snabbt som möjligt. Han 

lever sig med i elevernas uppgift, applåderar, ger beröm och ser glad ut. Han förmedlar 

positiv energi med sitt engagemang. 

 

Jättebra! Bravo! Snälla passningar vill vi ha, då går det snabbare. 
 

Elevernas uppmärksamhet fångar han genom att höja röstnivån ett snäpp, men han skriker 

aldrig. Även om han tar upp allvarliga saker så behåller han lugnet. Talar han om något 

viktigt hörs det på rösten, den får en tydlig underton av allvar.  

 

Igor ställer krav på eleverna men han gör det inte på ett sådant sätt att han uppfattas som 

befallande. Han diskuterar fram lösningar med eleverna, det gör han genom personliga samtal. 

En av eleverna har knappt inte varit närvarande på någon gymnastiklektion sedan årskurs två. 

Igor och eleven har haft ett personligt samtal där de gjort följande överenskommelse; Eleven 

skall komma till gymnastiklektionen och visa upp sin gymnastikpåse och sitta med under 

lektionen. Igor möter upp eleven i dörren och skrattar glatt.  
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Elev: Jag sa att jag skulle komma. 

Igor: Du håller vad du lovar. Välkommen. 

 De går in i gymnastiksalen. 

 Igor: Nej, vi sätter oss alla här när vi börjar, så hela klassen, liksom du vet,  

när jag tar närvaron så jag kan titta på alla. 

Frågar eleven med lägre röst samtidigt som han går emot honom: 

Igor: Du skulle visa mig gympakläder. Har du gympakläder med dig som  

du ska visa mig? Har du glömt? Tar du det med till nästa gång?  

Nickar mot eleven. 

Elev:  Ja. 

Igor: Du behöver verkligen inte använda dom, men jag vill bara att du ska 

visa upp dom. 

Elev: Okej. Ja, ja. 

Igor: Går det bra? 

Elev: Ja, okej. 

Igor: För det var det vi kom överens om liksom! 

Elev: Ja, men jag glömde ju. 

Igor: Ja, men inga problem om du inte har, men du har dom på torsdag  

med dig? 

Elev: Ja, okej. 

 

Igor visar ett genuint intresse för eleverna och hans engagemang slutar inte vid lektionens 

slut. Intresset sträcker sig även utanför gymnastiksalen. Han intresserar sig både för hur det 

går för eleverna i andra ämnen. Men han har även ett intresse för elevernas privata intressen 

och det liv de lever utanför skolan. Han visar vid ett flertal tillfällen prov på ett privat och 

personligt engagemang. Bland annat så erbjuder han sin hjälp till en elev som har svårt att 

komma till skolan av olika anledningar. Hans hjälp består av att hämta upp eleven och gå 

tillsammans till skolan. En annan elev får hjälp med extra lektioner i engelska. 

 

6.6 Sekundärdata 

Att få kontakt med eleverna är en jätteviktig utgångspunkt, och när väl detta lyckats går Igor 

vidare för att bygga upp elevens självkänsla. Denna utgångspunkt gäller genomgående för alla 

elever, även de som har dåligt självförtroende i samband med fysiska prestationer. Han 

arbetar mycket med struktur, eftersom han menar det går att vinna mycket på att eleverna 

följer samma mönster. Inställningen är att alla ska till toppen, och därför är det viktigt att 

motivera eleven till att tänka i samma bana. Eleven ska ställa in sitt eget tänk i att känna att de 

kan ta sig till toppen, att de kan klara vad som helst, så länge det inte finns några fysiska eller 
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medicinska hinder. Det krävs att eleverna koncentrerar sig för att nå de mål som de själva satt 

upp, att lyssna och vara närvarande. 

 

Spela på att vinna, och utgå ifrån att eleven behöver få känna att läraren och eleven spelar i 

samma lag. När eleven lyckas, lyckas läraren ännu bättre och det ska inte finnas några 

mottsättningar mellan eleven eller lärarens mål, menar Igor. Om eleven förstår detta så leder 

det förhoppningsvis till ett samarbete. Det här lyckas inte, om jag kör med eleverna, menar 

han. Dessutom är det viktigt att eleverna känner att de gör saker för sin egen skull och inte för 

någon annan. Lärare ger stöd och eleven gör jobbet. 

 

Igor tänker och arbetar lösningsfokusert, han menar att det som har varit går inte att göra så 

mycket åt, utan att det är bättre att fokusera framåt. När det gäller den elev som knappt inte 

deltagit på gymnastiken sedan i årskurs 2 resonerar han som så att det finns ingen anledning 

till att göra någon stor sak av det. Och att så länge eleven var fysiskt och mentalt frisk så 

fanns det ingen anledning för honom att inte vara med. Att göra överenskommelser och följa 

upp dem är viktigt, då visas respekt och tillit till varandra. Vid varje nytt steg görs en ny 

överenskommelse tillsammans, tills det slutgiltiga målet är nått. Han är noga med att påpeka 

att finns det en överenskommelse om någonting ska den också hållas. Även om så inte är 

fallet, lägger han inte någon skuld på eleven, utan arbetar fram en ny överenskommelse som 

båda är nöjda med.   

 
En människa är inte svag för att man har ett svagt ögonblick. Generellt  

kan man vara väldigt stark trots att man har svagheter (Ardoris.I.2008 ). 

 

Ingen har sämre förutsättningar än någon annan och det viktigaste är inte att få högsta betyg, 

utan att prestera så bra som de bara kan och samtidigt skaffa sig så bra hälsa som möjligt. Han 

betonar att vi inte kan strunta i hur vi mår.  Han säger att kropp, tanke och känsla hänger ihop, 

och vi kan aldrig bara rikta in oss på prestation, utan måste även ha med tanke och känsla. 

Hans mål är att underlätta för eleverna, för att ge dem chansen att nå dit de vill. Han stöttar 

och motiverar sina elever för att de själva ska se och förstå vilken potential de faktiskt har. 

Något som de inte alltid är medvetna om. Han vill också att eleverna ska tänka positivt inför 

en idrottsprestation.  

 

 



32 

7 Analys och diskussion 
 
I resultatdelen har Stavros, Gunillas och Igors sätt att använda sig av olika kommunikativa 

uttryck i olika mötessituationer med elever presenterats. Där har också deras syn på eleven 

och det egna arbetssättet framställts i form av en sammanställning av sekundärdata. I detta 

avsnitt avser vi att analysera vårt insamlade material. Detta kommer vi att göra genom att 

redogöra för lärarna löpande i texten. Vi kommer sedan att diskutera vårt resultat i 

diskussionsdelen, reflektera över arbetet i stort för att sedan avsluta med förslag till vidare 

forskning. 

 

7.1 Analys 

I Lpo 94 framgår det att all undervisning ska förankras i de demokratiska värderingar som det 

svenska skolväsendet är uppbyggt kring. De demokratiska värderingarna ligger till grund för 

lärande och en förtjänad lärarauktoritet enligt regeringens proposition 1999/2000:135. Förr 

var auktoritet en självklarhet och lärare respekterandes utifrån sin titel. Men samhället har 

förändrats och lärarens yrkesprofession innefattas inte längre av rena ämneskunskaper.  Idag 

är det viktigt att skolan strävar efter att vara en social gemenskap där lust till ett lärande 

utvecklas. Enligt propositionen 1999/2000:135 är lärarens uppgift att initiera en verksamhet 

där ömsesidig respekt utvecklas.  Det är i denna verksamhet som lärares auktoritet förtjänas. 

Detta görs genom att skapa personliga möten mellan lärare och elev där ett ömsesidigt 

förtroende och en lyhördhet, samexisterar. För lärarens del krävs det att det är det egna 

kunnandet och den egna personligheten, som ska respekteras av eleven. 

 

För att skapa en levande social gemenskap där det skapas trygghet och en vilja och lust att 

lära i enlighet med Lpo 94, var lärarna i Klass 9A (2008) till en början var mycket hårda med 

att hålla på rutiner samt skapa struktur. Vi kunde se att deras lektioner präglades av att de var 

för sig följde liknande arbetsmönster under lektionerna, men deras sätt att arbeta skilde sig åt 

när det gäller hur de kommunicerade och förmedlade sina budskap. Vår uppfattning är att det 

de hade gemensamt var att de skapade rutiner och struktur. Men framförallt var de 

konsekventa när det gällde för eleverna att följa den struktur som varje lärare skapat. Denna 

struktur var enligt oss nyckeln till att de så småningom nådde en ömsesidig respekt.  

 

När det gäller de kommunikativa signaler som Maltén (1998) och Nilsson & Waldemarsson 

(1990/1994) beskriver kan vi se skillnader mellan de tre lärarna. I möten med elever, var de 
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enligt oss tydliga i den verbala framställningen av det talade budskapet. Skillnader kan vi se i 

användandet av de extra-verbala delarna. Där handlar det om förstärkningar i form av ton, 

klang och nivå. Gunilla arbetade i större utsträckning med att vara mer artikulär och tydlig, 

hon talade dessutom i korta fraser med uppehåll. Vi tolkar att dessa uppehåll eller pauser var 

hennes sätt att kontrollera att budskapet gått fram och att det uppfattades på ett korrekt sätt. 

Det kunde vi se eftersom hon återkopplade och gav feedback på mottagarens tolkning av 

budskapet. Denna återkoppling har enligt Maltén (1998) en nyckelfunktion eftersom 

mottagaren och sändaren skiftar roller. Vi kunde också se att hon hela tiden såg till att 

signalen mellan sändare och mottagare gick fram och tillbaka så att samtalet inte stannade 

upp. 

 

Människan har sju grundläggande känslor som kan förmedlas via ansiktet i form av minspel 

och mimik (Nilsson och Waldemarsson 1999/1994). Vi kunde se att Stavros, Igor och Gunilla 

förmedlar känslor via ansiktet och ögonen. Stavros var dock den som var mest tydlig med 

detta, han förmedlar mycket av sina känslor genom ansikte och ögon. När det gäller icke-

verbala rörelser är det framförallt Stavros som vi tydligast ser använda dessa. Han använder 

sig av fler och större rörelser i interaktion med eleverna. Gunilla och Igor använder sig av 

rörelser, dock inte lika intensivt som Stavros, de använde sig av mindre intensiva arm- och 

handrörelser. Vår tolkning är att Stavros såväl som Igor och Gunilla genom dessa rörelser 

hjälper till att förtydliga, understryka, kommentera och komplettera sitt verbala budskap.  

 

I en demokratisk skola är samtal och dialog själva kärnan och en förutsättning för ett medvetet 

handlande enligt Zackari och Modigh (2002). Samtal har enligt oss varit en viktig del i alla 

lärarnas arbete. Vi har i serien fått tagit del av ett flertal möten mellan lärare och elev, där 

samtal baserade på demokratiska grunder förts. Fritzén (1998) menar att en kommunikativ 

lärare använder sig av dialogen som utgångspunkt för elevens kunskapsutveckling. Något vi 

tycker att lärarna för det mesta gjorde, men på lite olika sätt.  Stavros var lite mer drivande i 

sina diskussioner. Han tog hänsyn och lyssnade på eleverna, men han hade en tendens att 

styra samtalen. Igor och Gunilla däremot arbetade lugnt och metodiskt, samtidigt som de 

lyssnade och väntade in eleven. Zackari och Modigh (2002) menar att vuxna ska bemöta 

eleverna med respekt och att elever ska ges tid när de behöver. Under en av Gunillas lektioner 

berättar eleverna att de vill behålla sina nya lärare. Gunilla avbryter då sin planering och låter 

eleverna framföra sina åsikter. I den diskussion som uppstår kan vi se några av de 

karaktäristiska drag som betecknar ett deliberativt samtal (Englund 2005). Gunilla låter 
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eleverna framföra sina argument och föra diskussionen, utan att hon styr upp den. Hon 

tilldelar en elev rollen som ordförande, själv intar hon en passiv åskådarroll.  

 

Att eleverna ges utrymme för argumentation och diskussion är viktigt när det gäller formning 

av värdegrund enligt Zackari och Modigh (2002), eftersom det är i samspelet med andra som 

värdegrunden formas och förändras. De menar också att vuxna ska bemöta eleverna med 

respekt och att elever ska ges tid när de behöver, något vi kan se att de här lärarna gör. Även 

Scherp (2003) menar att det är viktigt, att tänka på hur lärare bemöter elever. Ett möte som 

karaktäriseras av samspel, tillit och ett ökat ansvar ökar chansen till att eleverna ökar det egna 

ansvaret över lärandet. Det här kunde vi se hos flera elever, men framförallt när det gäller Igor 

och eleven som inte deltog på gymnastiken. Igor lade inga värderingar i varför eleven inte 

deltagit utan utgick från nuet och byggde därmed upp ett förtroende, baserat på en ömsesidig 

respekt. Detta samspel bidrog till att eleven tog mer ansvar över situationen och till slut gick 

på gymnastiken.  

 

Under de lektioner vi tagit del av kunde vi se att kommunikation spelade en stor roll. Alla 

lärarna anpassade automatiskt kommunikationen både till olika situationer och till den 

enskilda individen. Den dominerande samtalsformen var genomgående att tala med eleven 

och inte till eleven (Scherp 2003). Förmågan att skapa personliga möten (Prop 

1999/2000:135) tycker vi oss kunna se hos alla lärare, dock skiljer de sig lite åt. Stavros 

personliga engagemang visar sig genom att han bjuder mycket på sig själv för att på så sätt 

skapa de relationer som behövs för att motivera och inspirera eleverna. Det gör han dels 

genom att vara personlig och småprata mycket med eleverna, dels genom att ha mycket 

kroppslig kontakt med eleverna, som att ta i hand, klappa på ryggen, hålla om eller krama om. 

Det här tolkar vi som ett led i att bekräfta eleverna. På lektionerna berättar Stavros ibland 

personliga saker för eleverna som ett led i att visa att han förstår dem och deras olikheter. Det 

framgår av sekundärdatan att känslor spelar stor roll i hans sätt att arbeta och se på eleven. 

Han menar att lärare och elever måste tycka om varandra för att skapa en god relation. Vi 

tycker att han är väldigt öppen och har ett väldigt känslofullt sätt att uttrycka sig på, men vi 

ställer oss lite fundersamma till om hans sätt alltid är passande. Nilsson och Waldemarsson 

(1990/1994) menar att vi förmedlar och tolkar känslor genom beröring. Men också att det är 

våra fysiska och sociala behov som bestämmer vilka vi väljer att släppa in i vårt personliga 

utrymme.  Trots det så är de icke-verbala rörelserna är en viktig del av Stavros som person. 

Maltén (1998) skriver att forskare hävdar att minst 70 % av vår kommunikation kan härledas 
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till renodlad icke-verbal kommunikation. Hur det förhåller sig med de lärare som vi har 

observerat vet vi inte. Vi har inte gjort någon sådan beräkning av lärarna under våra 

observationer eftersom vi inte ansåg det relevant för vår studie. 

 

Igor skapar sina personliga möten genom att ofta föra dialog och diskutera med eleverna. Vi 

ser honom framförallt göra det en och en med eleverna. Igor har enligt oss en god 

kommunikativ förmåga och även förmåga att lyssna in andra människors behov, denna 

förmåga tror vi bottnar i att han tänker lösningsfokuserat. Ömsesidighet, samförstånd, samt 

perspektivbyte med grund i kulturell gemenskap är begrepp som Fritzén (1999) kopplar till en 

pedagogisk handling. Igors kommunikativa styrka ligger i att han anpassar sig till individen, 

och att han är tydlig med att lyfta bra egenskaper hos eleven. Han bekräftar eleverna genom 

att göra dem uppmärksamma på vilka kunskaper och styrkor denne redan har. Igor utstrålar 

även ett lugn och trygghet, något vi tror har en stor inverkan när han skapar relationer med 

eleverna både som grupp men också med den enskilde individen. Ellneby (2004) menar att 

kvaliteten på de relationer vi skapar i skolan baseras på hur vi kommunicerar med varandra. 

Vår uppfattning är att Igor har ett ärligt och genuint intresse för eleverna, något han visar prov 

på vid ett flertal tillfällen, då han ger av sin privata tid och privata kontakter.  

 
Gunilla har ett annat sätt att arbeta på. Hon arbetar mycket med att förtydliga ord och fraser, 

och i dialogen använder hon sig mycket av öppna frågor. Det kunde vi bland annat se när hon 

försöker att hjälpa en elev med en ”mindmap”. Hon ställer under den dialogen öppna frågor 

till eleven, och dialogen präglas av hon talar med och inte till eleven. Enligt Scherp (2003) är 

det i en dialog viktigt att visa intresse för andra genom att arbeta på ett sådant sätt som 

Gunilla gör. Hon är också mycket tydlig med att bekräfta eleverna genom att ofta berömma 

dem och tala om för dem att de är bra. Hennes arbetssätt, speglas enligt oss av att hon har ett 

personligt intresse av att eleverna ska lyckas. Samtidigt vill hon att eleven själv ska se sin 

egen styrka och på så sätt få en ökad självkänsla. Hon använder sig av ris och ros samtal för 

att stärka eleven. I dessa samtal kan vi se tendenser av det tankesätt Vygotskij (Lindqvist, 

1999) har om att sätta elevens intresse i fokus. Vi tycker att hon med hjälp av dessa samtal 

lyfter in elevens privata styrkor i ett skolsammanhang. Enligt vår tolkning ger detta eleven 

främst ett bevis på att ”du kan” och att det i sin tur leder till ett ökat självförtroende. Det ger 

även eleven ett annat perspektiv på vad kunskap är, eftersom olika styrkor är ett bevis på att 

eleven tillägnat sig något. Vi kan även se Deweys (1916/1997) tankegångar i Gunillas 

arbetssätt. Han framhävde vikten av att ta tillvara elevernas erfarenheter som de tillägnat sig 
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utanför skolan och koppla ihop det med den utbildning som skolan ger. All kommunikation är 

bildande, enligt Dewey (1916/1997) och att kommunicera med sin omgivning bidrar till en 

”förändrad erfarenhet”. Trots att lärarna hade olika sätt att använda sig av kommunikativa 

uttryck, både ur ett kunskapssyfte och ur ett personligt perspektiv, tolkar vi, att deras 

användande av kommunikation är ett led i att stärka och bekräfta eleverna. Detta framgår även 

av sekundärdatan där alla tre framhäver vikten av att se och bekräfta den enskilda individen, 

samt att utgå från elevens förmågor. Det här är något som tydligt framgår av deras sätt att 

arbeta, främst genom att de är personliga i sitt sätt att se och möta individen. Att kunna se och 

hjälpa eleven utifrån hans eller hennes förutsättningar och förmågor, är något som framhålls i 

SOU:s rapport Att lära och leda 1999:63.  

 

En viktig aspekt som Maltén (1998) tar upp angående kommunikation, är att kommunikation 

är en förutsättning för att vi människor skall överleva både fysiskt och mentalt, skolan är inget 

undantag anser vi. Under den termin som dokumentären skildrar, kan vi konstatera att de 

lärare vi har observerat, använde sig mycket av sin kommunikativa förmåga. En förmåga som 

bland annat Englund (2006), Ellneby (2004) och Fritzén (1998) menar är en viktig del i 

lärarens yrkesroll. Vi tolkar att de lärare vi observerat använde sig av sin kommunikativa 

förmåga för att skapa ett klimat där ömsesidig respekt och en social gemenskap, gavs 

utrymme. Men kommunikationen användes inte som en isolerad kompetens utan den 

integrerades precis som SOU 1999:63 menar, med ett flertal andra kompetenser. Denna 

förmåga att integrera ett flertal kompetenser vill vi koppla ihop med deras syn på eleven, som 

haft en stor inverkan när det gäller att initiera en verksamhet där lärare och elever utvecklar en 

ömsesidig respekt (Prop 1999/2000:135).  

 

Vår tolkning är att lärarna har kunskap och förståelse för hur viktigt det är att samtal bör 

präglas av en öppenhet, nyfikenhet och en respekt för de inblandades åsikter. Englund (2006) 

menar att ett positivt kommunikativt klimat, är en grund för elevers meningsskapande och 

inlärning. De här lärarna använder sig av kommunikation, sina personliga värderingar och 

egenskaper, för att göra skolan till den sociala och trygga plats där viljan till lärande 

stimuleras som Lpo 94 eftersträvar. Genom en kommunikativ förmåga och ett personligt 

engagemang visar de att eleverna och deras åsikter är viktiga, att de som individer är någon, 

att ”du är unik”.  
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En viktig ingrediens för att arbetet ska fungera, enligt vår tolkning, är skapandet av struktur, 

men också förmågan att ställa krav, och att vara konsekvent med de regler som skapats. Att de 

ställer krav på eleverna innebär dock inte att de lämnar över hela ansvaret på eleverna, enligt 

oss, utan de är mycket tydliga med att tala om att de finns tillgängliga för stöd och hjälp.   

 

Något vi kan se är att de här lärarna arbetar med en genuin tro på elevernas förmågor (SOU 

1999:63), vilket även framgår utav sekundärdatan. De framhäver också vikten av att se 

individen och att mötet bör ske på individens nivå. Vi tycker att deras arbetssätt speglar deras 

syn på eleven och att det enligt oss, bottnar i deras kommunikativa förmåga. För även om de 

använder sig av kommunikation och dess delar på olika sätt, kan vi hålla med Fritzén (1998) 

då hon menar att en pedagogisk handling till mesta del består av kommunikation.  

 

Vi kan också se att eleverna fattat tycke för sina nya lärare, både som kunskaps- och 

värdebärare (SOU 1999:63). Lärarna har blivit viktiga i elevernas liv, och de finns där som 

stöd i både medgång och motgång. Genom att bry sig om och engagera sig i eleverna har vi 

sett hur dessa lärare integrerat kommunikation med ett personligt arbetssätt och sedan 

anpassat det till olika situationer och möten med elever. Resultatet av detta har enligt oss 

blivit att lärarna förtjänat sin auktoritet, som enligt Prop 1999/2000:35 förtjänas i en 

demokratisk process genom att bli en person som eleverna respekterar. Lärarna har skapat ett 

klimat där elever och lärare visar varandra ömsesidig respekt, och där pedagogiken förmedlas 

på ett sådant sätt att eleverna finner skolan både meningsfull och betydelsefull.  

 

7.2 Diskussion 

Det har inte varit lätt att göra rättvisa åt dessa lärare sätt att arbeta. Det sätt de integrerar 

användandet av kommunikativa uttryck med ett personligt arbetssätt, behöver ses med egna 

ögon. Vårt intryck av Stavros, Gunilla och Igor är att de är duktiga lärare, och de visar att det 

finns ett flertal sätt att använda sig av kommunikation. Därför har det varit svårt att ge dem 

lika mycket utrymme i texten. Även om de skiljer sig åt anser vi att de arbetar med samma 

mål i fokus, nämligen att skapa en social gemenskap och ett klimat där elever känner sig 

trygga och delaktiga.  

 

När vi valde observationsobjekt gjorde vi ett medvetet val, ett val baserat på att vi ville se hur 

skickliga lärare arbetade med kommunikation. Dokumentären Klass 9A (2008) har både 

kritiserats och rosats. Vi är medvetna om detta och vi kan förstå att Tv team och kameror 



38 

bidrar till att de inblandande kan uppvisa ett annat beteende, samt att händelser blir vinklade 

med syfte att tillfredställa en publik. Tyvärr har nog vinklingen bidragit till att situationer där 

brus och misstolkningar figurerat, uteblivit från tv materialet. Något vi tycker är synd för vi 

tror att det funnits fler motsättningar och missförstånd än vad som det slutgiltiga resultatet 

presenterar. Ett annat problem är att många sekvenser och scener är isärklippta, vilket gjort att 

det varit svårt att få ta del av längre samtalssekvenser. Detta har bidragit till att vi bland annat 

inte sett så mycket av det deliberativa samtal som Englund (2000, 2005) förespråkar. Vi anser 

dock att vi sett tendenser till liknande samtal, men eftersom vi inte kunnat gå in och intervjua 

lärarna kan vi inte med säkerhet säga det. Trots det menar vi, att det vi har sett är ett äkta 

engagemang från lärarna, om inte, så bevisar de i alla fall för stunden att de är otroligt duktiga 

på att arbeta med, och engagera sig i, eleverna. Det som vi har sett och tolkat har bidragit till 

att vi har fått värdefull kunskap och en djupare förståelse för hur viktig lärarens kompetenser 

och kunskaper är. Både för eleven men framförallt för människan bakom eleven. 

 

I lärarens yrkesprofession ingår det ämneskunskaper, men också förmågan att vara personlig, 

något vi anser att alla lärare är. Stavros personliga prat och närhet ställer vi oss lite 

reserverade till, det känns som han ibland blir lite för privat. Vi anser att det är bra om läraren 

är personlig, men det personliga, bör enligt oss, hållas på ett professionellt plan. Vår slutsats 

är ändå att de här lärarna är mycket kommunikativt kompetenta (SOU 1999:63), och de har 

kunskap om kommunikation, dess begrepp och innehåll. Vi skulle vilja säga att 

kommunikativ kompetens, ett genuint intresse för eleven och ett personligt engagemang 

bildar en helhet som är viktig. Den här helheten fanns hos lärarna, och med hjälp av den 

kunde de skapa en relation till eleven. Relationen i sig bidrog till att eleven utvecklades både 

kunskapsmässigt, och som person. Vi kunde se att lärarna tog hänsyn till elevens förmågor 

och förutsättningar, och att det inte bara handlade om att eleven skulle tillägna sig kunskaper. 

Det livslånga lärandet fanns med i lärarnas sätt att arbeta, och här spelade deras sätt att 

integrera den kommunikativa förmågan med det personliga engagemanget en avgörande roll. 

 

7.3 Avslutande självreflektioner  

Kommunikation är komplicerat, men rätt använt är det ett fantastiskt arbetsredskap. Under vår 

studie har vi, från litteratur och observationer, fått en större övertygelse och medvetenhet om 

hur betydelsefull kommunikativ kompetens är. En lärare med god förståelse om 

kommunikation och dess innebörd, lyckas inte alltid med att skapa det personliga mötet. Lika 

lite som en lärare med ett personligt engagemang inte alltid kan skapa ett möte utan att ha 
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förståelse om kommunikationens grunder. Förmågan att skapa det personliga mötet, handlar 

enligt oss om att främst integrera de båda, men självklart spelar ett flertal andra kompetenser 

och egenskaper in. Men mycket handlar om kommunikation, den egna personligheten, hur 

läraren ser på eleven, samt på läraruppdraget. Läraren har en betydande roll utifrån flera 

aspekter men det är viktigt att inte glömma bort uppdraget.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Professor emeritus Bert Stålhammar var den som hjälpte skolledningen att välja de lärare som 

medverkar i Klass 9A (2008). Han framträder också vid ett flertal tillfällen i dokumentären där 

han samtalar om lärarens yrkesroll. Vi ett tillfälle säger han följande: 

 

Inom de flesta yrkesområden i vårt land så arbetar vuxna tillsammans, men lärare  

är ett stort undantag. De är vana att arbeta självständigt med eleverna i klassrummet, 

det gör att man dels är ovan och dels ovillig att släppa in andra vuxna samtidigt som  

man håller i lektion. Men om man gjorde det skulle man kunna lära mycket av andra,  

och få feedback och också se hur man fungerar som lärare. 

 

En fråga som vi ställer oss är hur vi kan fortsätta att tillägna oss de kommunikativa kunskaper 

som behövs för att lyckas med att skapa en social gemenskap, och ett klimat där elever känner 

sig trygga? Vi lär oss, och utvecklas i samspel med andra och läraryrket är precis som 

Stålhammar utrycker, självständig. Vi skulle också vilja ställa frågan hur aktiva lärare tänker 

kring betydelsen av att vara kommunikativt kompetent? Hur är medvetenheten om den egna 

kommunikativa förmågan? Det här är en fråga som är känslig men också angelägen menar vi, 

eftersom det inte bara är regeringen utan även ett flertal forskare som lyfter fram vikten av att 

vara kommunikativ. Det här är frågor som vi finner intressanta att följa upp vår undersökning 

med, och som vi anser kan användas på flera olika sätt. Tankar som vi har kring detta handlar 

främst om fortbildning, men också om att öka medvetenheten om det egna arbetssättet. Men 

det går även att utveckla dem genom att se på dem utifrån ett genus- eller etnicitetsperspektiv. 
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