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ABSTRACT
Föreliggande uppsats handlar om den tysta kommunikationen som gestaltas i klassrum av lärare och 
elever i skolan. Syftet har varit att utifrån tre valda aspekter; tyst kunskap, tysta relationer och tysta 
redskap analysera och kartlägga den tysta kommunikationens uttryck. Genom en systematisk 
litteraturstudie besvaras frågeställningar rörande vardera ovan nämnda aspekter nämligen; Hur kan 
tyst kunskap komma till uttryck hos lärare, vad kan ske i tysta relationer mellan lärare – elev och 
elev – elev samt vad kan kropp respektive miljö som redskap ha för betydelse för kommunikationen. 
Det har även gjorts en jämförande analys inom aspekterna men även mellan dem. Resultatet visar 
på vikten av att medvetandegöra de tysta uttrycken i kommunikationen, dels bland lärare och dels 
bland eleverna som många gånger talar med kroppen i kommunikation och relation. Även miljön 
har visats sig ha stor betydelse för kommunikation och kunskapsintag.  Resultatet visar också på 
lärares så kallade tysta kunskaper som till stor del ligger till grund för läraryrket men som sällan 
artikuleras eller uppmärksammas. Litteraturstudien har gett upphov till nyckelord såsom 
fingertoppskänsla, intuition och medvetenhet.
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1 Inledning

”And in the naked light I saw ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking, people hearing without listening,
people writing songs that voices never share and no one dare
disturb the sound of silence” (Simon 1966).

I ett tidigt skede av litteraturstudien kom vi av en händelse över Simon and Garfunkels låt The 
Sound of Silence och inspirerades av titeln och dess innebörd som ju fokuserar på den tysta 
dimensionen av kommunikation. Med det som underlag blev vi intresserade av att undersöka 
fenomenet ur en pedagogiskt synvinkel och kom att inrikta oss på just den tysta dimensionen av 
kommunikation i klassrummet. Det ledde oss in på det sociokulturella perspektivet, ett perspektiv 
som vi anser är viktigt och bärande för en skola för alla.  
   I egenskap av blivande lärare och pedagoger anser vi att den tysta kommunikationen ofta kommer 
i skymundan.  Vid olika observationstillfällen har vi erfarit bristen av kunskap om den tysta 
dimensionen i undervisningssituationer och i möten mellan lärare och elever. Genom att bara sitta 
längst bak i klassrummet och observera kan man uppmärksamma olika typer av tysta dialoger som 
pågår i klassrummet.
  Vi tror att det bland lärare finns en viss medvetenhet om de tysta signaler som man med till 
exempel kroppen sänder ut men vår erfarenhet är emellertid att det skulle krävas mer reflektion 
kring ämnet tyst kommunikation av både lärare och elever. Vi har också funderat på vad miljön, det 
vill säga klassrum och skolgård med mera, har för del i den tysta kommunikationen. Vad kan man 
med hjälp av lite eftertanke för bänkplaceringar, väggdekorationer och så vidare frambringa hos 
elever och vad signalerar det?
   Vi har också hört talas om lärares didaktiska fingertoppskänsla för elevers läroprocesser, en 
kunskap som är svår att formulera men som utgör en viktig bas för läraryrket. Denna tysta kunskap 
är vi intresserade av och vi undrar över hur den kommer till uttryck i yrkesutövandet. Om väggarna 
kunde tala skulle man nog kunna utvinna en hel del kommunikation som man i vanliga fall varken 
ser eller hör.
   Det är med detta i åtanke som vi i denna litteraturstudie söker den tysta kommunikationens 
uttryck. Det är ett mycket intressant ämne som vi i vårt kommande yrkesliv förhoppningsvis 
kommer bära med oss.  

2 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på och undersöka hur tyst kommunikation kan 
gestaltas i klassrum. Ur den tysta kommunikationen har vi, baserat på vårt urval av studier, fastställt 
tre inriktningar. Vi har utgått från dessa tre frågeställningar:

•     Hur kan tyst kunskap komma till uttryck hos lärare?

•     Vad kan ske i tysta relationer mellan lärare – elev och elev – elev?

•     Vad kan kropp respektive miljö som redskap ha för betydelse för kommunikation?
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3 Teoretisk bakgrund

I den teoretiska bakgrunden presenteras litteraturstudiens ämne tyst kommunikation och 
underkategorierna tyst kommunikation, tyst kunskap, tysta relationer och tysta redskap baserat på 
författares tankar och litteratur i ämnet. Den teoretiska bakgrunden inleds med en presentation av 
det sociokulturella och interaktionistiska perspektivet.

3.1 Sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv 
Det finns flera olika sätt att se på lärande och lärmiljöer beroende på vilket fokus man har. Roger 
Säljö (2000) som är en frontfigur när det kommer till det sociokulturella perspektivet menar att 
lärande utvecklas genom sociala situationer och vad individen tar med sig från den ena sociala 
situationen till den andra. Man får kunskap i interaktion med andra människor genom att vara bland 
dem, man lär sig sålunda av sin omgivning hur man ska vara (a.a.). Åberg (1995) talar om en 
bestämd gruppdynamik i vilken rollerna omedvetet tillsätts av de inblandande individerna. Det 
tillkommer också särskilda förväntningar på de olika rollerna beroende på gruppens dynamik men 
också på de individuella förutsättningarna som var och en har (a.a.).
   Inom det sociokulturella perspektivet talar man ofta om verktyg och redskap vilka är begrepp som 
innefattar både fysiska men även språkliga färdigheter hos individen (Säljö 2000). Detta har även 
Björklid och Fischbein (1996) tagit fasta vid när de talar om ett interaktionistiskt perspektiv på 
pedagogik. Med ett interaktionistiskt perspektiv menar författarna att det, pedagogiskt sett, kan 
finnas viss problematik med det sociokulturella perspektivet på grund av att det som pedagogen lär 
ut inte med all säkerhet når fram eftersom det hela tiden handlar om samspel med andra människor 
(a.a.). I klassrummet är det därför viktigt för pedagogen att vara en ledare som hela tiden studerar 
miljön i förhållande till mål (a.a.). Björklid och Fischbein (1996) menar att miljön kan påverka hur 
barnet lär sig och samverkar vilket gör det till en del av interaktionen.

3.2 Tyst kommunikation
Vi kommunicerar med varandra vare sig vi vill eller inte. Via sättet att gå och stå på, ta i hand, 
klädval med mera signalerar vi vilka vi är och vi talar med varandra, utan ord. Man brukar tala om 
extralingvistiska signaler (Backlund 2006). Dessa signaler kan vara omedvetna och ibland 
okontrollerbara, som till exempel plötslig rodnad. De kan också vara medvetna. Hit hör inte endast 
gester och vissa kroppspositioner utan också miljö, val av kläder, ägodelar och frisyrer samt 
kommunikation med till exempel bilder och musik (a.a.).
  Till den tysta kommunikationen hör också förmågan att lyssna, för att vara lärare innebär också att 
vara en god lyssnare. Det är inte bara hörseln som är aktiverad vid ett samtal utan flera andra 
sinnen, främst ögonen, som uppfattar hur motparten reagerar på det som sägs och vilka signaler han 
eller hon sänder ut med sitt kroppsspråk. På samma sätt signalerar man som lärare att man aktivt 
lyssnar med hjälp av kroppsspråket, gester och mimik (Maltén 1998).

Rummets utseende har också en stor betydelse för kommunikationen. I ett klassrum har placering 
av bänkar, färger, ljudnivå och temperatur en avgörande roll för hur klassrumsklimatet och 
kommunikationen kommer att se ut (Backlund 2006).
  Eftersom den tysta kommunikationen egentligen innefattar allt förutom ord är det en viktig 
kommunikationskälla både för lärare och elever i klassrummet. En professionell lärare bör därför 
representera en slags kommunikativ kompetens när det gäller att tolka sina egna och andras tysta 
signaler (Maltén 1998). Relationer skapas när man kommunicerar och skolan består av en mängd 
relationstillfällen. Ett samspel består av ett stort antal icke-verbala tecken och skolan ska 
uppmärksamma och hjälpa eleverna att lära sig förmågan att samarbeta (Henriksson 2009).
  En del anser således att de icke-verbala signalerna inte behöver tolkas eller beskrivas. De anser att 
människan föds med de kunskaperna och att de hör till de tysta kunskaper som vi omedvetet bär på 
och använder i samspel med varandra (Backlund 2006).
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3.3 Tyst kunskap
Tyst kunskap diskuteras av många och utgår vanligen från Michael Polanyis (1967) kunskapsteori. 
Den tysta kunskapen tas framförallt upp i sammanhang där praktiska kunskaper och yrkeskunskaper 
står i fokus, därmed lärarprofessionen inkluderad. I Nationalencyklopedin beskrivs tyst kunskap 
som:

Tyst kunskap. engelska tacit knowledge, term först använd av Michael Polanyi för 
de uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt 
handlande (Nationalencyklopedin). 

Mannen bakom begreppet, Polanyi, och hans teorier om tyst kunskap har spelat en avgörande roll 
för diskussionen kring begreppet. Den tysta kunskapen kan ses som en kunskap som inte uttalas 
men som är en förutsättning för att ett resultat ska uppnås (Liedman 2001).
  En central tanke hos Polanyi är att kunskap kan fungera tyst utan att den någonsin har artikulerats 
och att allt vetande inte upptas i språket. Däremot behöver det inte betyda att den tysta kunskapen 
inte går att uttrycka. Språkets möjlighet att syna den tysta kunskapen är väsentlig för Polanyi då han 
anser att mänsklig kunskap ofta växer genom att tyst kunskap och språklig reflektion samverkar. 
Den tysta funktionen kan alltså artikuleras och reflekteras kring, för att sedan återta en tyst funktion 
i en ny form (Rolf 1991).
  För att illustrera Polanyis tankemönster används ofta ett citat av honom: ” we can know more than 
we can tell” (Haldin-Herrgård 2005:20). Enligt Polanyi består alltid kunskap som helhet av två 
delar, en artikulerad och mer synlig dimension och en tyst dimension. Det tysta kunnandet är alltid 
närvarande men ska inte ses som en kunskap i sig, särskild från den artikulerade. De båda ska vara 
delar av samma kunskapshelhet (a.a.).
  Polanyi ger med olika exempel en mångtydig bild av den tysta kunskapen. Den kan bland annat 
liknas vid ett redskap som används för att inhämta andra kunskaper:

En blind man använder en käpp för att känna av hinder i sin väg. Den blinde 
konstruerar en bild av verkligheten via användningen av käppen. Handens 
hantering av käppen ger tyst kunskap som låter den blinde konstruera en 
verklighetsbild (Rolf 1991:62).

Den tysta kunskapen i exemplet är grundad på erfarenheter och färdigheter att hantera käppen (Rolf 
1991:62). Ett annat exempel av Polanyi som ofta kommer upp i samband med den tysta kunskapen 
är förmågan att känna igen ett ansikte utan att kunna förklara varför:

vi känner igen [ansiktet] genom de olika delarna i det (näsa, mun m.m.)
utan att för det kunna förklara själva delarna (vad gör att vi vet att näsan tillhör 
detta ansikte). Han anser att vi utgår från delarna till helheten för att kunna se den 
d.v.s. vara medveten om den. Vi känner igen människan genom hela ansiktet inte 
endast genom en av delarna, trots detta behövs delarna för att vi ska se ansiktet
(Haldin-Herrgård 2005:20).

Kunskapen fungerar i exemplet ovan som en rörelse från delarna till helheten vilket Polanyi 
benämner det tysta kunnandets funktionella struktur (Haldin-Herrgård 2005). Det är frågan om en 
grundläggande kunskap som inte kan översättas till en rad påståenden (Liedman 2001). En 
sammanfattning av exemplen ter sig, att när vi ser ett ansikte lägger vi normalt inte märke till 
detaljer utan vi känner igen ansiktet och personen som helhet. När en blind person använder sin 
käpp som redskap känner hon inte käppen utan markens struktur eftersom redskapet blir en del av 
kroppen. Polanyi menar att vi än dock är indirekt medvetna om ansiktets delar och käppen som 
redskap och att detta är förankrat i den tysta kunskapen (Molander 1996).
  En innebörd av den tysta kunskapen är det förutsatta eller underförstådda. Till alla typer av 
kunskap hör också vissa handlingsvanor eller trosföreställningar vilka man lär ut och litar på utan 
att ha funderat eller reflekterat över. Vi uppfostras in i eller övar oss i sätt att handla och tänka och 
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många av dessa sätt utgör tysta förutsättningar för att förstå andra människor och samhället. Till det 
tysta räknar Polanyi sådant som vi bara indirekt är medvetna om därför att vi har vår 
uppmärksamhet riktad mot något annat (Molander 1996).
   Polanyi tar också upp personlig kunskap som en del i den tysta kunskapen. Den integrerar 
upplevelser, känslor och intressen och utifrån den personliga kunskapen skaffar man sig ett 
förhållningssätt. När man relaterar det personliga förhållningssättet till en pedagogisk praktik ses 
den som en undervisningsfärdighet vilket Polanyi menar är en form av tyst kunskap.  Lärare som 
yrkesgrupp kan besitta en form av kollektiv tyst kunskap som grundar sig i en gemensam personlig 
kunskap (Persson & Nordänger 2006).
   Den tysta kunskapen kan också ses som en social kompetens. För lärare och pedagoger handlar 
det om en förmåga att, genom ett särskilt förhållningssätt, bemöta andra människor och förstå 
situationer (Persson & Nordänger 2006).
   Många gånger kan de termer som ryms under begreppet tyst kunskap förklara innebörden bättre 
än svårtydda exempel. Termer kan vara exempelvis förståelse, färdighet, omdöme, begåvning, 
uppmärksamhet, förtrogenhet, erfarenhet m.fl. (Molander 1996).

3.4 Tysta relationer
Relationer är en del av människans vardag. Alla kommunicerar med människor på olika vis vare sig 
det är på ett personligt eller professionellt plan (Ekholm 1976). Relationer är viktiga för människan. 
Genom samspel blir det möjligt att uppleva trygghet, gemenskap och inflytande vilket stärker vår 
identitet (a.a.). Det är inte ovanligt att människor hamnar i grupper som inte är självvalda. Skolan är 
en sådan plats där de olika gruppkonstellationerna bestäms utifrån ålder, genus, kvalifikationer och 
så vidare (a.a.). Relationer som formas i skolans regi kan bli problematiska eftersom eleverna inte 
själva har valt att umgås med varandra. Här spelar pedagogen en viktig roll och det är dennes 
uppgift att relationerna förblir positiva och utvecklande (Henriksson 2009).

Pedagogens uppgift är att leda sina elever i överträdandet mellan att vara ett barn för att så 
småningom bli en vuxen medborgare. Denne har ett omhändertagandeansvar för sina elever och de 
är beroende av läraren. Läraren ger sina elever uppgifter som måste göras och ställer frågor som 
måste svaras på för att komma framåt med sin skolgång (Ekholm 1976). Ju äldre eleverna blir desto 
större blir glappet mellan elev och lärare och det är framförallt något man kan se på högstadiet då 
isoleringen är som störst. Detta beror på att eleverna har ämneslärare vilket gör att fokus ligger mer 
på ämneskunskaper än på relationer (a.a.). Tekniken försvårar detta ytterligare eftersom pedagogen i 
dagens skola inte har samma insyn i den kunskap eleverna besitter på grund av de nya medierna. 
Detta tvingar barnet till en snabbare utveckling vilket gör det viktigt för pedagogen att skapa en 
trygg tillvaro i klassrummet (Henriksson 2009).

Som lärare krävs det ett speciellt förhållningssätt gentemot sina elever. Det krävs både teoretiska 
kunskaper och praktiska färdigheter (Henriksson 2009). En lärare ska också vara en förebild och 
måste därför agera därefter samtidigt som eleverna skall känna tillit. Det är av största vikt att en 
pedagog hittar balansen mellan en professionell och en personlig roll. Det är emellertid en relation 
som är svår att förklara på grund av att det handlar om ett visst förhållningssätt. En lärare påverkar 
sina elever både på ett medvetet och omedvetet plan – en så kallad pedagogisk tillgivenhet (a.a.).

Samspel sker både inom en grupp och utanför. Alla samspel är viktiga för individen och handlar 
om grupptillhörighet vilket är av stor vikt för den sociala utvecklingen (Ekholm 1976). När 
tillhörigheten är stark i en grupp är toleransen för olikheter mestadels låg därför är risken också stor 
att konflikter uppstår inom gruppen. Till exempel om en ny person försöker komma in i eller 
förändra gruppens dynamik kan den personen lätt förvandlas till syndabock (a.a.). Det är viktigt för 
en grupp att känna gemenskap: 

Viktigast är att gruppmedlemmarna har samma eller liknande mål. Det brukar de ha 
om de valt att tillhöra gruppen av likartade skäl. Det är också betydelsefullt att 
medlemmarna har gemensamma värderingar och att man har en gemensam 
referensram som sociologer brukar säga (Ekholm 1976:44).



8

I en klass är det vanligt att referensramarna inte stämmer överens med varandra, det kan leda till att 
det bildas konflikter inom gruppen. När en relation inte fungerar är det vanligt att det utbryter en 
konflikt som kan uttryckas genom utfrysning, slagsmål eller högljudda argumentationer (Maltén 
2009). När konflikter uppstår kan det bero på osäkerhet, tvekan och rädsla vilket kan leda till att 
man lägger locket på och ignorerar det som händer. Det kan också ha motsatt effekt och ge en 
stimulans eftersom det ligger en viss utmaning i att hantera en konflikt (a.a.).

3.5 Tysta redskap
I avsnittet nedan kommer två tysta kommunikationskällor att belysas - kropp och miljö. Genom att 
använda kroppen respektive miljön som redskap kan de, åtskilda och tillsammans, utgöra  
möjligheter att föra fram eller stävja kommunikation i klassrummet.

3.5.1 Kroppen som redskap
Vi kommunicerar på många sätt, vare sig vi vill det eller inte. Kroppen säger mer än ord och när det 
gäller att förmedla känslor, attityder och värderingar gör vi det med hela kroppen och kroppsspråket 
(Maltén 1998). Med kroppsspråket kan vi signalera medvetet och omedvetet. De medvetna 
signalerna är förhållandevis kontrollerbara och kan till exempel vara gester, mimik, kroppshållning 
och kroppskontakt men också kläder, smycken, frisyr med mera. De omedvetna signalerna är oftast 
svåra att kontrollera som till exempel plötslig blekhet, rodnad, handsvett och ögonuttryck (a.a.).
   Som nämndes ovan kallas dessa icke-verbala och omedvetna signaler för extralingvistiska.
De signalerar vilka vi är och hur vi förhåller oss till oss själva, varandra och omvärlden. Exempel på 
sådana signaler som är viktiga att beakta i relation till elever och klassrum är beröring, ögonkontakt, 
rörelser och kroppshållning. Med beröring uttrycker vi olika grader av intimitet, kärlek och 
medkännande. Beröring kan också signalera makt, status eller vrede. Exempel på makt kan vara när 
en lärare tar sin elev hårt i armen (Backlund 2006).
  Ungefär samma regler eller normer gäller för ögonkontakt. Vi kan antingen närma oss en 
människa med hjälp av ögonkontakt eller stänga personen ute genom att se igenom, bortom eller 
förbi. Genom att ta mycket ögonkontakt uppfattas man som naturlig och vänlig medan den som 
undviker ögonkontakt kan verka kylig eller ibland också undergiven (Backlund 2006).
  I många sammanhang rör vi oss utan att ha för avsikt att signalera något. Det är dessa rörelser som 
antingen förstärker det verbala budskapet eller tar fokus från det. Ett exempel kan vara:

Om en lärare till exempel står och ideligen snurrar sin krita, stryker luggen ur 
ansiktet eller sitter och vickar med foten, kan han inte i längden räkna med att 
eleverna orkar lyssna på vad han har att säga. Eftersom vi tror mer på det vi ser 
än det vi hör och många gånger också bättre minns det vi ser, kan det bestående 
minnet av en föreläsare bli att det var han som hela tiden knäppte på sin 
kulspetspenna hängande över sin arbetsprojektor (Backlund 2006:89).

I kroppshållningen lyser våra värderingar igenom. Till exempel att luta sig framåt signalerar 
öppenhet och intresse medan att luta sig bakåt markerar ett avståndstagande. Är huvudet högt och 
axlarna raka signaleras stolthet och självförtroende och tvärtom undergivenhet (Backlund 2006).
  Olika talarställningar ger också ett visst intryck av personen i fråga. Några exempel är, att genom 
att hålla i en penna eller pekpinne under en föreläsning tar fokus från vad som sägs. Att stå bakom 
katedern signalerar ett avståndstagande medan att sitta hopsjunken på katedern försvårar nyttjandet 
av rösten. Däremot inger det ett avslappnat och kontaktskapande intryck. Att vara vänd mot tavlan, 
utan ögonkontakt bygger upp ett avstånd och en mur mellan sig själv och sin publik. Personer som 
står med korslagda armar hindrar den naturliga andningen och försvårar talet och gesterna men 
ställningen kan, för talaren, kännas tryggt. Däremot inger det otrygghet för publiken. Likaså den 
som står med en bok eller ett papper framför bröstet signalerar nervositet och otrygghet samtidigt 
som den hindrar användandet av gester (Backlund 2006).
  Kommunikation är centralt för lärare och genom att komplettera det verbala med det icke-verbala 
så som kroppsspråk, mimik, gester och så vidare kan lärares undervisningseffekt förbättras. Lärare 
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behöver såklart ämneskunskaper men även kunskap och färdighet i kommunikationshantering och 
människokännedom (Maltén 1998).
  Med hjälp av lärares eget kroppsspråk kan man skapa ett tryggt och öppet klimat i elevgruppen. 
Likaså kan barnens eller elevernas kroppsspråk avslöja mycket om vilka de är, hur de mår och om 
de sociala strukturer som finns i gruppen (Dahlkwist 1994).
  Kroppshållningen kan förändras beroende på känsloläge eller dagsform. En person som är på väg 
till ett spännande möte går ofta med spänstiga kraftfulla steg till skillnad från någon som är på väg 
till en lektion, i det ämne personen tycker minst om, som ofta går med släpande steg. En trött och 
oinspirerad person ser ofta hopsjunken ut medan en rak hållning med högt huvud vittnar om 
stolthet. Som lärare kan en sådan hållning som den sistnämnda bidra till att väcka intresse och 
nyfikenhet hos eleverna för vad man har att säga (Dahlkwist 1995).

3.5.2 Miljön som redskap
Miljö kan vara många saker, det kan vara omgivningen eller rummet man är i men det kan även 
vara gruppen man är en del av (Backlund 2006). Hur man upplever sin miljö är en personlig 
tolkning som definieras av individen. Den fysiska miljön, det vill säga utseendet på den inredning 
eller natur som är i omgivningen uppmanar till olika sorters aktivitet (a.a.). Miljön har en stor 
betydelse:

Vi är alla medvetna om att rummets utseende betyder mycket för den 
kommunikation som ska äga rum där. Den som får tillfälle att själv bestämma 
över sitt eget arbetsrums storlek och möblering vet att det också innebär större 
möjlighet att bestämma över hur kommunikationen kan utvecklas (Backlund 
2006:101).

Miljöer bör vara anpassade till vad som ska ske i dem, till exempel en operationssal kräver speciell 
utrustning för att kirurgerna ska kunna operera och detsamma krävs i ett klassrum för att ge 
eleverna bättre förutsättningar att ta in kunskap (Backlund 2006).

I klassrummet krävs det av samma anledning att eleverna ser och hör vad läraren säger vilket är 
ett av skälen till att det fortfarande sker katederundervisning i majoriteten av alla klassrum , det vill 
säga, pedagogen står längst fram vid en tavla och eleverna sitter i bänkrader framför. Det blir 
emellertid allt vanligare att man ställer elevernas bord i en U-form för att få bort det traditionella 
undervisningssättet och för att det ska ske mer av en dialog mellan lärare och elev. Anledningen till 
denna placering är som nämnts ovan, en konstruktion utifrån vad som krävs av rummet men det är 
även en social konstruktion, framförallt om man ser till elevernas placering som också handlar om 
gruppdynamik och personlighet (Backlund 2006).

Färger, buller och temperatur är också delar som har betydelse för kommunikationen eftersom de 
påverkar stämningen. Ett rum som är tapetserat i gult har en glädjande effekt medan ett mörkblått är 
dystert. Buller är något man försöker undvika i klassrumsmiljöer av uppenbara anledningar, i många 
klassrum isolerar man med gardiner och möbler för att förminska detta. Ett klassrum består som tur 
är allt oftare av olika dekorationer för att främja lärandet. Det kan handla om affischer, växter och 
så vidare för att atmosfären är betydelsefull för känslan av att känna sig som hemma (Backlund 
2006).

  Skolmiljön ska uppmana till olika aktiviteter men den ska framförallt vara en trygg miljö. Det 
betyder att den inte ska utsätta barnen för onödiga risker som exempelvis trafik som kan begränsa 
rörelsefriheten (Björklid & Fischbein 1996). Skolgården  ska symbolisera en plats för avkoppling 
(Olsson 1995).

Skolgården är skolans offentliga miljö på ett annat sätt än klassrummet. De flesta offentliga 
barnmiljöer utrustas med lekredskap och dagens skolgårdar ser ofta ut som lekplatser med tydliga 
funktioner. Den är därför anpassad till de små barnen, vilket gör att de större barnens behov inte 
tillgodoses på skolgården (Olsson 1995). Det betyder inte att de äldre barnen inte har något behov 
av skolgården. Skolgården ska fungera som en fristad och ska uppta så pass stort utrymme att alla 
elever får möjlighet att finna lugn och vara ifred. Naturen är en viktig inspirationskälla såväl för lek 
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som för kunskap (a.a.).
   Miljön ska stimulera eleven till både utforskning och lek vilket kräver varierade miljöer där barn i 
alla olika åldrar kan trivas (Björklid & Fischbein 1996). I skolan begränsar man ibland medvetet 
miljön, exempelvis utformningen av skolans utemiljö, så att det finns tydliga bestämmelser för var 
eleverna får vistas. Utformningen av miljön är i andra fall helt anpassade till barnens behov (a.a.).
   Skolan är en plats för lärande, en pedagogisk miljö som barnet möter under sin skolgång (a.a.). I 
den pedagogiska miljön ska eleven få möjlighet att utvecklas både utifrån ett kognitivt perspektiv 
och ett praktiskt:

Barnet konstruererar verkligheten utifrån sin egen erfarenhet av omgivningen. 
Verkligheten är alltid en rekonstruktion av miljön – aldrig en kopia (Björklid & 
Fischbein 1996:98)

Det är undervisningens upplägg som bestämmer ämnesinlärningens karaktär och det är pedagogens 
roll att göra den utvecklande (Klerfelt 1999). Pedagogen bör vägleda eleven till att på egen hand 
upptäcka kunskap för att denne på så sätt ska kunna göra sin egen rekonstruktion av verkligheten 
(Björklid & Fischbein 1996). En miljö kan vara stimulerande såväl som ostimulerande och en elev 
kan vara antingen passiv eller aktiv i sådana miljöer. I en stimulerande miljö är eleven medverkande 
och aktiv.  Hur tillåtande miljön är beror i ett klassrum på hur styrd undervisningen är. Styrningen 
varierar i klassrummet beroende på hur undervisningen ser ut (a.a.)

I klassrummet sker undervisningen på individnivå medan utemiljöer och fritidshem mer 
fokuserar på gruppen och sammanhanget vilket leder till olika klimat och inlärningstillfällen 
(Klerfelt 1999). Framförallt beror det på att de olika prestationerna bedöms utifrån olika premisser 
vilket betyder att det krävs olika färdigheter beroende på vilken miljö man befinner sig i. 
Exempelvis kräver läraren en viss ämneskunskap medan klasskompisarna kräver sociala färdigheter 
bl.a. i utemiljön (a.a.).

Eftersom miljön i många fall är utformad efter de som ska vara i den är den fysiska miljön 
beroende av den sociala och psykiska miljön vilket i vissa fall gör dem svåra att skilja åt. Detta 
gäller även skolan, mycket på grund av att miljöanpassningen är gjord just för eleverna som 
behöver den (Björklid & Fischbein 1996).
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4 Metod

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt för litteraturstudien samt en motivering för val som gjorts 
innan och under arbetets gång.

4.1 Val av metod
Litteraturstudien är en systematisk litteraturstudie. Inför litteraturstudien gjordes en generell 
sökning efter studier i databaser och liknande för orientering av utbudet. Via en metaanalys har 
materialet sedan analyserats och jämförts. Ofta utgår man också från en kvantitativ 
undersökningsmetod vilket till exempel Stukát (2005) menar görs för att objektivt kunna mäta 
särskilda företeelser och därefter kunna dra säkra slutsatser. En förutsättning för att man ska kunna 
göra en systematisk litteraturstudie är enligt Forsberg och Wengström (2008) att det finns ett 
tillräckligt antal studier som underlag. Resultaten av studierna ska sedan kunna jämföras och 
bedömas för att slutsatser ska kunna dras, som till exempel – vad har varit effektivt? (a.a.). 
   En allmän litteraturstudie var inte ett alternativ i just den här litteraturstudien eftersom man inte 
går in på djupet i ämnet man valt, därför har den uteslutits. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
beskrivs och analyseras, i allmänna litteraturstudier, valda studier utan ett direkt systematiskt 
tillvägagångssätt. De menar att syftet med en allmän litteraturstudie ofta är att göra en beskrivande 
bakgrund inför en empirisk studie eller att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (a.a.). 
   Genom att ha en teoretisk bakgrund med relevant litteratur undersöks tillsammans med valda 
studier hur tyst kommunikation kan gestaltas. Till skillnad från den allmänna litteraturstudien har ett 
systematiskt tillvägagångssätt använts i sökandet efter studier samt i bearbetningen av dem. 
   
4.2 Urval och vetenskaplig grund
Eftersom den icke verbala kommunikationen i många fall är kulturbetingad har vi endast fokuserat 
på studier som är gjorda i Sverige. Det valet har naturligt begränsat utbudet.
   Förutom Linnéuniversitetets utbud av litteratur så har vi orienterat oss i diverse databaser som 
exempelvis Diva, Libris, Elin, Eric och avhandlingar.se. I databaserna var vårt första sökord tyst 
kommunikation. De studier vi fann gav upphov till de frågeställningar vi ville undersöka inom 
området och det gav oss en naturlig kategorisering (litteraturstudiens bearbetning och redovisning 
beskrivs sist i metoddelen). Enligt Patel och Davidsson (2003) bör man just skaffa sig en överblick 
över kunskapen man samlat ihop för att sedan kunna avgränsa och utforma en problemformulering 
eller frågeställningar. Deras rekommendationer har följts för att behålla samma ordning på de olika 
aspekterna, baserat på frågeställningarnas område, genom hela arbetet för att underlätta för läsaren 
(a.a.). 
   När vi fastställt aspekterna tillkom också nya sökord som gav oss en bredd i vårt fortsatta arbete 
att söka studier. Dessa sökord var: kommunikation skola, kommunikation klassrum, kroppsspråk, 
tyst kunskap, relationer klassrum, klassrumsmiljö. Tilläggas bör att de studier vi har funnit inte 
enbart behandlar det ämnet vi är ute efter vilket har försvårat sökprocessen. Delar eller kapitel av 
avhandlingar och studier har fått vara underlag för vår litteraturstudie då studier som endast 
behandlar tyst kommunikation, och de frågeställningar vi har, saknas. Nedan följer en kort 
presentation av varje forskare och dess studie.

Tua Haldin-Herrgård
År 2006 blev Tua Haldin-Herrgård utnämnd till årets lärare tack vare sitt stora engagemang för den 
pedagogiska utvecklingen vid Vasaenheten (centrum för livslångt lärande) och  har också blivit 
hyllad för sina omfattande pedagogiska meriter. I studien Hur höra tyst kunskap (2005) utvecklar 
hon en metod för att kartlägga den tysta kunskapen på företag och i organisationer. 
   Den här avhandlingen valde vi för att den belyser en viktig kompetens i lärarprofessionen. Hon 
beskriver dels den tysta kunskapen på ett tydligt sätt och dels hur man med hjälp av en metod kan 
kartlägga den. Den ger ett gott stöd till de två andra studierna i samma ämne.
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Anders Magnusson
Magnusson är sedan tjugo år tillbaka lärare. Han har sedan arbetat som lärarutbildare och 
forskarstuderande vid Linköpings universitet. För att bredda bilden av verksamma lärare, och de 
kunskaper de använder sig av i sitt dagliga arbete, vill Magnusson i sin studie Lärarkunskapens 
uttryck (1998) lyfta fram och tydliggöra just dessa kunskaper och ta reda på hur de uttrycks i 
vardagsmiljön.   
  Vi har valt den här studien på grund av att Magnusson undersöker just det vi är intresserade av, 
hur den tysta kunskapen kommer till uttryck hos verksamma lärare. Den var därför ett självklart val 
för vår litteraturstudie.

Inga-Lill Vernersson
Vernersson är Filosofie licentiat i pedagogik och arbetar på Linköpings universitet som 
universitetsadjunkt på institutionen för tillämpad lärarkunskap. Hon har många års erfarenhet som 
speciallärare och lärarutbildare. Hennes studie Vad gjorde speciallärarna egentligen? (1998) Syftar 
till att beskriva vilka kunskaper et vi ser än det vi hör och mångiktiga och pedagogiskt 
betydelsefulla. Vernerssons studie har vi valt som ett komplement för att styrka de andra två 
studierna. Få studier har gjorts av lärares tysta kunskaper därför har vi valt att greppa de som vi har 
hittat. Dessutom är lärarnas, i studien, syn på tysta kunskaper intressant för vårt arbete.

Gunilla Björk
Björk är filosofiedoktor på Institutionen för Socialt arbete på Göteborgs universitet och har forskat 
inom ämnet i många år. I studien Mobbning – ett spel om makt (1995) belyser hon elevers relationer 
i klassrummet och olika maktpositioner i skolmiljöer. I vår litteraturstudie använder vi oss av den 
studien för att reda ut de tysta aspekterna av relationerna. Studien granskar de maktpositioner som 
finns bland lärare och elever och dem emellan vilket är intressant för vår litteraturstudie.

Pia Williams
Vi har använt oss av Pia Williams studie Barn lär av varandra (2001). Williams är docent på 
institutionen pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs Universitet. Hennes 
forskningsområde fokuserar på problemställningar som rör barns villkor för barndom, lärande och 
utveckling i olika pedagogiska sammanhang och framförallt frågor om barns lärande och samspel. 
Studien ger tydliga exempel på samspel i skolan därför har vi valt att använda oss av den.

Gunnel Olsson
Olsson har arbetat som skolkurator på låg- och mellanstadieskolor under nära tjugo år. På senare år 
har hon påbörjat en forskarutbildning vid Psykologiska institutionen samt vid Etnologiska 
institutionen i Lund där hon fick en chans att göra projektstudier, likt studien Mellan rum (2003)
som vi har använt i vår litteraturstudie. Vi har nyttjat hennes studie för att svara på två av våra 
frågeställningar – relationens och kroppens betydelse för kommunikation. Vi valde studien för att 
den riktar sig till skolan och de områden vi har valt att studera.

Gunilla Lindholm
I föreliggande uppsats används Gunilla Lindholms studie Skolgården (1995). Lindholm är 
universitetslektor och landskapsarkitekt och hennes avhandling föreslår nya betraktelsesätt av 
skolmiljön och framförallt skolgården. Lindholm fokuserar på att förstå och förklara landskapliga 
sammanhang och har skrivit avhandlingar om sambanden mellan teori och praktik. Lindholms 
avhandling om skolgården behandlar endast ett kort avsnitt om den fysiska miljön ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Vi har ändå valt att ta med avhandlingen för att styrka Björklids studie.
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Bernt Gunnarsson
Studien En annan skolverklighet (1995) fokuserar på elevers upplevelser av traditionell och 
alternativ skolmiljö. Gunnarsson är Filosofie doktor i pedagogik och enhetschef för avdelningen 
individ och samhälle på Malmö högskola. Han har forskat inom specialpedagogik och främst om 
skolan som utvecklingsmiljö för alla elever. Även Gunnarsson ger sin syn på miljöns betydelse i 
skolan och han intar ett psykiskt perspektiv när han undersöker miljön till skillnad från Björklid 
nedan som undersöker den fysiska miljön.

Pia Björklid
Pia Björklid är professor på den pedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Lärande och 
fysisk miljö (2005) är en forskningsbaserad översikt som behandlar den fysiska miljöns påverkan på 
elever i skolan. Björklid bedriver miljöpsykologisk forskning om barns utemiljö i relation till lek, 
lärande och inflytande. Som nämndes ovan fokuserar Björklid på den fysiska miljön i sina studier 
vilket var vad vi eftersökte.

4.3 Etik
Det är viktigt att reflektera kring etiska problem inför ett sådant här arbete. Eftersom studierna som 
har använts är av god kvalité och på forskarnivå har forskarna gjort etiska överväganden inför sina 
studier.  Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden göras beträffande urval 
och resultat. Till exempel bör de valda studierna ha fått tillstånd från en etisk kommitté. Alla artiklar 
som använts bör redovisas, så som eventuella bortfall med mera, och alla resultat som stödjer 
respektive inte stödjer hypotesen ska presenteras för att inte forskarens åsikt ska färga arbetet.

4.4 Bearbetning och redovisning
Vår litteraturstudie bygger på frågeställningarna Hur kan tyst kunskap komma till uttryck hos lärare,
Vad kan ske i tysta relationer mellan lärare – elev och elev – elev och Vad kan kropp och miljö ha 
för betydelse för kommunikation? Varje frågeställning utgör ett eget område inom tyst 
kommunikation vilket har bidragit till de aspekter som bakgrundskapitlet och resultatet följer. Tyst 
kunskap, Tysta relationer och tysta redskap har fått stå som rubriker för att förtydliga innehållet i 
frågeställningar, bakgrund och resultat. 
  I diskussionen vägs resultat från studier och bakgrund samman för att, tillsammans med våra egna 
reflektioner, finna svar på våra frågeställningar.
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5 Resultat

I föreliggande kapitel presenteras de studier vi har valt att uppmärksamma i vår litteraturstudie. 
Studierna behandlar tre aspekter av den tysta kommunikationen, nämligen tyst kunskap, tysta 
relationer och tysta redskap. Efter varje aspekt följer en kort sammanfattning.

5.1 Tyst kunskap

I bakgrundskapitlet förklarades begreppet tyst kunskap. I avsnittet nedan kommer den tysta 
kunskapen, som bottnar i Polanyis kunskapsteori att beskrivas ur två perspektiv. Den kommer att, i 
en överskådlig version, appliceras på verksamma lärare utifrån två olika avhandlingar men också 
via en beskrivning på hur man kan kartlägga den tysta kunskapen och ta vara på den i en 
verksamhet. Med hjälp av tre forskares studier ska den svårartikulerade, oformulerade kunskapen 
beskrivas.

5.1.1 Hur höra tyst kunskap
Tua Haldin-Herrgård (2005) har i sin avhandling Hur höra tyst kunskap? undersökt och utvecklat 
en metod för hur man kan studera och ta vara på tyst kunskap. I sin forskning redogör hon för och 
utgår ifrån Polanyis idéer om den tysta kunskapen (a.a.).
  Till en början beskriver hon ämnets diffusa och mångfacetterade karaktär. En kunskap som är svår 
att uttrycka verbalt och som ibland finns gömd i det omedvetna. Hon uttrycker också svårigheterna i 
forskning av tyst kunnande eftersom den är relaterad till det som karaktäriserar den tysta 
dimensionen av kunskap, nämligen att den är personlig, abstrakt och svår att sätta ord på. Kanske, 
förklarar hon, är det därför så lite forskning har bedrivits på området (Haldin-Herrgård 2005).
  För att illustrera Polanyis tankemönster använder Haldin-Herrgård (2005) ett tidigare nämnt och 
inte sällan använt citat av Polanyi, ” we can know more than we can tell” (Haldin-Herrgård 
2005:20). Med bland annat det som underlag har Haldin-Herrgård utvecklat en metod för hur tyst 
kunskap kan tas vara på. Nedan ges en överblick av hennes på många plan avancerade metod.
  För att framarbeta en metod för kartläggning av tyst kunnande har Haldin-Herrgård (2005), 
förutom att ha orienterat sig i och sammanställt litteratur och begrepp (epitet) ur den tysta 
kunskapens värld, gjort en empirisk undersökning baserad på djupintervjuer, eller så kallade epitet-
kortsintervjuer. Intervjuerna har resulterat i information om användningen av epitet och 
benämningar som karaktäriserar tyst kunskap (a.a.). Det är genom utvecklingen och uppkomsten av 
dessa epitet-kortsintervjuer (ETK-intervjuer) som metoden att studera tyst kunskap har 
framkommit. ETK står för epitet för tyst kunnande (a.a.).
  Genom att först göra två pilotstudier skapade sig Haldin-Herrgård (2005) en uppfattning om 
informanternas förförståelse av begreppet tyst kunskap och med hjälp av materialinsamling från 
andra forskare inom ämnesområdet kunde ett hjälpmedel, epitet-kort, utvecklas. Slutligen gjordes 
en utvärderingsundersökning som en försäkran om att metoden var tillämpbar vid en kartläggning 
av tyst kunskap i en verklig situation (a.a.).
  Vid en sammanställning av vanligt förekommande epitet i tidigare forskning och litteratur kunde 
Haldin-Herrgård (2005) urskilja bland annat färdigheter, intuition, sakkunskap, tro och övertygelse, 
insikt, mentala modeller, bedömning och omdöme och slutligen tumregel. Efter vidare intervjuer 
med experter på området sammanställdes hela 99 epitet beskrivandes tyst kunskap och överfördes 
sedan på epitetkort. Ett kort per epitet (a.a.).
   Intervjuerna med studiens informanter varade mellan 60 och 120 minuter. Med varje epitetkort 
följde frågan ”vilken mening har.......för dig i ditt arbete?” (Haldin-Herrgård 2005:54) som 
diskussionsunderlag. Baserat på följdfrågan ”Hur viktig är .........för slutresultatet av ditt 
arbete”(Haldin-Herrgård 2005:54) fick informanten även göra en subjektiv bedömning på en skala 
mellan 1 och 5. Intervjuerna bandades och överfördes till en databas som behandlades med 
programmet SPSS. Eftersom syftet med undersökningen var att testa tillämpningen av 
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kartläggningsintrumentet gjordes inga noggranna analyser av svaren (Haldin-Herrgård 2005:54). 
Vid presentation av en kartläggning av det tysta kunnandet har de taxonomier som uppstått genom 
systematisering använts, dels som kartor och dels vid analys av det empiriska materialet (a.a.).
  Haldin-Herrgård (2005) menar att genom en kartläggning erbjuds de som syftar undersöka den 
tysta kunskapen ett instrument i två faser. I den första fasen kartläggs vetande om den tysta 
kunskapen. I den andra fasen kan sedan den tysta kunskapen värderas efter hur viktig den är för 
resultatet av arbetsuppgifterna (a.a.).
  Haldin-Herrgård (2005) diskuterar sitt resultat och tillvägagångssätt och uttrycker att ETK-korten 
var till stor hjälp under djupintervjuerna. Det avdramatiserade intervjuerna och bidrog till ett aktivt 
deltagande från informanterna. Korten var också till stor hjälp när informanterna skulle värdera de 
olika epiteten vilket i sig bidrog till att begreppet tyst kunskap klarnade mer och mer för många 
informanter. Genom individuella klartläggningar av den tysta kunskapen ges en inblick i individens 
yrke och de olika formerna av tyst kunskap som används där (a.a.).

5.1.2 Lärarkunskapens uttryck
Magnusson (1998) har i sin avhandling Lärarkunskapens uttryck – en studie av lärares 
självförståelse och vardagspraktik fokuserat på, och genom intervjuer och observationer av tio 
verksamma lärare, undersökt hur lärare utvecklar och använder sin kunskap i sitt arbete. Han riktar 
sin studie mot de oftast oformulerade aspekterna av kunskap som grundar sig i erfarenheter. Han 
inspireras av Wittgensteins och Polanyis teorier där professionell kunskap beskrivs som 
förtrogenhetskunskap respektive personlig och tyst kunskap (a.a.). Det är den senare inriktningen av 
Magnussons (1998) studie, alltså den tysta kunskapen, som står i fokus och belyses nedan. 
Magnusson (1998) har i sin studie valt att främst kalla den tysta kunskapen för oformulerad.
  Till en början berättar Magnusson (1998) om hur svårt många lärare har haft det med att 
formulera och uttrycka sina kunskaper och att osäkerhet och fåordighet har präglat intervjusvaren. I 
sina svar menar således lärarna att förutom kunskaper i och utanför klassrummet, på fortbildning, 
genom elevvård och så vidare, sker också oavsiktliga former av kunskapsutveckling. Den sker 
genom en omedveten anpassning till nya förutsättningar och situationer. Lärarna uttrycker 
kunskapen som en viktig men svåruttalad del i läraryrket. En del belyser också kopplingen mellan 
läraryrket och personligheten och gör ingen skillnad mellan sin egen kunskap och sin person utan 
menar att det hänger ihop (a.a.).
  I sina reflektioner kring resultatet av sin undersökning skriver Magnusson (1998) att en varierad 
och mångfacetterad bild av lärares kunskaper framträder. Han skriver också att lärarna uttrycker en 
annan typ av kunskap, en kunskap som inte är formad utan grundad av lärarna själva. I den, av 
Magnusson (1998) kallad, persongrundande aspekten ryms en enorm variation av lärarkunskap där 
personliga värderingar och grundläggande förhållningssätt inte kan förklaras i forskningsbegrepp 
eller termer av praktikgrundad kunskap, en så kallad oformulerad kunskap (a.a.).
  I sina observationer av lärarna har Magnusson (1998) fokuserat på handlingar som inte uttalat 
uttrycker kunskap men som i hans studie är en utgångspunkt för tolkning av den oformulerade 
kunskapen som lärarna besitter och utvecklar i sitt arbete. Han är även medveten om de 
kunskapstillfällena till exempel utanför klassrummet som inte föll under hans observation men där 
kunskap såklart ryms och uttrycks. Likaså är det svårare att härleda kunskap ur det spontana 
handlandet som är en stor del av läraryrket. Magnusson (1998) framhåller att det finns kunskaper 
som inte är synliga för varken lärarna själva eller deras betraktare och relateras till en mer 
underliggande nivå (a.a.).
  De oformulerade kunskaperna som har framkommit under observationerna har Magnusson (1998) 
valt att kategorisera i en interaktiv, aktiv, reaktiv, reflektiv och operativ aspekt. Samma 
kategorisering följer nedan för att summera Magnussons (1998) observationers resultat. Varje 
enskild lärares observationsresultat redovisas inte utan fokus ligger på att skapa en helhetsbild av 
den oformulerade kunskapen bland lärarna.
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Interaktiv aspekt
Magnusson (1998) skriver att lärare befinner sig i ett ständigt samspel med sin omgivning vare sig 
det gäller mötet med elever, kollegor, föräldrar eller skolledning. Läraryrket präglas av en konstant 
pågående interaktion och lärarna i undersökningen hanterar detta olika. Utan explicita exempel på 
hantering så ges lärarna en gemensam nämnare, att det ställs ett krav på samspel i sådana situationer 
där en oartikulerad kunskapsaspekt krävs. Den kan beskrivas i lyhördhet, följsamhet och väl 
utvecklad fingertoppskänsla (a.a.).

Aktiv aspekt
Det tycks enligt Magnusson (1998), baserat på sina observationer, vara en huvuduppgift bland 
lärarna att konstruera ett pedagogiskt rum inför genomförandet av en lektion. Tillsammans med 
möbler, relationer och strukturer konstrueras det, i rummet och i lärarens tanke. Det är inte bara det 
fysiska rummet som konstrueras av läraren utan också de psykiska rummet. Val av stoff och 
strategier, anpassning till särskilda elever eller omständigheter gestaltas i det virtuella rummet och 
det är den aktiva, skapande aspekten av kunskap som enligt Magnusson (1998) visar på lärarnas 
inflytande och skapande av skolkontexten (a.a.).

Reaktiv aspekt
Ibland ställs lärare inför situationer när de tvingas reagera och återta kontrollen. Reaktioner som är 
spontana men många gånger inte helt slumpmässiga. Magnusson (1998) menar att en rutinerad 
lärare förmodligen har ett helt arkiv med handlingar som hon vet brukar fungera vilket betyder att 
den till synes oöverlagda reaktionen i själva verket är en medveten handling som också den bygger 
på ett slags tyst erfarenhetsbaserat vetande (a.a.).
  
Reflektiv aspekt
Under den reflektiva aspekten placerar Magnusson (1998) lärares förmåga att orientera sig i de 
situationer och omständigheter som ett lektionsarbete utgör. Det handlar om att ha god kännedom 
om, som Magnusson uttrycker det, ”både kartan och verkligheten” (Magnusson 1998:188). Denna 
dolda kunskapsaspekt kopplar han ihop med förmågan att vara närvarande och uppmärksam – på 
allt som sker. Vare sig det gäller att vara orienterad i en viss klass, den dagen i just den skolan med 
de koderna, eller i ämnesstoftet strukturering över årskurserna och i skolans öppna och dolda 
normsystem, så krävs en kunskap som inte formuleras i lärarnas utbildning. Den erhålles genom 
erfarenheter och uppmärksam närvaro (a.a.).

Operativ aspekt
Under den operativa aspekten hamnar de rutiner och regler som efterleves i lektionsarbetet. En 
vardag som innefattar inledningar av lektioner, rörelser i klassrummet eller disciplinära åtgärder, 
alltså av läraren etablerade normer och kunskapsdelar som kan pågå så länge inget eller ingen bryter 
rutinen (a.a.). 
   Magnusson (1998) nämner att dessa kategoriseringar har gjorts i försök att begreppsliggöra de 
inte alltid så framträdande kunskaperna i lärares arbete, men de exemplifierar inte om handlingarna 
är intentionella eller inte. Hanteringen av dessa situationer som uppkommer under varje kategori 
menar lärarna i studien beror på den omgivande kontexten, den ram inom vilken kunskapen bildas, 
används och utvecklas (a.a.).

Magnusson (1998) diskuterar kring svårigheterna att fånga en substantiell bild av lärarnas 
kunskaper och att studien egentligen inte har gett honom något entydigt svar på vad lärares 
oformulerade kunskaper faktiskt är. Han resonerar att ett yrke som utövas i samspel med andra 
människor och som i hög grad är beroende av vem som utövar och var den utövas, inte på ett enkelt 
sätt kan observeras och begreppsliggöras i studier. Sett till den enskilde läraren i studierna 
framkommer emellertid en komplex bild av lärares kunskaper som möts och stöps i förhållande till 
person och praktik. En utveckling av de ovan nämnda kunskapsaspekterna sammanvävs och 
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synkroniseras i givna situationer för att uppnå ett av lärarna önskat resultat (a.a.).

5.1.3 Vad gjorde speciallärarna egentligen
En annan forskare som också har studerat hur den tysta kunskapen gestaltas i lärsituationer och 
klassrum är Inga-Lill Vernersson (1998). Hon undersöker i sin avhandling vad gjorde 
speciallärarna egentligen? hur speciallärare utformar sin undervisning och hon gör också, genom 
intervjuer, en kartläggning av de kunskaper som de svenska speciallärarna representerar. Hon talar 
bland annat om en social kompetens som har utvecklats i ett kommunikativt förhållande till elever 
och kollegor, den tysta kunskapen. Den bygger på erfarenheter från undervisningssituationer. Vad 
som kännetecknar den här kunskapen, menar Vernersson (1998), är uppmärksamhet och en känsla 
för situationen (a.a.).
  Tyst kunskap kan också fungera som bakgrundskunskap där varje undersökningsprocess vilar på 
tyst kunskap. Den blir i sig ett redskap för att kartlägga verkligheten. Genom erfarenheter får 
läraren en större förståelse och en större förmåga att bedöma och hantera olika situationer (a.a.).
  Många av speciallärarna i Vernerssons (1998) avhandling uttrycker vikten av den sociala 
kompetensen, som innefattar den tysta kunskapen, erfarenheter och personlighet, i ett långsiktigt 
perspektiv. Eftersom de uttrycker en sådan kunskapssyn använder de sig i större utsträckning av 
kommunikationsorienterade metoder i sin undervisning. Respekt för tyst kunskap och kunskaper 
som erfarenheter har gett dem, är högt respekterade av de flesta lärarna. Denna sociala kompetens 
och tysta kunskap är mycket viktigt då det samspel och många outtalade ramar som råder i en 
undervisningssituation är oerhört komplex och kräver ingående kunskaper och erfarenheter (a.a.).

5.1.4 Sammanfattning
I de båda studierna av Magnusson (1998) respektive Vernersson (1998) går det att utläsa att lärarna 
är medvetna och måna om den tysta kunskapen. Den är svår att artikulera men beskrivs av lärarna i 
båda studierna som en slags erfarenhetsbaserad kunskap som sammanlänkas med person och 
praktik. Fingertoppskänsla och intuition kan vara ledord för den mångfacetterade bilden av lärares 
tysta kunskaper.
  Framförallt har lärarna i Magnussons (1998) studie uttryckt svårigheter när det gäller att 
formulera sina oformulerade, tysta kunskaper. Medveten om den problematiken på arbetsplatser och 
i organisationer har Haldin-Herrgård (2005) kommit fram till en metod för att kartlägga och på ett 
sätt språkliggöra denna tysta kunskap. Genom att sätta ord på den tysta kunskapen och sedan 
överföra dem på så kallade epitet-kort har Haldin-Herrgård möjliggjort en förståelse för epiteten i 
intervjusammanhang. Genom att sedan kartlägga varje individs tysta kunskap ges en inblick i 
arbetet och de former av tyst kunskap som används där.

5.2 Tysta relationer

I bakgrundskapitlet gavs en överblick över hur relationer i klassrummet kan se ut, och då framförallt
de tysta relationerna. Utifrån tre forskares studier följer exempel på tysta relationer som kan äga 
rum i en klassrumsmiljö. Till en början belyses kommunikation och uttryck mellan elever och följs 
sedan av samspel i klassrummet. Till sist tas maktperspektivet i beaktande med fokus på mobbning.

5.2.1 Barn lär av varandra
I sin avhandling Barn lär av varandra – samlärande i förskola och skola undersöker Williams 
(2001) samspelet i olika klassrumssituationer. Avhandlingen består av fyra olika studier men i 
avsnittet nedan kommer fokus ligga på studien: Barns olikheter – en pedagogisk utmaning. 
Tillsammans med kollegan Ingrid Pramlings Samuelsson undersöker Williams (2001) hur 
kommunikativa möjligheter skapas i en klassituation där individer och grupper ser så olika ut. De 
har genom videoinspelningar kunnat observera hur eleverna fungerar i gruppen (a.a.).

Pedagogen i Williams (2001) undersökning delade in sin förskoleklass i tre grupper utifrån deras 
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kommunikativa förmåga i klassrummet. Det resulterade i en tyst flickgrupp, en aktiv flickgrupp och 
en pojkgrupp. I sin avhandling fokuserar Williams (2001) på vikten av den verbala 
kommunikationen inom gruppen men även den tysta, icke verbala kommunikationen som ofta 
visade sig i vissa av dessa grupper. Det intressanta med gruppindelningen var att det lilla antalet 
medlemmar i de olika grupperna inte förändrade elevernas beteende (a.a.). I den tysta flickgruppen 
var normen att hålla tillbaka och man talade med varandra genom tystnad medan flickor i den aktiva 
gruppen hade ett mer öppet förhållningssätt till varandra. De vågade också flytta fokus från läraren 
till varandra vilket tyder på en trygghet i gruppen (a.a.). Resultatet av gruppindelningen hör ihop 
med det som sagts ovan, eleverna har så pass tydliga roller och förväntningar på sig att förändringen 
blir minimal. Det blir framförallt negativt för de tysta flickorna som inte vet hur de ska utnyttja det 
förstorade talutrymme som gruppindelningen medför. De andra två grupperna följer samma mönster 
men i de fallen blir utslaget positivt eftersom de aktiva eleverna är bekväma med det större 
talutrymmet kan de också utnyttja det. Eleverna får mer tid till att yttra sina åsikter (a.a.).
   Som tidigare nämnt talar Williams (2001) om olika former av samspel och framförallt med fokus 
på de tre barngrupperna. Hon diskuterar sitt resultat av sin observation och menar att det utrymme 
som ges, trots små grupper inte spelar någon roll om de inte stämmer överens med elevernas 
tidigare erfarenheter. Tysta flickor förblir tysta på grund av att de tror att det förväntas av dem (a.a.). 
Som pedagog är detta svårt att förändra på grund av att även pedagogen har en mer eller mindre 
medveten bild av hur kommunikationen ser ut, vilket är anledningen till att gruppindelningen ser ut 
som den gör:

I klassrummet finns outtalade regler för hur kommunikationen mellan barnen 
liksom mellan pedagogen och barnen ska ta sig uttryck (Williams 2001:301).

Williams (2001) talar även om vikten av att finna balansen som lärare. Pedagogen måste tilldela
eleverna talutrymme för att det ska bli jämnt fördelat i alla lägen trots att det i studien visar att så 
inte är fallet. Det är för enkelt att uppskatta att det faktiskt samtalas att man missar det faktum att 
det bara är en liten del av eleverna som tar upp talutrymmet (a.a.). Pedagogen har enligt Williams 
(2001) en avgörande betydelse för hur samarbete i klassen utvecklas och det är pedagogens uppgift 
att väcka en mentalitet hos barnen där tycka olika är något positivt. Det som barn lär sig måste 
upplevas meningsfullt för dem. När små barn blir berörda, vilket de exempelvis blir i frågor som rör 
ont, gott, rätt och fel, så engagerar sig barn med hela sin kropp, sluter sig samman med gruppen 
eller hävdar sin egen rätt på olika vis. Lärarens viktigaste uppgift när det kommer till samspel är att 
”organisera” det. Pedagogen måste organisera förutsättningar för att det ska ske ett jämlikt 
samarbete i klassrummet (a.a.). Man får inte bortse från att tystnad kan vara negativ och blockera att 
det sker en verbal kommunikation, Williams (2001) skriver:

Tyst är inte något man är, utan någon man blir beroende på gruppens 
sammansättning och innehållet i verksamheten, det vill säga vad man gör och vad 
det handlar om (Williams 2001:303).

Hon talar framförallt om den tysta flickgruppen där det sker en typisk blockering. Flickorna 
pratar enbart när de får direkta frågor av läraren men även när det sker verbala uttryck måste 
pedagogen nästan tvinga sig till ett svar. Däremot de aktiva flickorna och pojkgruppen trivs bra i 
gruppindelningen och läraren agerar betydligt mer i bakgrunden än i den andra gruppen. Williams 
(2001) knyter som tidigare nämnts detta till den utsedda rollfördelningen i klassen vilket gör att 
gruppindelningen inte fungerar. För att nå ett resultat krävs ett kontinuerligt arbete för att det ska 
ske en förändring (a.a).

5.2.2 Mellan Rum
I Gunnel Olssons avhandling Mellan Rum – en studie i fysisk och mental utveckling av 
kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass (2003) fokuserar hon på kroppens 
betydelse i kommunikationen men även på hur de fysiska rörelserna kommunicerar med de 
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psykiska. Hon har genom fältarbete observerat en mellanstadieklass där hon undersökt sina egna 
teorier om de olika kommunikationsformerna. Olsson (2003) talar i allmänna ordalag om 
kommunikationen i klassrummet men hon tar även ståndpunkt i vissa hänseenden. Till exempel 
talar hon om den sociala konstruktionen som utgångspunkt för elevers arbete. Hon uppmärksammar 
framförallt vikten av den sociala konstruktionen vid grupparbeten och när konstruktioner förändras 
av olika anledningar (a.a.). Det finns så kallade tysta, oskrivna regler som eleverna lärt sig under 
sin uppväxt som bestämmer hur de olika rollerna fungerar och det gäller att vara medveten och 
införstådd i hur bemötanden ska gå till. Individens livsvärld möter en yttre värld och för att 
relationen ska fungera gäller det att den yttre världen stämmer överens med individens erfarenheter, 
det kan annars leda till konflikt eller passivitet (a.a.). För att uppnå ett idealiskt 
kommunikationstillfälle krävs det flera saker av individen, hon skall vara införstådd i de olika 
konstruktionerna och hon ska ha en roll i den där hon trivs (a.a.).

Olsson (2003) lägger stor vikt vid kroppen och de olika sinnena. Hon menar att kroppen är en 
sammanflätning av tal, seende och rörelse, att kroppens olika uttryck ger upphov till möten, 
”kroppen ska tränas till att bli en referens för tänkande, minne och kommunikation.” (Olsson 
2003:260). Det finns flera olika sätt att underlätta den tysta kommunikation med kroppen och även 
här handlar det om bekräftelse och motpoler. Beröring och blickar är de två delarna av den tysta 
kommunikationen som Olsson (2003) framförallt talar om. Med en blick bekräftar man en individ 
på antingen det ena eller det andra sättet och kroppens utstrålning belyser även vad man har för roll 
i gruppsituationen och hur man uppfattar situationen och samspelet (a.a.).

Ny i klassen är ett fenomen som Olsson (2003) har tittat närmare på. Två tydliga exempel ges på 
vad som kan hända om man saknar kunskap om en viss gruppsituation. Två elever börjar båda i nya 
klasser och två olika tillvägagångssätt redovisas. Den ena eleven börjar med att hålla sig i 
bakgrunden för att läsa av situationen och kommer ganska snabbt in i klassen. Mycket på grund av 
att han är medveten om sin ställning i klassen och han väljer en defensiv metod vid bemötande. Den 
andra eleven däremot slösar inte på någon tid och försöker direkt skapa sig kontakter utifrån sitt 
egna grupperspektiv. Hon möter snabbt motgångar i form av missförstånd som leder till att hon får 
en roll som kan komma att prägla hela hennes skolgång (a.a.).

Olsson (2003) ser i sin avhandling på lärarrollen utifrån vad som sker i just de situationer hon 
uppmärksammar under sitt fältarbete. Allt samspel som sker i ett klassrum bygger på dold tyst 
kunskap om de sociala konstruktioner och normer som outtalat finns i gruppsammanhang även för 
pedagogen. Olsson (2003) ger ett exempel när en flicka visar osäkerhet när hon redovisar. Hon visar 
sin egen nervositet för resten av gruppen och osäkerheten syns hos flickan. Kan man som pedagog 
styrka och bekräfta flickan kommer den osäkerheten minska till nästa gång men uppmuntrar man 
däremot osäkerheten blir den ett större problem (a.a.). Olsson (2003) menar även att mognad i 
sociala sammanhang handlar om hur det ser ut i den specifika gruppen, en klass som man gått 
tillsammans med en längre tid kan mycket väl bidra till att alla elever mognar och känner sig 
tryggare i olika relationer i just den gruppsituationen.

Om man ser till lärarens sätt att aktivera eleven inriktar sig Olsson (2003) på all kommunikation i 
klassrummet men talar om den tysta kommunikationen som något som kan förändra en elevs 
beteendemönster; en liten förändring av kroppen kan få vem som helst att lyssna på nytt, övervinna 
sin trötthet och ta nya tag (a.a.). Hon talar även om mognad och om vikten av att se den tysta 
kommunikationen. Att kommunicera är något man lär sig. Det är något som sker genom bekräftelse 
och tolkning. Läraren måste balansera mellan den maktposition hon har och det faktum att eleverna 
ska våga tala med varandra i klassrummet (a.a.).

5.2.3 Mobbning
Gunilla Björk har i sin avhandling Mobbning – ett spel om makt (1995) genom fyra olika studier 
undersökt olika mobbningssituationer i klassrummet. Hon har fokuserat på den negativa 
kommunikation som kan uppkomma. Hennes studier består av fyra typiska fallbeskrivningar som 
hon med hjälp av diskussion och tidigare forskning försöker kartlägga (Björk 1995). Avsnittet nedan 
kommer dock ge en helhetsbild av de olika fallen där fokus ligger på det tysta samspelet och på 
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konflikter som kan uppstå i dessa situationer.
I Björks (1995) avhandling kan man läsa att skolan är ett konkret handlingssystem. Det mest 

utmärkande för detta system är den samling tysta strukturerade spel som pågår jämt och ständigt 
under ytan och oupphörligt förändras. Det skiftar karaktär och deltagare och är en flytande ordning i 
klassrummet. För att makt ska kunna utföras krävs det att relationen innehåller ett ojämnt utbyte av 
handlingsmönster där det gäller att styra den andre till ett förutsägbart mönster (a.a.). Björk (1995) 
talar även om att det sker maktfördelning i kamratgruppen och att det är de som är duktiga på att 
läsa spelet som vanligtvis håller i makten i klassrummen. Motsatsen till detta är därför ofta den 
mobbades situation. Enligt Björk (1995) har makten två ansikten, det goda moraliska och det onda 
omoraliska, och alla människor har ett ansvar för maktutveckling som sker i deras närhet. När till 
exempel en elev som blir utsatt för mobbning inte gör något åt den andres beteende ger den som 
utsätts på ett sätt sitt tysta godkännande och ger personen mer makt (a.a.).
  Björk (1995) fokuserar på tillhörighet både i familjen och i skolan. Hon menar att deltagandet 
fungerar som ett instrument för bekräftelse på tillhörighet. Är man inte delaktig blir man inte sedd 
och får man ingen bekräftelse produceras ingen tillhörighet vilket kan få förödande konsekvenser 
(a.a.). Björk (1995) erkänner även att mobbning är ett instrument för denna process – det är en del 
av deltagandet. Det är gruppen som skapar ett vi som påverkas av vårt deltagande i spelen. 
Mobbning bestämmer vem eller vilka som ska få vara med och därigenom skapas en 
grupptillhörighet. Björk (1995) talar om problematiseringen av mobbning och menar att 
anledningen till det är att det ofta ses som en konflikt, något som därför måste döljas för de som står 
utanför spelet. En sådan konflikt symboliserar att något har gått fel i tillhörighetsprocessen men 
även att det är något fel på systemet den ingår i – skolan (a.a.).
  Björk (1995) har i sin avhandling diskuterat olika aspekter av mobbning. Lärarens roll är tämligen 
tvetydig eftersom de fallstudier hon tar upp, trots att de är typiska, kräver en medvetenhet om 
kontexten. Hur man som pedagog ska förebygga och hantera konflikter är långt ifrån svart eller vitt 
eftersom det är så pass situationsbundet. Nedan ges en bild av de delar från Björks (1995) 
avhandling som kan appliceras på ett helhetstänk för att förebygga och förhindra mobbning och 
framförallt den mobbning som sker i det tysta (a.a.).

När tilliten är hög mellan elev och lärare kan läraren enligt Björk (1995) fungera som stödjare 
och hjälpare vilket är betydelsefullt i en mobbningssituation. Hon talar om riskerna med att läraren 
låter eleven hamna i en offersituation, risken är att om läraren ser eleven som offer belyser det även 
hur klasskamraterna ser på eleven samtidigt som om läraren bemöter det på ett korrekt sätt kan det 
förhindra något som skulle kunna bli ett stort problem (a.a.).

Tidigare har Björks (1995) tankar om tillhörighetsprocesser tagits upp men när det kommer till 
konflikter som mobbning talar Björk (1995) om problemen utanför, dvs. lärarens och skolans roll 
när sådana här upplevelser utspelar sig. Eftersom en sådan händelse inte bara syftar på att något är 
fel i gruppen utan även på att det finns brister i systemet där det uppstått, blir det lätt till något som 
skolan vill dölja och låta vara i det tysta. Detta i sin tur leder till att det är svårt att göra något åt 
mobbningen (a.a.). Hon diskuterar vidare om det faktum att skolan i vissa fall blundar för 
mobbningssituationen och menar att man kan se mobbning som en logisk följd av den sociala 
konstruktionen och att man genom det tankesättet som skola och pedagog kan ta tillbaka ansvaret 
för spelet. Vidare uttrycker hon att det handlar om ett maktåterskapande som måste ske om och om 
igen (a.a.). För att kunna ta tillbaka ansvaret menar Björk (1995) att tilliten är den viktigaste delen 
att arbeta med. Är tilliten i systemet låg blir utrymmet för maktspel stor vilket gör risken för 
mobbning hög.

Björk (1995) talar om dolda tysta förhandlingar, när läraren mellan raderna begär något av sin 
elev i utbyte mot en förändring. Hon menar då att makten och ansvaret skiftar mellan lärare och 
elev utifrån vem som får sin vilja igenom. Den största skillnaden är att pedagogerna har en formell 
makt som de antingen kan använda eller ibland utnyttja. Björk (1995) talar om problemet med att 
prata logiskt om sådana här situationer, när det handlar om konflikter är relationen inflammerad 
vilket leder till att beteenden lätt blir oförutsägbara.

I Björks avhandling (1995) går det att läsa: ”osäkerheten är helt enkelt källan till makt” (Björk 
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1995:180). Hon talar om osäkerheten som utbryter i en situationsbunden kontext och att det är den 
osäkerheten som är utgångspunkten för en konflikt. Det handlar om att de tysta reglerna utnyttjas på 
ett annat sätt än vad som var tänkt (a.a.).
  Som pedagog står man ständigt i en konflikt mellan en formell och en mer personligt betonad roll 
(a.a.). De vuxna måste fungera som ett skyddsnät i klassrum och skolmiljöer. Björk (1995) tar upp 
detta som något långt ifrån självklart. Hon menar att man kan undvika en konflikt om man som 
lärare är uppmärksam och kritisk inför klassens roller och signalerar med kroppsspråk och tysta 
normer. Som pedagog måste man se och uppmärksamma problemet, framförallt för att tilliten ska 
förbli hög men även för att behålla sin maktposition. Läraren måste ta initiativet att förändra 
negativa beteendemönster, vilket kan leda till ytterligare konflikter för både de utsatta eleverna men 
även för dem som startat konflikten (a.a.).

5.2.4 Sammanfattning
Tyst kommunikation är något som fungerar som redskap för att förmedla ett budskap – med eller 
utan verbalt uttryck. Tysta relationer uttrycks i och med att kommunikation sker i samspel med 
andra människor. De möten som äger rum är beroende av sociala konstruktioner och maktpositioner 
som gör att uttryck sker på olika vis. De tre olika avhandlingarna som det här avsnittet har utgått 
ifrån tar upp dessa fenomen och utifrån olika tillvägagångssätt och inriktningar diskuterar de runt 
dem på olika vis. Olsson (2003) och Williams (2001) diskuterar och observerar till exempel båda 
samspel, men utgår från olika perspektiv. Utifrån speciella gruppuppdelningar undersöker Olsson 
(2003) mer objektivt klassrumssituationer och de tysta samspelen där. Vissa delar av deras 
diskussioner kan man dock para ihop, de talar båda om betydelsen av sociala konstruktioner och 
söker lösningar på att göra alla elever delaktiga. Björk (1995) bemöter ett annat 
kommunikationsmönster, hon utgår från mobbing och den konflikt detta kan utgöra. Även hon talar 
om vikten av delaktighet samt vikten av pedagogens roll i klassrummet. I alla tre avhandlingarna 
diskuteras lärarens roll flitigt. Att vara pedagog är en balansgång, det handlar om att få en grupp 
med många människor att fungera tillsammans men samtidigt också få ett eget utbyte av mötet. 
Många gånger hänger det på tysta outtalade normer och regler där man med hjälp av dem signalerar 
sina ställningstaganden som lärare och pedagog. 

5.3 Tysta redskap

I skolan och i synnerhet klassrummet sker hela tiden en tyst kommunikation mellan lärare och 
elever, elever och elever och mellan individerna och den miljön de vistas i. I enlighet med de 
aspekter som nämndes i bakgrundskapitlet kan dessa tysta kommunikationsmedel tas i uttryck via 
kroppen som innefattar gester, mimik, hållning och så vidare, samt genom miljöerna i skolan. I 
avsnittet nedan kommer de ovan nämnda aspekterna beskrivas med hjälp av fyra studier som gjorts 
på områdena. Därefter följer en kort sammanfattning av innehållet.

5.3.1 Mellan rum
En avhandling som nämndes i avsnittet tysta relationer var Mellan Rum – en studie i fysisk och 
mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass (2003), av Gunnel 
Olsson. Syftet med studien var, som tidigare nämnts, att undersöka just kommunikationsformerna i 
en mellanstadieklass. En del av Olssons (2003) studie är av kroppen och närmare bestämt hur 
kroppsspråket kan ge stöd åt talet i olika situationer men också hur det kan avslöja känslor med 
mera. En överblick av studien och resultatet följer nedan.
  Olsson (2003) skriver att kravet på en disciplinerad kropp har blivit större än för några decennier 
sedan. En ny skolarbetsform lägger vikt på kropp, rörelser och rytmik vilket kräver en ny känslighet 
och medvetenhet om vad kroppen utstrålar än tidigare. Detta kommunikativa samspel måste byggas 
upp och kräver kroppsliga erfarenheter som sällan kan beskrivas i ord. Med tanke på att dagens 
skola innehåller alltfler otydliga signaler är den kroppsliga kommunikationen viktig (a.a.). Olsson 
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(2003) skriver att eleverna själva måste skaffa erfarenheter av hanteringen av kropp och vetande i 
de fysiska och mentala rum de rör sig i. Hon skriver vidare att det är en skillnad från förr då 
elevrollen var tydligare i och med skolans fokusering på att kommunicera lika för alla, och inte som 
idag, att individualisera. Förr gällde det snarare att tycka och tänka så som man blev tillsagd än att 
tycka och tänka själv (a.a.).
  Olsson (2003) har studerat elevers kroppsspråk i samband med redovisningar av ett temaarbete 
och hon nämner två exempel på hur kroppsspråket kan hjälpa respektive stjälpa en elev under ett 
redovisningstillfälle. En beskrivning av dessa följer nedan.
  Första eleven hade, minuterna innan redovisningstillfället, råkat i konflikt med en annan elev och 
de båda flickorna var mäkta upprörda. När det var dags för redovisning gick den rödgråtna flickan, 
med nedböjt huvud, fram till sin bild som skulle redovisas. Hon signalerade tydligt, i tysthet, sitt 
sinnestillstånd. Väl framme höjde hon emellertid huvudet och mötte klasskamraternas blickar. Hon 
tog ett djupt andetag och ställde sig stadigt bredbent med en rak hållning och ett leende på läpparna 
och genomförde uppgiften. Olsson (2003) skriver:

Hon hade förvandlat sig till en redovisande skolflicka och genomförde en 
utmärkt redovisning, skämtsamt och övertygande med stadig röst och lugna 
mjuka rörelser. Lätt, ledigt och självklart. Beslutsamheten fanns inte bara i 
hennes röst utan också i hållningen, i kroppen och gesterna (Olsson 2003:76).

  
Olsson (2003) berättar fortsättningsvis att flickan sedan satte sig på sin stol, tyst och stilla med 
nedsänkta ögonlock, hakan mot bröstet och grät. Hon återgick till sitt tidigare sinnestillstånd, vilket 
hon tydligt uttryckte med kroppsspråket. Flickan kunde fördelaktigt behärska sitt känsloliv under 
redovisningen vilket Olsson (2003) uttrycker också visar på en stark förnuftsstyrd kontroll över 
skolarbetet. Skolvanan tränar också behärskningen av kroppen och känslorna vilket bidrar till de 
erfarenheterna som nämndes ovan (a.a.).
  En annan flicka i klassen hade förberett sig noga och väl inför redovisningen. Hon hade övat och 
repeterat både hemma och i skolan vad hon skulle säga, utan att staka sig. Flickans redovisning 
började bra men efter några ord började hållningen och osäkerheten i rörelserna hindra henne. Ett 
dilemma uppstod då hon började rätt, men inte samtidigt klarade av att undvika att göra fel vilket, 
resulterade i en kroppslig reaktion. Olsson (2003) beskriver händelsen:

Hon rodnade, drog sig samman och slog lite snett uppåt med händerna i en 
uppgiven gest och kröp ihop inför skammen. Andetagen och rösten påverkades 
av affekten. Hon körde upp axlarna, började andas ytligt och rösten kvävdes. 
Med några osammanhängande ord drog hon samman resten (Olsson 2003:77).

Olsson (2003) skriver att hennes kroppsspråk klart och tydligt gestaltade hennes osäkerhet vilket 
klasskamraterna också uppfattade. Flickan sågs i klassen som ”en som inte kan” vilket gör att 
hennes självbild sjönk ännu mer då hon hade ansträngt sig extra mycket inför redovisningen. Hon 
lyckades inte övertyga klasskamraterna varken med rösten eller med kroppen. Klasskamraterna har 
dessutom byggt upp generella, lätt igenkännliga tecken som de med hjälp av hennes kroppsspråk 
kan koda och vid redovisningstillfället också sökte (a.a.). Olsson (2003) tyder situationen som att 
klasskamraterna inte intresserar sig för flickan som person, trots att tydliga tecken på utanförskap 
saknas, och tittar heller inte efter förändring. De såg vad de brukar se och återskapar genom 
erfarenheter på så sätt bilden av flickan. Hon ville däremot visa för sina klasskamrater att det inte 
var som vanligt men budskapet gick inte fram (a.a.).
  Efter redovisat resultat resonerar Olsson (2003) vidare att det inte räcker att elever har en förmåga 
till överblick och kontroll över sina kunskaper, utan detsamma gäller för kroppen. Det krävs att man 
kan tolka det man ser och hör på rätt sätt och det ställer höga krav på medvetande om egna och 
andras behov (a.a.).
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5.3.2 Lärande och fysisk miljö
Den fysiska miljön innefattar de olika rum där kommunikation sker, såväl inomhus som utomhus. 
Björklid (2005) har undersökt lärmiljöer utifrån forskning inom samma ämne. I forskningsrapporten 
Lärande och fysisk miljö – En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i 
förskola och skola talar hon om de fysiska rummen och hur de påverkar pedagogikens utformning. 
Syftet med hennes översikt är att dokumentera den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser 
och med förhoppningen om att resultatet ska ge större förståelse för processerna (Björklid 2005). 
Miljön skapar både förutsättningar och hinder för lek och lärande beroende på hur barnet påverkas 
av den (a.a.).

Björklid (2005) problematiserar tidigare forskning av fysiska miljöer och visar på en bristande 
utveckling av dessa. I dagens skola ligger vikten vid kunskap men i praktiken efterfrågar man större 
utrymmen och bättre ekonomi för att utföra förbättringar av lokalerna, emellertid utan några större 
resultat (a.a.). Två miljöer som präglar skolan är klassrummet och skolgården. En översikt av dessa 
följer nedan.

Björklid (2005) talar om klassrummet som något väldigt komplext, rummet måste kunna erbjuda 
både positiva möten och möjlighet till avskildhet. Människor upplever rum med alla sina sinnen 
vilket ökar vikten av att rummet har ett visst uttryck. Hon talar om attraktiva rum, rum som ofta är 
funktionslösa som barn tar i anspråk, till exempel grupprum. Hon menar att det handlar om lokalens 
attraktiva läge eller den avskildhet som kan ges (a.a.). Hon skriver följande:

Barn använder inte bara rum till vad de är avsedda för, utan ser också andra 
möjligheter i dem. Funktionslösa mellanrum kan ses som möjligheter att skapa 
avskildhet. De använder dessa i sitt gemensamma identitetsskapande där de kan 
skapa ”ett vi” (Björklid 2005:180).

Det är viktigt att miljön ger upphov till utforskning och nyfikenhet, men den bör också skapa en 
trygghetskänsla för att tillvaron ska kännas meningsfull (Björklid 2005). Miljö är identitetsskapande 
och Björklid (2005) talar om hur man tillskriver egenskaper till en plats utifrån vad som sägs och 
görs i den miljön (a.a.). Genom att eleverna är med i skapandet av sitt klassrum ökar även 
gruppsamhörigheten och klassrummet benämns som ”vårt klassrum” likaväl som torftiga miljöer 
kan göra samma sak eftersom det sociala sammanhanget får större betydelse i elevens uppfattning 
av skolmiljön. En bra arbetsmiljö handlar om att åstadkomma en miljö som stimulerar elevers 
positiva utveckling vilket gör att det är väsentligt att skolbyggnaden erbjuder en sådan miljö. 
Björklid (2005) ger exempel på hur detta kan ske. Hon talar om behovet av elevaktivitet i konkret 
form och när hon jämför elevernas arbetsmiljö med ”kontorsarbetsmiljöer” skiljer kraven sig åt. Det 
sker enligt Björklid (2005) allt för lite kroppsaktivitet i själva klassrummet trots att det borde vara 
en självklarhet att det är missgynnande för koncentrationen att vara stillasittande för långa perioder. 
Utformningen av klassrum bör därför tänkas över (a.a.).

Lekens betydelse är något som Björklid (2005) lägger stor vikt vid genom hela sin studie. Hon 
talar om skolgården som en resurs men även som en miljö som kräver vaksam planering, detta på 
grund av att skolgården ska fungera som elevernas ”frirum”. Det är därför viktigt att 
rastaktiviteterna inte blir alltför präglade av undervisning (a.a.). Hon belyser även bristen av 
handikappanpassade utemiljöer. Eftersom att skolgården är förknippad med lek och rörelse missar 
ofta elever med fysiska nedsättningar detta. Att eleverna själva får vara med och bestämma kräver 
pedagogisk handledning enligt Björklid (2005). Eftersom eleverna inte alltid vet vad de behöver 
krävs det en balans i hur mycket utrustning som ska finnas på skolgården. Den ska främja ett socialt 
samspel och eleverna ska få möjlighet att öva sina samarbetsfärdigheter därför kan elevers 
bestämmelser istället handla mer om vilka aktiviteter som ska ske på rasterna (a.a.).

Björklid (2005) ser miljön som ett yttre redskap som kan nyttjas och påverkar både den tysta och 
den uttalade kommunikationen i skolan på antingen ett positivt eller negativt sätt. Ofta förbises 
vikten av den fysiska miljön och istället problematiseras det som sker i omgivningen. Behovet av 
forskning och metoder inom miljöers funktion i skolans vardag är av stor betydelse (a.a.)
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5.3.3 Skolgården
Avståndet mellan de vuxnas föreställningar om skolgården och hur barnen sedan använder den är i 
många avseenden för långt. Detta uppmärksammar Gunilla Lindholm (1995) i sin 
doktorsavhandling Skolgården – Vuxna bilder, barns miljöer.

Lindholms (1995) grundfråga är; Vad är en skolgård?, och hon har delat in sin avhandling i fyra 
delar där hon belyser skolgården utifrån fyra olika synvinklar för att få svar på detta. I det här 
avsnittet kommer fokus ligga på synvinkel nummer tre: Skolgårdens mönster – betydelsen av 
platsernas antal, storlek och form. I det avsnittet har Lindholm (1995) gjort en 
intervjuundersökning med elever och lärare för att undersöka vilken betydelse skolgårdens fysiska 
egenskaper hade för barnens aktiviteter. Hon valde två skolor, en som hade rykte om sig att ha 
sämre utemiljöer och en annan som hade en skolgård med gott rykte (a.a.). Det Lindholm (1995) 
kom fram till var att utrymme främjar lek. Det som skiljde de två skolgårdarna åt var att den ”bra” 
skolan hade större yta än den med sämre rykte hade, desto större område desto större möjligheter 
fanns för skolgården. (a.a.).

5.3.4 En annan skolverklighet
Bernt Gunnarsson(1995) har skrivit avhandlingen En annorlunda skolverklighet – elevers 
upplevelser av traditionell och alternativ skolmiljö. I den har han intervjuat skolungdomar som bytt 
skolmiljö, för att ta reda på hur eleverna upplever miljöförändringen. Gunnarsson (1995) fokuserar  
på miljön ur psykiskt perspektiv. Han lägger framförallt fokus på hur en elev klarar av den 
förändringen, vilket även innefattar kamrater, lärare och relationer som tagits upp i tidigare avsnitt 
av den här litteraturstudien. Gunnarsson (1995) behandlar i sin studie två huvudfenomen – att 
eleven anpassar sig eller att den inte gör det. Ett ej fungerande samspel mellan miljö och elev kan 
leda till skolk eller utåtagerande uppträdande. Däremot leder ett fungerande samspel till närvaro och 
målinriktat arbete. Skolkontexten påverkas av hemförhållanden därför är pedagogens roll och 
perspektiv viktig. Gunnarsson (1995) talar om att det inte räcker att man som skolpersonal bara är 
medveten om situationen. Betydelsebärande förhållanden i icke fungerande miljöer måste förändras 
med hjälp av alla medverkande parter (a.a.). Elever, föräldrar och lärare måste mötas och relateras 
till de faktiska förhållanden som existerar i den skolverklighet eleven vistas i;

Däremot bör alla inblandade (elever, föräldrar och skolpersonal) vara delaktiga i 
att beskriva problemet, bestämma målsättning och eventuella förändringar 
(Gunnarsson 1995:246)

Gunnarsson (1995) tar även upp behovet av sammanhang och knyter detta till skolmiljön genom att 
nämna flera olika isolerade faktorer och förhållanden. Miljön innefattar alla människor som vistas i 
den och det kräver att alla medverkande stödjer varandra, både på individ- som gruppnivå (a.a.).

5.3.5 Sammanfattning
Studierna i avsnittet ovan tar upp två olika kommunikationsformer. Till en början beskriver Olsson 
(2003) kroppsspråket betydelse, främst för elever, i klassrummet. Genom observationer av elever 
vid ett redovisningstillfälle har en rad uttryckssätt framkommit hos eleverna som signalerar vissa 
sinnestillstånd men som också ger en bild av gruppdynamiken i klassen.

De senare studierna behandlar två olika typer av miljö nämligen den fysiska och psykiska. 
Björklid (2005) fokuserar på den fysiska miljön där hon talar om vikten av en medveten miljö som 
uppmanar till nyfikenhet och lek. Lindholm (1995) fokuserar även hon på den fysiska miljön men 
har specialiserat sig på utemiljön och vikten av utrymme för optimal elevaktivitet. Gunnarsson 
(1995) i sin tur lägger fokus på den psykiska miljön och talar om vad som händer hos individen när 
skolmiljön förändras.
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6 Analys och diskussion

Utgångspunkten i den här litteraturstudien är hur tyst kommunikation kan gestaltas i klassrum. I 
detta kapitel kommer de inledande frågeställningar att besvaras.

•     Hur kan tyst kunskap komma till uttryck hos lärare?
•     Vad kan ske i tysta relationer mellan lärare  –  elev och elev – elev?
•     Vad kan kropp och miljö som redskap ha för betydelse för kommunikation?

Resultaten från de studier och avhandlingar som använts i resultatkapitlet kommer att jämföras och 
diskuteras med litteraturen från bakgrundskapitlet. Till sist görs en allmän diskussion mellan 
studierna för att ta fasta på eventuella samband.

6.1 Tyst kunskap bland lärare

Det sociokulturella perspektivet menar att man får kunskap i interaktion med andra människor, 
genom att umgås med dem. Enligt Polanyis kunskapsteori så sker inte detta nödvändigtvis genom 
att tala. En central tanke är att kunskap kan fungera tyst utan att den någonsin har uttalats. Det är 
just att försöka sätta ord på och synliggöra den tysta kunskapen som Haldin-Herrgård (2005) och 
Magnusson (1998) har försökt göra i sina studier. Båda har, genom intervjuer, gjort en kartläggning 
av termer i försök att förklara innebörden av begreppet tyst kunskap. Haldin-Herrgårds syfte var 
sedan att utveckla en metod för hur man kan studera och ta vara på den tysta kunskapen i företag 
och organisationer medan Magnusson ville se hur lärare använder och utvecklar sin kunskap. Även 
Vernersson (1998) har tagit reda på hur de tysta kunskaperna gestaltas och används av speciallärare 
i Sverige.
   Det finns många gemensamma nämnare för dessa tre studier. Först och främst finns det ett 
intresse för den kunskap som de flesta vet att de har men inte kan sätta ord på och alla tre forskarna 
inser vikten av och har ett behov av att synliggöra den kunskapen. De inser också svårigheterna i att 
uttrycka de tysta kunskaperna. Magnusson (1998) nämner till exempel hur svårt informanterna 
(lärarna) har haft det med att formulera sina tysta kunskaper. Likaså Haldin-Herrgård (2005) 
uttrycker svårigheter i forskningen kring den abstrakta tysta dimensionen av kunskap. Vernersson 
(1998) däremot, skriver inte uttalat om de svårigheter som de andra två nämner. 
   I sina studier har de tre forskarna lyckats plocka ut termer för att förklara innebörden av den tysta 
kunskapen. Även Molander (1996) tar upp termer för att förenkla begreppet eftersom det många 
gånger är så komplext och svårt att uttrycka. Polanyi förklarar bland annat begreppet med exempel. 
Emellertid uppvisas en mångtydig bild av den tysta kunskapen och ett allmänt exempel är förmågan 
att känna igen ett ansikte utan att kunna förklara varför. Applicerat på lärarprofessionen uttrycker 
speciallärarna i Vernerssons (1998) studie den tysta kunskapen som en slags social kompetens 
baserat på erfarenheter och personlig kunskap. Vernersson själv verifierar begreppet som en 
bakgrundskunskap som allt vilar på. Egentligen summerar det Magnussons (1998) etablerade 
kategorier, om än väldigt övergripande. Hans kategorier rymmer egenskaper eller termer som 
exempelvis fingertoppskänsla, förmåga att konstruera ett pedagogiskt rum såväl fysiskt som 
psykiskt, erfarenhetsbaserat handlande, orienteringsförmåga och uppmärksamhet och slutligen ett 
vardagligt upprätthållande av normer, regler och upplägg av lektions- och skolarbetet. Liedman 
(2001) menar emellertid att det är en grundläggande kunskap som inte kan översättas till en rad 
påståenden. Enligt Polanyi skulle vi också vara indirekt medvetna om våra handlingsmönster och att 
de är förankrade i den tysta kunskapen, en slags bakgrundskunskap som Vernersson (1998) 
uttrycker det. Persson och Nordänger (2006) relaterar också den tysta kunskapen till läraryrket och 
säger, likt Vernersson (1998) att det handlar om en slags social kompetens som krävs för att möta 
elever och de situationer som uppstår. Detta förhållningssätt menar de vilar på en tyst och personlig 
kunskap. Emellertid kan den kunskapen många gånger vara gemensam för lärare.
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  Metoden som Haldin-Herrgård (2005) har utvecklat för att kartlägga den tysta kunskapen visade 
sig vara till stor hjälp för informanterna. Med hjälp av de så kallade epitetkorten, med termer, blev 
det lättare för informanterna att uttrycka och värdera sina kunskaper och de insåg vilka kunskaper 
de faktiskt besitter. Med ett sådant verktyg skulle verksamma lärare, likt de i studierna, få en 
möjlighet att uppmärksamma och ta vara på sina, många gånger, oanade kunskaper och förmågor. 
För vår egen del hade korten varit intressanta att ta del av, just för att kunna värdesätta sina 
kunskaper och handlingar som många gånger inte märks utan bara finns och dagligen utövas.
Magnusson (1998) diskuterar just svårigheterna att få en bild av lärarnas kunskaper och att 
studierna inte har gett honom något konkret svar på vad de oformulerade kunskaperna är. Haldin-
Herrgårds metod kan kanske komma till nytta i studier likt Magnussons och Vernerssons.
   Slutligen är lärares tysta kunskaper ett komplext fenomen och vi får nog göra Magnusson (1998) 
sällskap genom att säga att vi inte har fått någon komplett bild av dessa tysta kunskaper men vår 
bild av yrket har ändå blivit klarare. Den tysta kunskapen är ju således personlig och konstrueras 
och används i samspel och relation till eleverna, kollegorna och föräldrarna så någon komplett bild 
eller slutsats kan vi nog aldrig förvänta oss. För att ändå summera ett slags resultat kan lärares tysta 
kunskaper, rent övergripande, ses som en fingertoppskänsla baserad på intuition, erfarenheter och 
färdigheter som yrket för med sig.

6.2 Tysta relationer mellan lärare – elev och elev – elev?

Slutsatsen kan dras att relationer till viss del är tysta. Genom kroppen och dess sinnen 
kommunicerar vi dagligen med andra människor. Skolan är en relationsskapande plats men 
eftersom den inte alltid är självvald och för att den består av så många olika relationer försvåras de 
olika mötena. När Åberg (1995) talar om det sociokulturella perspektivet beskriver han en särskild 
gruppdynamik så råder i klassrum. De tillkommande rollerna som de inblandade individerna får och 
antar påverkar denna dynamik. Det kan konstateras att det krävs vägledning av skolan men 
framförallt av pedagogen för att underlätta detta relationsskapande.  Det går att utvinna att 
pedagogens uppgift är stor och hon bör agera vägledare och vara en förebild för sina elever. 
Henriksson (2009) menar att det krävs att en pedagog både har teoretiska kunskaper och praktiska 
färdigheter. Det handlar således om att hitta ett medvetet förhållningssätt som inte alltid baseras på 
ord, eftersom man som lärare påverkar sina elever både på ett medvetet och omedvetet plan. Dessa 
pedagogiska uppgifter skulle i sammanhanget, och i verkligheten, kunna agera objektivt facit och 
vägledare för pedagoger. Williams (2001) beskriver i sin avhandling olika situationer där bland 
annat lärarnas förhållningssätt inte är helt objektivt. Ett exempel är när en lärare delade in sin klass i 
särskilda grupper för att se mönster i samspel och talutrymme. Läraren påverkades mer eller mindre 
omedvetet av de tysta sociala strukturer som fanns i klassen och resultatet av studien blev 
oförändrat eftersom indelningen av eleverna inte förändrade de beteendemönster den syftade till. 
Kanske beror det på de tysta outtalade reglerna för kommunikation som Williams (2001) menar 
finns mellan lärare och elever.
   Att konstatera är att människans behov av relationer främst bottnar i människans strävan efter 
grupptillhörighet. Ekholm (1976) skriver att grupptillhörighet stärker identitet. Dessvärre går det i 
Williams (2001) exempel ovan att konstatera att ett stärkande av en viss identitet inte alltid är 
positivt. De tysta flickorna fortsätter att vara tysta trots den nya gruppindelningen vilket å ena sidan 
inte är utvecklande och positivt i sammanhanget, deras tidigare beteenden förstärks och blir 
oförändrade. Å andra sidan skriver Ekholm (1976) att man finner trygghet och gemenskap i den 
grupp man tilldelas där alla har bestämda roller och tysta överenskommelser. Det Williams (2001) 
vill ha sagt är att samspel måste organiseras och att tystnad måste uppmärksammas. Hon konstaterar 
att tyst inte är något man är utan något man blir på grund av gruppens sammansättning och samspel. 
Kanske skulle de tysta flickorna öppna sig efter en längre tid i nya grupper med nya outtalade 
kommunikationsregler, och som Williams (2001) också uttrycker, kontinuerligt arbete. Även Olsson 
(2001) skriver i sin avhandling att man kan stärka och bekräfta osäkra elever. Hon framhäver, likt 
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Ekholm (1976) också grupptillhörighet och menar att man måste ta hänsyn till den sociala 
mognaden. Att ha gått länge i en klass kan mycket väl bidra till att en tyst och osäker elev känner 
trygghet i olika relationer i just den gruppkonstellationen.
   Maltén (2009) tar upp att alla elever i en klass har olika referensramar vilka inte alltid stämmer 
överens med varandra. Detta kan leda till att konflikter bryter ut. Dessa konflikter kan uttrycka sig  
på olika sätt. Björk (1995) talar om detta faktum i sin avhandling, framförallt i form av utanförskap 
och mobbning. I klassrummet finns en flytande maktfördelning som bygger på ett tyst, ständigt 
pågående spel, där de som kan reglerna bäst oftast håller i trådarna. Det Björk (1995) talar om finns 
i alla olika typer av gruppkonstellationer. Man bygger tillsammans upp en form för hur gruppen ska 
vara och gruppmedlemmarna får därefter olika roller. Det är ingenting som man behöver bestämma 
utan är något som kommer naturligt, som utförs i det tysta i de olika grupperna vilket gör att det inte 
uppvisar sig förrän det kommer något som stör gruppens inlärda mönster.  

Avsaknaden av gemensamma referensramar blir också påtaglig när elever börjar i ny klass. 
Olsson (2003) tittade närmare på fenomenet Ny i klassen och resonerar kring den utsatthet som blir 
till följd när man inte delar samma referensramar. Två olika elevers fall upplöstes på två olika sätt. 
Pojken som, genom observation noterar klassens tysta strukturer, smälter snabbt in och följer ovan 
nämnda regler. Flickan i sin tur blir genast missförstådd efter att ha handlat efter sina egna 
referensramar och ruckar på den befintliga ordningen. Flickan kan dessvärre komma att tillhöra de 
som i Björks (1995) avhandling hamnar i utanförskap. Sociala situationer, likt ovanstående, 
diskuteras även av Säljö (2003) där han menar att man alltid lär sig av sociala situationer och det 
man som individ tar med sig från den ena situationen till den andra.  
   I sin avhandling resonerar Björk (1995) om svårigheterna kring hantering av konflikter och i 
synnerhet mobbning då sådana situationer är kontextbundna och där mycket sker i det tysta. 
Ekholm (1976) betonar vikten av relationen mellan lärare och elever och menar att läraren har ett 
omhändertagandeansvar gentemot sina elever. Björk (1995) resonerar vidare att med en god tillit 
och en bra relation till sina elever kan läraren fungera som stödjare och hjälpare när konflikter och 
mobbning uppstår. Att fungera som ett slags skyddsnät för sina elever menar Björk (1995) är långt 
ifrån självklart.

Baserat på bakgrund, resultat och ovanstående diskussion kan vi konstatera att det sker mycket i 
relationerna mellan lärare och elever och mellan elever och elever. I sig är det ingen ny information 
däremot har vi genom att ha studerat studier med mera insett lärares betydande roll och vad som i 
det tysta förmedlas mellan individer.

6.3 Kroppens och miljöns betydelse för kommunikationen?

När vi kommunicerar använder vi hela kroppen, medvetet eller omedvetet. Som det sociokulturella 
perspektivet uttrycker det så lär vi oss i samspel med andra och lär oss då även av kroppsspråk och 
dylikt. Backlund (2006) skriver om särskilda regler eller normer att förhålla sig till i mötet med 
andra människor och framförallt för lärare i relationen till elever. Bland annat beröring, 
ögonkontakt, rörelser och kroppshållning signalerar vilka vi är och hur vi förhåller oss till andra och 
det är viktigt att som lärare beakta. Den tysta kommunikationen bidrar till stor del hur relationen till 
eleverna ser ut och vilken bild de har av läraren. Olsson (2003) skriver i sin studie att det gäller att 
man kan tolka det man ser och hör på ”rätt” sätt och att man bör vara medveten om sina egna och 
andras behov. Dahlkwist (1994) är inne på samma spår och menar att man genom att vara medveten 
kan nyttja vissa kroppshållningar för att exempelvis få eleverna att bli intresserade och 
uppmärksamma. Likaså kan barnens och elevernas kroppsspråk säga en hel del om vilka de är, hur 
de mår och hur de sociala strukturerna i klassrummet ser ut.
  Ur resultatet av Olssons (2003) studie går det att utläsa mycket av det ovan sagda. Maltén (1998) 
uttrycker emellertid att kroppen säger mer än ord och som Dahlkwist (1994) också skriver, 
kroppsspråket talar om hur eleverna mår. En upprörd, rödgråten elev i Olssons studie redovisar sin 
uppgift minuterna efter en konflikt med en klasskamrat. Hon signalerar således trygghet, ledighet 
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och en beslutsamhet i röst, kropp och gester under redovisningen för att sedan falla tillbaka i tysthet 
och gråt. Enligt Olsson (2003) tyder elevens uppträdande på kontroll och behärskning av skolarbetet 
och kroppen. Baserat på författarnas tankar ovan skulle eleven kunna ha en medvetenhet om 
kroppsspråket och vad hon med det signalerar. Maltén (1998) skriver att exempel på kontrollerbara 
signaler kan vara just gester och kroppshållning.
  Ett annat fall som Olsson (2003) tar upp i sin studie styrker Malténs (1998) och Dahlkwists 
(1994) resonemang om att det går att utläsa mycket utifrån kroppen. Eleven i fråga visar en tydlig 
osäkerhet vid redovisningstillfället. Med en sluten kroppshållning, rodnad och uppgivna gester 
signalerar hon det hon känner i stunden. Sådana signaler som plötslig rodnad med mera, menar 
Maltén (1998) är svåra att kontrollera och också ofta omedvetna.
  De sociala tysta strukturerna som enligt Dahlkwist (1994) går att finna genom att observera bland 
annat kroppsspråk går också att utläsa i Olssons (2003) studie. I den senare av de två 
fallbeskrivningarna noterar Olsson också klasskamraternas gensvar på elevens redovisning. 
Klasskamraterna har en generell bild av eleven vilken upprätthålls genom redovisningar och arbeten 
likt den i exemplet. De söker efter lättigenkännliga signaler och såg vad de brukar se och återskapar 
därmed bilden av eleven. Upprätthållandet av sådana bilder tar även Backlund (2006) upp, fast med 
en lärare i exemplet. Med speciella egenheter och återkommande signaler blev lärarens uttryck ett 
irritationsmoment för eleverna och ett signalement av läraren.
  Olsson (2003) skriver att den kroppsliga och därmed tysta kommunikationen är viktig då dagens 
skola innehåller alltför många otydliga signaler. Att konstatera är därför att kroppen som 
kommunikationsskälla är otroligt viktigt eftersom den säger mer om oss själva än vad vi själva 
säger.
  Den miljö vi har runt omkring oss påverkar på olika sätt hur vi beter oss i den och hur vi 
kommunicerar. I enlighet med det interaktionistiska perspektivet och Bjöklid och Fischbein (1996) 
krävs det av pedagogen att i egenskap av ledare hela tiden studera miljö i förhållande till mål och 
individer.
Backlund (2006) anser att miljön är en högst personlig tolkning och det är därför det är så viktigt 

för den fysiska miljön att uppmana till olika sorters aktiviteter. För att en miljö ska vara optimal för 
sitt syfte krävs det då miljöplanering. Ett klassrum ska enligt Björklid och Fischbein (1996) både 
inbjuda till lugn och ro och till dialog och samarbete.
   Resultatet beskriver lika mycket hur läget ser ut som bakgrunden gör. Anledningen till detta är att 
det brister när det kommer till forskning gällande fysisk miljö. Detta menar Björklid (2005) är för 
att skolorna inte har tillräckligt med resurser för att kunna fokusera på miljöernas möjligheter. En 
bidragande orsak är även att begreppet skolmiljö innefattar så mycket mer än bara den fysiska 
miljön. Fokus läggs allt för ofta på den psykiska skolmiljön vilket gör att begreppet används men att 
den fysiska miljön bortprioriteras. Detta medför att vissa av de delar författarna i bakgrundsdelen 
tar upp inte appliceras i verkligheten på det sättet det skulle kunna göras. Samtidigt beskrivs miljön 
utifrån de resurser som finns. De yttre attribut som finns på väggarna i ett klassrum är ofta 
bekostade av lärarna själva eller gjorda av eleverna.

Björklid (2005) ser betydelsen av rum som inte är pedagogiskt främjande till exempel grupprum 
eftersom barn kan finna trygghet i sådana rum och själva med fantasins hjälp bestämma vad rummet 
ska föreställa. Både Gunnarsson (1995) och Lindholm (1995) lägger större vikt vid att alla rum ska 
ha en tillskriven funktion. Dessa rum har nämligen en viktig funktion eftersom de fungerar som en 
fristad för eleverna. När ett klassrum inte främjar elevernas sinnen kan det leda till att 
samhörigheten blir starkare eftersom en miljö lika mycket handlar om vad som sker i den. Björklid 
och Fischbein (1996) talar även om hur miljöer är anpassade utifrån vilken undervisning som ska 
ske där. Ett klassrum ska främja lärande medan andra utrymmen på skolan mer främjar samspel och 
lek. Skolgården ska symbolisera en plats för avkoppling. Enligt Gunnarssons (1995) undersökning 
är det skolans utrymme och yta som är den största faktorn till en bra skolgård – desto större 
skolgård, desto bättre rykte.
   Skolgården ska fungera som fristad för elever i alla åldrar vilket betyder att platsen behöver stort 
utrymme för att det ska kunna lösas på bästa sätt. Skolgården ska även vara en trygg plats där 
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eleverna ska kunna vara utan att utsättas för onödiga risker. Olsson (1995) trycker på att också 
skolgården skall planeras dels för att den är skolans ansikte utåt men också för att eleverna ska 
kunna leka och koppla av i en harmonisk utemiljö. Björklid och Fischbein (1996) tar upp leken och 
leksakernas betydelse på skolgården men även områdets officiella roll. Skolgården är inte enbart en 
plats för eleverna att vara när de inte har lektioner, det är även den platsen som alla ser när de går 
förbi skolan vilket gör att utseendet är viktigt både på elevnivå och också organisationsnivå. Vi drar 
slutsatsen att beroende på hur skolgården ser ut signalerar och kommunicerar den särskilda 
företeelser och representerar hela skolan. Visar man till exempel på elevinflytande, kreativitet, sport 
och så vidare eller stora grönområden eller grusplaner? Här visar Björklid (2005) på en viktig 
balans, eleverna måste vara delaktiga i hur skolgården ska se ut. Detta för att det är de som området 
används av men även för att det inte är en konkret undervisningsmiljö. Det är på rasterna eleverna 
övar sin sociala kompetens vilket gör vikten av miljöanpassning stor då den är en stor del i 
kommunikationen.

Som tidigare nämnts har skolmiljön även en psykisk aspekt. Gunnarsson (1995) undersöker 
betydelsen av miljön, utifrån ett socialt och psykiskt perspektiv vilket även tas upp i bakgrunden. 
En främjande miljö betyder även att gruppklimatet i klassen är positivt vilket än en gång lägger stor 
vikt vid pedagogens vägledning och omhändertagande. 

När det kommer till den del som avverkar den psykiska skolmiljön är den begränsad på grund av 
att den ligger i gränslandet när det kommer till vår kategorisering. Mycket av den psykiska 
skolmiljön avhandlas inom avsnittet Tysta relationer men vi har valt att även lägga en del inom 
detta område för att belysa de olika aspekterna inom miljön.

Miljön ser olika ut beroende på vad man ska få ut av den, det är därför svårt att tala om rätt och 
fel. Det finns som tidigare nämnt sätt att främja miljön men sedan är det individuellt vad som 
fungerar i olika klassituationer med olika elever såväl som olika pedagoger. Det är som Klerfelt 
(1991) uttrycker det undervisningens upplägg som bestämmer ämnesinlärningens karaktär men det 
är pedagogens ansvar att göra den utvecklande i en god psykisk miljö.

Vi tror att ju mer medveten man är som pedagog om olika strategier för en bra psykiskt miljö, 
desto lättare kommer man åt, ser och bemöter olika negativa situationer som uppstår. Vi tror också 
att genom att utnyttja klassrummet, känna av och känna in gruppen kan man skapa goda 
kommunikationsförutsättningar genom att låta väggarna, bänkarna, tavlan och allt som ryms inom 
klassrummets väggar, signalera det klimat man önskar.

6.4 Jämförande diskussion kategorierna emellan

När vi har jämfört och diskuterat kring våra studier har vi även funnit gemensamma nämnare 
mellan de olika aspekterna tyst kunskap, tysta relationer och tysta redskap.
   I avsnitten som behandlar tyst kunskap kunde vi komma fram till olika uttryck som den tysta 
kunskapen tar. Bland annat benämndes den av vissa lärare i studierna som en social kompetens, 
fingertoppskänsla eller ett pedagogiskt förhållningssätt. Även författarna och forskarna som har 
kommit till uttryck i avsnittet om elevers och lärares relationer nämner delar av ovanstående. I 
lärarprofessionen menar de att lärare måste finna en balans mellan teoretiska kunskaper och 
praktiska färdigheter vilket kräver ett visst förhållningssätt. Genom att det förhållningssättet är svårt 
att sätta ord på och förklara kan det närmast beskrivas som den så kallade tysta kunskapen.
  Om vi sedan vänder på kakan så talar Magnusson (1998) i avsnittet om tyst kunskap även om 
relationer och kopplingen mellan läraryrket och personligheten. Lärare i hans studie menar att det 
inte är någon skillnad mellan kunskap och person eftersom de anser att de hänger ihop. Det betyder 
att relationerna med eleverna är sammanfogade med lärarens kunskap och person, en slags tyst 
relation. I en av Magnussons (1998) aspekter tar han även upp samspel som en del av den tysta 
kunskapen och beskriver egenskaper som lyhördhet och en väl utvecklad fingertoppskänsla. Även 
Olsson (2003) skriver i relationsavsnittet att allt samspel bygger på en dold kunskap.
    Det går även att koppla en medvetenhet om skolmiljön till tyst kunskap. I sin aktiva aspekt 
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nämner Magnusson (1998) tysta kunskaper som lärare besitter när det kommer till att konstruera 
såväl fysiska som psykologiska rum. Tillsammans med möbler och andra artefakter, relationer, 
ämnen och anpassning konstruerar lärare pedagogiska rum. Författarna och forskarna som beskriver 
vikten av miljön menar just att den bör vara planerad för att vara optimal eftersom den miljö vi har 
runt omkring oss på olika sätt påverkar hur vi beter oss i den. Därför är miljön ett viktigt redskap för 
tyst kommunikation.
   Det finns även tydliga samband mellan användandet av kroppen som redskap och relationer i 
klassrummet. Olsson (2003) beskriver i två olika delar av den här litteraturstudien kroppsspråkets
betydelse. Med hjälp av kroppsspråket kan man som lärare stärka en elev med hjälp av blickar, 
beröring och så vidare vilket i sig ofta förstärker relationen och tilliten. Med kroppsspråket 
signalerar man också attityder till sig själv, andra och sin omvärld vilket såklart påverkar 
relationerna. Eftersom kroppen säger mer än ord är också kroppen som redskap en viktig 
kommunikationskälla. Det går heller inte att bortse från att de tre olika kategorierna är beroende av 
ett socialt kulturellt sammanhang. I det sociokulturella perspektivet utgår man ifrån att kunskaper 
och färdigheter kommer från de insikter och handlingsmönster som historiskt byggts upp och som 
vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor. Det krävs att de som kommunicerar har 
liknande referensramar för att kunna ta till sig de tysta signalerna som vi symboliserar med kroppen 
eller med hjälp av andra redskap så som miljön. Utifrån våra studier och även våra valda aspekter är 
interaktion en huvudingrediens och även vikten av att förstå den interaktion som sker runtomkring 
oss, vare sig den är lättupptäckt eller ej. 

6.5 Pedagogiska implikationer
Om man ska se till problematik och pedagogiska implikationer som kan uppkomma när det kommer 
till den tysta kommunikationen så är det just att den är tyst som är det största problemet. Som 
pedagog kan du aldrig vara säker på att du har uppmärksammat alla de tysta signaler som tenderar 
uppkomma vid interaktion. Björklid och Fischbein (1996) menar att pedagogen måste vara ledande 
men även lägga fokus vid att studera målsättningar som görs i klassrummet. Pedagogens uppgift 
kommer alltid vara en aning svävande framförallt när det kommer till ansvaret över interaktionen i 
klassrummet. Vi menar att det man som pedagog kan göra är att försöka vara medveten om 
ovanstående och det som sagts i föreliggande uppsats och det är det som gör tyst kommunikation 
som ämne så viktigt. Genom att kartlägga och uppmärksamma den tysta kommunikationen är den 
inte lika tyst längre vilket i sin tur gör den lättare att höra.

Som lärare gäller det att vara uppmärksam, dels på de sociala strukturer som är synliga (och 
dolda) och dels vara medveten om att de val man som lärare gör påverkar eleverna mer eller mindre 
medvetet. Det behöver inte främst handla om det som sägs utan snarare det som görs. Hur man som 
lärare agerar påverkar relationerna med eleverna och vice versa, emellertid också för eleverna, dem 
emellan. Genom att till exempel ignorera problem och konflikter signalerar man tydlig vad som är 
betydelsefullt. Även elever kan utnyttja den tysta kommunikationen i form av mobbning och 
undvikande av olika slag. 
   Det går, med hjälp av den teoretiska bakgrunden och studien om kroppsspråk, att dra vissa 
slutsatser om kroppsspråkets inverkan på kommunikationen och i synnerhet på den tysta 
kommunikationen. Människor signalerar och kommunicerar med kroppen vare sig vi vill eller inte. 
Vilka vi är och vad vi tycker om saker och ting lyser igenom våra verbala uttalanden i gester, mimik 
och kroppsspråk. Ibland kan vi medvetet styra vilka signaler vi sänder ut. Ett sådant exempel är 
eleven i Olssons studie. Trots att hon är upprörd och ledsen signalerar hon trygghet och lugn. Likaså 
kan vi sända ut okontrollerbara signaler som avslöjar hur vi egentligen känner inför något, som 
eleven i det andra fallet i Olssons studie får erfara.
  Genom att upprätthålla vissa mönster i kroppsspråket vid till exempel anföranden eller i position 
som lärare lär sig betraktaren eller eleverna att leta efter de signalerna och tappar fokus på det som 
sägs. Det gäller också att vara medveten om hur man som lärare bemöter eleverna när det gäller 
ögonkontakt, beröring och kroppshållning eftersom det är lätt att i det tysta signalera något annat än 
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det man ämnar signalera.
Som pedagog menar Gunnarsson (1995) att kontakten med alla medverkande är avgörande för 

ett bra psykiskt klimat och det ligger många gånger i ett tyst bemötande som innefattar alla 
komponenter som hör kroppsspråk till. Det krävs att pedagogen är medveten både på gruppnivå och 
på elevnivå för att ett positivt klimat ska bestå.
   Björklid och Fischbein (1996) skriver om den rekonstruktion som det krävs att eleven gör för att 
lära sig saker. Eleven skapar sig en egen verklighet utifrån de yttre faktorerna vilket gör att även 
detta kräver en införstådd pedagog allra helst om eleverna som i Gunnarssons (1995) studie byter 
skolmiljö. Vi tycker också att det visar tydligt på miljöns betydelse, både psykiska och fysiska, för 
kommunikationen.
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7 Slutord

Det var med nyfikenhet och förundran vi påbörjade vår litteraturstudie om den tysta 
kommunikationen. Genom att läsa och orientera oss i litteratur och studier som behandlar ämnet har 
vi fått en allt mer klar bild av den tysta kommunikationens uttryck.
   Vi har redan konstaterat att kommunikation alltid sker oavsett om det är medvetet eller omedvetet. 
Det betyder att den tysta kommunikationen är oerhört viktigt och den behöver lyftas fram i alla 
yrken, inte bara i läraryrket. Tyst kommunikation sker också via lärarens tysta kunskaper för genom 
dem handlar man utefter ett visst förhållningssätt. Detta förhållningssätt innefattar relationer och 
uttrycksmedel såsom kroppsspråk och strategiska val när det kommer till miljö. Det som vi tycker 
sammanfattar lärares tysta kunskaper är den fingertoppskänsla som många av lärarna i studierna 
också talar om.
   Tyst kommunikation handlar om möten. Som lärare måste man reflektera över vad man gör, hur 
man gör det och varför. Medvetet och omedvetet påverkar vi relationerna med eleverna och deras 
relationer med varandra. Med hjälp av kroppen och miljön kan man påverka hur kommunikationen 
och klimatet är och blir i klassrummet.
   Med det färdiga resultatet i hand kan vi båda konstatera att vår nyfikenhet för ämnet inte har 
stillats. Vi ser fram emot fler studier i ämnet och att själva få nyttja våra nyvunna kunskaper i 
praktiken. Kanske kan denna litteraturstudie vara ett underlag för framtida studier inom den tysta 
kommunikationen.  Vi vill knyta ihop den här litteraturstudien med en önskan om att man, efter att 
ha läst detta arbete, blir lite mer medveten om The Sound of silence.
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