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Abstrakt 
 

Icke-verbalt ledarskap i klassrummet  

 

En studie i hur lärares icke-verbala ledarskap påverkar eleverna och klassrumsmiljön. 

 

 

Non-verbal leadership in the classroom  
 

A study of how teachers' nonverbal leadership affects the students and the classroom 

environment. 

 

 

Syftet med studien är att belysa på vilket sätt lärares icke - verbala ledarskap kan 

påverka kommunikationen med eleverna och den miljö de befinner sig i. I studien har 

observationer och intervjuer genomförts med två erfarna pedagoger. För att läraren ska 

lyckas skapa en god klassrumsmiljö och få med sig eleverna i undervisningen krävs att 

läraren lyckas skapa förtroendefulla relationer med eleven. Lärarens engagemang, 

skicklighet i att använda sitt kroppspråk och planering av miljön i klassrummet är 

faktorer som påverkar elevers lärande. Om eleverna känner förtroende i sin lärandemiljö, 

att de är en del i den ökar förtroendet för läraren, vilket i sin tur bidrar till goda resultat. 

 

Nyckelord 
Ledarskap, icke - verbal kommunikation, kommunikation, kroppsspråk, Neuro - 

lingvistisk programmering 
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1. INLEDNING 
 

Jag blev intresserad av icke verbala beteenden och klassrumsmiljöer och hur de 

påverkar eleverna då jag följt en klass under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), 

som är en praktisk del i lärarutbildningen. Jag upptäckte att eleverna betedde sig väldigt 

olika beroende på vilken lärare de hade. Jag funderade då över vad detta kunde bero på. 

De båda lärarna var väldigt kunniga båda två och kunde uttrycka sig på ett bra sätt men 

det var ändå en stor skillnad då eleverna tillsammans med den ena läraren var väldigt 

stökiga och hos den andra betydligt lugnare. Detta är även något jag känner igen från 

min egen skoltid, hur olika en klass kunde bete sig beroende på vilken lärare de hade. 

Den största skillnaden jag kom att tänka på mellan de två olika lärarna på min 

verksamhetsförlagda utbildning var att den ena läraren var högljudd och den andra mer 

lugn.  Detta verkade smitta av sig på eleverna. 

 

Under en lektion när jag var ute på VFU gick jag runt i klassrummet för att hjälpa 

eleverna då sa min handledare till mig, att jag genom att gå runt i klassrummet kunde 

störa eleverna under deras arbete. Handledaren tyckte att det ibland var bättre att vara på 

en plats och bara iaktta eleverna och endast gå fram till dem som räckte upp handen 

eller såg ut att tappa fokus på uppgiften. Detta för att inte störa eleverna i sitt arbete. Jag 

började fundera över hur min närvaro på andra sätt kunde påverka eleverna, hur jag stod 

i klassrummet, på vilket sätt jag tillrättavisade dem, om det exempelvis blev tystare 

samtidigt som jag höjde rösten, eller om det var bättre att förmedla att jag ville ha 

tystnad utan att använda det verbala språket. Detta är stor anledning till att jag började 

intressera mig av på vilket sätt lärarens icke verbala ledarskap påverkar och hur det 

uppfattas av eleverna. Om lärare är medvetna om vilka signaler som sänds ut via kropp, 

blick, röstläge och rörelse kan de använda sig av dessa för att förstärka sitt eget 

ledarskap och kommunikationen med eleverna. Det i sin tur skulle kunna bidra till att 

elever får bättre undervisning och lärandemiljö. 

 

2. BAKGRUND 

 

Här följer en kort bakgrund till vad som menas med icke verbalt kommunikation och 

varför det är intressant i undervisningssammanhang. 

 

2.1. Den icke- verbala kommunikationen 

 
Det icke verbala ledarskapet innehåller inte bara hur kroppsspråket tolkas. 

Undervisningsprocessen i klassrummet bestäms av hur kommunikationen mellan lärare 

och elev fungerar. En lärares verktyg i klassrummet består av både verbal och icke 

verbal kommunikation. Läraren bör därför vara medveten om hur icke-verbala 

kommunikationen påverkar både miljön och det som sägs, och hur dessa kan användas 

för att skapa en bra arbetsmiljö så att eleverna får möjlighet till att bättre kunna utveckla 

sitt lärande i skolan. Arbetsmiljön och arbetsron i klassrummet är ett resultat av lärarens 

icke verbala sätt att leda gruppen på.  Detta kan Steinberg (2004) konstatera genom att 

prova sig fram i olika klasser, författaren konstaterar exempelvis att ljudnivån i 

klassrummet är ett resultat av lärarens ledarskap och som påverkas av dennes icke 

verbala signaler. Det är viktigt att se individens behov, men det är ännu större betydelse 

att ta hänsyn till gruppen. Om läraren lyckas skapa en bra stämning och arbetsro i 

gruppen är det också lättare att hjälpa enskilda individer (Steinberg, 2004). Det främsta 

målet bör vara att kunna skapa en god kommunikation med eleverna och en miljö där 
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alla får de bästa förutsättningar till att utvecklas, det handlar då inte bara om att få 

tystnad och disciplin i klassrummet.  

 

För att förstå hur hjärnan fungerar när den tolkar det icke-verbala språket kan en 

överblick av forskning inom neurolingvistisk- programmering (NLP) ge hjälp till en 

fördjupad förståelse. NLP är en modell som visar på hur man kan förstå och tolka 

kroppsspråket. Forskning inom NLP ger djupare förståelse i hur små mönster i olika 

beteenden kan användas och tolkas. Om läraren är medveten om hur dennes beteende 

kan tolkas av eleverna kan det användas som ett verktyg i undervisnings- och 

kommunikationsprocessen (Grinder, 1999). Även Steinberg (2004) menar att en utav 

grundtankarna i neurolingvistisk- programmering (NLP) innebär att se vilka 

konsekvenser små detaljer i en människas beteende har. Det är detta som i sin tur bildar 

helheten. Desto mer kunskap läraren har om små detaljer i sitt eget beteende och hur 

dessa påverkar eleverna, desto större chanser att man kan skapa en bra förutsättningar i 

klassrummet och uppfattas som en bra ledare. Det innebär att en lärare kan öka sin 

kommunikativa förmåga och lära sig bli en bättre lärare genom att observera personer 

som är framgångsrika inom sitt område. Genom observation kan man hitta små saker 

som personen gör som man sedan kan ta efter för att själv förbättra sitt ledarskap. De 

tillsynes små delarnas betydelse i det icke- verbala kroppsspråket är de som blir 

helheten och som påverkar relationen med en elev grupp (Steinberg, 2004). 

 

2.2. Grundläggande värden 

 

I Lgr 11, Läroplan för grundskolan står det om vissa grundläggande värden skolan ska 

gestaltas och förmedlas. Det är då viktigt att man som lärare verkligen tänker på vilka 

signaler man sänder ut till eleverna, både genom kroppsspråk men även gällande 

klassrummets utformning. Oavsett vad man själv har för åsikter tro eller politisk 

åskådning så är de grundläggande värdena något som ska följas. Det är därför viktigt att 

läraren är medveten om hur han/hon kan påverka det budskap som sänds ut till eleverna 

så att de överensstämmer med de grundläggande värdena som skolan ska stå för. Så här 

står det i Lgr 11: 
                            Grundläggande värden 

                                                                                                                                                             

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) 

slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som 

verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i 

skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet.                                      (Lgr 11:7) 
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3. SYFTE 

 
Syftet med denna studie är att genom observationer och intervjuer undersöka hur några 

utvalda pedagoger som lyckats i sitt ledarskap, använder de icke - verbala signalerna i 

klassrummet. Jag vill undersöka vilken betydelse de signaler lärare sänder ut med 

kroppen har, och hur dessa icke-verbala signaler kan påverka klassrumsmiljön och 

kommunikationen med eleverna.  

 

3.1 Frågeställningar 
 

                     Frågeställningar är: 

 

 På vilket sätt kan lärares icke - verbala signaler påverka              

                      klassrumsmiljön? 

 Kan de icke - verbala signalerna påverka        

                      undervisnings- och kommunikationsnivån med eleverna? 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer jag redovisa de begrepp som är relevanta för forskningsfrågan. 

Här kommer även tidigare forskning presenteras med utgångspunkt i ett vetenskapligt 

resonemang. Undersökningen har en grund i neuro- lingvistisk programmering som 

förkortas NLP, denna forskning kommer att belysas ur ett sociokulturellt perspektiv. 
 

4.1. NLP, Neuro - lingvistisk programmering 
 

NLP är en modell som bygger på beteende – psykologiska studier av framgångsrika 

kommunikatörer och deras skicklighet att genom kommunikation skapa förändring. 

Genom studier av hur andra lyckats med sin kommunikation för att nå ut till människor 

har man kommit fram till praktiska verktyg som personer som på något sätt jobbar med 

kommunikation kan använda sig av (nlp.se). 

 

Skaparna inom NLP ville undersöka framgångsrika terapeuters beteende och hur de bar 

sig åt för att konkret kunna skapa modeller som andra terapeuter kunde använda sig av 

för att uppnå samma resultat. Genom studier av dessa kom de fram till praktiska 

modeller som kunde förklara skickligheten i människors sätt att använda hjärnan och 

språket. Det kom att ge namnet Neuro – lingvistisk programmering. Neurologi står för 

hur skickliga människor använder sin hjärna för att nå fram till sina resultat, Lingvistik 

för hur de använder språket och Programmering för studier av vilka modeller 

framgångsrika människor använder sig av. NLP är en process, genom att ta reda på vilka 

praktiska verktyg man kan använda sig av för att uppnå en effektiv kommunikation och 

påverkan på andra så utvecklar man även sig själv. Det i sin tur kan användas för att 

leda och utveckla andra människor (nlp.se). 

 

En artikel i The Career Development International, Vol 1(1) (1996) visar på att det är 

främst genom kommunikation som NLP forskning är framgångsrikt. Det innebär att det 

finns forskning om hur språkmönster kan användas för att stärka ledarskap inom olika 

områden. Genom att medvetet använda sig av de tekniker som finns inom NLP kunde 

man se att det utvecklade individen. De som använt sig av NLP metoder har stöd i 

tidigare forskning. Detta eftersom forskningen visade på att det är tillräckligt bekräftat 

att NLP metoder fungerar i den mån att individen lärt in dem på ett noggrant sätt. Det 

finns dock en viss brist på forskning inom NLP och mer forskning inom området skulle 

öka trovärdigheten. Bristen, och fördelen inom NLP och dess potential är att de som 

använder den är väldigt engagerade och tror på metoden (The Career Development 

International, Vol 1(1), 1996). 

 

4.2. Kommunikation 
 

Kommunikation är något som ständigt pågår mellan människor oavsett om det är icke-

verbal eller verbal, medveten eller omedveten. De signaler som en människa sänder ut 

tolkas av sin omgivning. Det som avgör hur mottagaren kommer att reagera på 

kommunikationen är sammanhanget av situationen och vilka förväntningar som finns. 

Innehållet i det som sägs påverkas även av hur det sägs. Det är genom att tolka 

reaktionen från den andra som bestämmer vad som ska sägas eller göras därefter. 

Kommunikation med andra hjälper till att tolka vad andra verkligen menar med det som 

sägs som vad de känner, tänker och hur de kommer att reagera härnäst (Adler, Adler, 

2006). Eftersom varje människa tolkar signaler och budskap utifrån sin egen ”världsbild” 

kan kommunikationen misstolkas och reaktionen på det som sägs kan ge oförutsedda 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN
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reaktioner. Det avsedda budskapet kan förmedlas på olika sätt (Säljö, 2012). Adler, 

Adler (2006) menar att ”kommunikation är ett grundläggande begrepp som står över 

både språk, tänkande och våra handlingar”(Adler, Adler, 2006:63). ”Betydelsen av en 

kommunikation är den respons man får”(O´connor, Seymour, 2009:45). 

 

Väldigt stor del av kommunikation är icke verbal. Även om det finns varierande siffror 

inom forskningen om den exakta skillnaden mellan det verbala och det icke- verbala 

kommunikationen är den gemensamma nämnaren ändå att kroppsspråket. Det har visats 

sig att kroppsspråket har stor betydelse för kommunikationen och hur vi uppfattar 

varandra och det som sägs. De icke- verbala signalerna kan påverka det som sägs eller 

helt ersätta eller ändra orden. När de signaler som sägs och visas kommer i konflikt litar 

vi mera på det som kroppen "säger" än på ordens betydelse (Grinder, 1999). 

 

 
”Forskning visar på att 55 procent av effekten av en 

presentation inför en grupp beror på presentatörens 

kroppsspråk, hållning, gester och ögonkontakt, 38 procent 

på tonfallet och bara 7 procent på på presentationens 

innehåll. 
 (Mehrabian och Ferris, ”Inference of Attitudes from nonverbal 

Communications in two Chanels” i The journal of Counselling Psychology 

Vol.31, 1997, sidorna 248-52).  
 

“De exakta siffrorna är olika i olika situationer och 

kroppsspråk och tonfall har uppenbarligen en enorm 

betydelse för genomslagskraften och innebörden i det vi 

säger.”  
                                                                   (O´connor, Seymour, 2009:44) 

 

Det är därför viktigt för lärarens profession att vara medveten om hur kroppsspråket 

påverkar det man säger och hur det kan användas för att medvetet underlätta 

kommunikationen med eleverna och för att stärka lärarrollen (Säljö, 2012). 

Kommunikationens syfte och kvalitet har stor betydelse för hur den kommer att tolkas. 

Det är mycket lärarens ansvar att ge förutsättningar för en god kommunikation och att 

samspelet mellan elever i klassrummet blir respektabelt och tas till en lärandenivå. 

Resultat av neurokirurgisk forskning framhäver att den vänstra hjärnhalvan tolkar det 

verbala och analyserar det, medan den högra står för det spatiala och icke verbala 

tolkningarna och uppfattningarna om omvärlden, det visar att både den verbala och den 

icke verbala kommunikationen är viktig i undervisningen (Grinder, 1999).  

 

Kroppens hållning påverkar också rösten. Det går att manipulera hjärnan genom att 

tänka på hur kroppshållningen ser ut. En säker kroppshållning kan i stora drag vara att 

ha fötterna stadigt på marken, en rak rygg och fast blick detta utstrålar ett mer säkert 

kroppsspråk. Då sänder kroppen signaler till hjärnan och bidrar till att andra delar av 

kroppen förmedlar samma budskap. Lärarens inställning till det budskap som förmedlas 

syns i kroppsspråket och rösten (Juhlin, 1999). Författaren menar att den känsligaste 

delen av den icke verbala kommunikationen är ögontakten. För att möta någon annans 

ögon som till synes kan ses som enkelt krävs en avancerad kognitiv och känslomässig 

aktivitet i hjärnan. 

 

Hattie (2009) menar att lärarens tydlighet i sin roll som ledare är viktig för en lärare som 

vinner elevernas förtroende. Det ligger även till grund att läraren har en vilja att skapa 

goda relationer och att använda sig av olika metoder för att komma dit man vill. Det 

handlar också om förmågan att förklara mål och måluppfyllelse. Vidare visar Hattie 
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(2009) på forskning som tyder på att den som leder andra måste kunna bygga 

förtroendefulla relationer, vilket handlar om att respektera elevernas bakgrund, kultur 

men även kunna känna och visa empati, lyssna, engagemang och bry sig om eleverna 

och ge dem uppmärksamhet. Om eleverna känner förtroende i sin lärandemiljö, att de är 

en del i den och att har förtroende för läraren bidrar det till goda resultat. 

 

4.3. Socialisationsprocessen 

 

De flesta signaler kroppen sänder ut är inte medfödda, de ingår i en socialisations- 

process som vi hämtat från hemmet, skolan och vår sociala miljö. Dessa icke- verbala 

signaler kan uppfattas som att de är ”naturliga”. Relationen mellan kroppsspråket och 

dess betydelse av dem är nödvändiga och tydliga för att förstå sina medmänniskor. Säljö 

(2012) menar att en grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att det skapas ur och 

förs vidare via kommunikationen mellan människor. Genom att vara medveten om vilka 

signaler kroppen sänder ut och hur dessa tolkas kan vi också påverka dem. Vi kan 

reglera vårt sätt att agera enligt hur vi tror oss att andra uppfattar dem. 

 

De kroppsrörelser som avslöjar våra känslor är även de oftast omedvetna. En 

människans sätt att uttrycka grundläggande känslor som ilska, sorg, glädje, rädsla, 

förvåning etc. skiljer inte sig åt på samma sätt som andra socialiserade kroppsspråk, 

utan är likadant i alla kulturer, även om uttrycken kan bli begränsade på olika sätt 

beroende på miljö och kultur. Kroppsspråk kan på så sätt vara universellt och människor 

kan tolka varandras känslor oavsett om man kan varandras språk eller inte. Men detta 

avser då främst de icke verbala signaler som uttrycker känslor. Detta visar en 

vetenskaplig artikel i Frontiers in Human Neuroscience, Vol 7 (2013).  Artikeln visar på 

hur forskning stödjer att en korrekt tolkning av det icke – verbala känslomässiga 

signalerna från röst och ansikte är väldigt viktigt för hur den sociala interaktionen med 

andra människor ska fungera. Vanligtvis är denna förmåga inlärd under de första åren i 

en människas liv på ett naturligt sätt. Dessa sociala färdigheter kan tränas upp och 

förbättras. Forskning visar på att NLP utbildning hos psykiskt friska individer förbättrar 

deras självförtroende och sociala kompetens, men även deras teknik att lättare kunna 

avkoda andra människors kroppsspråk. Genom träning inom NLP metoder kan 

människor vidga sin icke – verbala lyhördhet och känslighet (Frontiers in Human 

Neuroscience, Vol 7, 2013). 

 

NLP är aldrig är statisk utan påverkas av vår samtid. Signaler som sänds ut med 

kroppen tolkas genom vad som anses normaliserat genom socialisationsprocessen. Hade 

vi åkt tillbaka 100 år i tiden hade kroppsspråket tolkats på ett annat sätt än vad det gör i 

det samhälle som vi lever i idag. Det förekommer även kulturella skillnader. I vissa 

kulturer anses en skakning på huvudet betyda nej medan det har motsatt betydelse i 

andra kulturer. Kroppsspråket är också situationsbundet, exempelvis en politiker som 

pratar likadant med sina vänner som på en presskonferens hade förmodligen fått svårare 

att skapa nära relationer, då människor i omgivningen tolkar det som sägs både verbalt 

och icke verbalt utifrån situation. Det i sin tur skapar olika reaktioner från omgivningen 

(O´connor, Seymour, 2009). 

 

4.4. Rapport – när kommunikationen fungerar som bäst 
 

När två människor har ”rapport” betyder det att kommunikationen mellan dem flyter på 

på ett bra tillsynes naturligt sätt. Deras kroppsspråk och ord matchar varandra utan att 

det blir hackigt, stelt eller obekvämt. O´connor, Seymour (2009) jämför det med en dans 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN


  
 

11 

 

där personerna avspeglar och kompletterar varandras kroppsrörelser på ett engagerande 

och ömsesidigt sätt. Tvärtom kan man se när människor inte har rapport genom att deras 

kroppsspråk inte matchar varandra eller det de säger. 

 

Rapport kan användas för att skapa en god kommunikation med andra människor på ett 

medvetet sätt. Det blir ett verktyg att skapa en bro eller länk till den andres sätt att 

uppleva världen. Rapport kan på ett medvetet sätt skapas med andra människor genom 

att matcha den andra människans kroppsspråk, ögonrörelser, tonfall och tempo. Med 

matchning menas att man kompletterar den andres rörelse på ett respektfullt och 

harmoniskt sätt, det sker en kommunikation i samklang med den andre. Det ska inte 

blandas ihop med imitation av en annan människas rörelser som istället kan upplevas 

som kränkande (O´connor, Seymour, 2009). Det finns två förutsättningar för att kunna 

använda sig av rapport på ett medvetet sätt, det ena är vilken förmåga man har att 

uppfatta en annan människas kroppsspråk, det andra är hur väl man lyckas matcha dessa 

rörelser så att det blir ett flyt i kommunikationen. Genom att skapa rapport på ett 

medvetet sätt är det lättare att bygga en bro med en annan människa som är viktig för att 

få ett samspel. 

 

Inom NLP brukar man prata om att följa och leda som en grundläggande tanke. Med det 

menar man att det är först efter att man lyckats skapa rapport med en annan människa 

som man har möjlighet att leda den i en annan riktning. ”De bästa lärarna är de som 

etablerar rapport och stiger in i elevens värld. På så vis underlättar läraren för eleven att 

gå in i en vidgad förståelse av ämnet eller färdigheten. De här lärarna kommer bra 

överens med sina elever och den goda relationen gör arbetet lättare.” (O´connor, 

Seymour, 2009:49). Läraren har på så sätt byggt upp en bro mellan eleven och sig själv 

och kan därför lättare få med sig eleven dit han/hon vill. För att bygga rapport med 

någon som har ett oönskat beteende kan man matcha rörelser genom att ställa sig under 

personens genom att följa beteendet på ett mer försiktigt sätt och därefter försöka leda in 

dem i det ”tempo” som man själv önskar. Men då krävs det att man först hittar ett sätt 

som möter det andra beteendet. För att bli framgångsrik på att följa och leda krävs 

uppmärksamhet på den andra personen samtidigt som man lyckas skapa flexibilitet i sitt 

eget beteende (O´connor, Seymour, 2009). 

 

4.5. Sammanfattning 

 
Kommunikation är något som ständigt pågår mellan människor. Både verbal och icke 

verbal. Forskning visar på att människor litar mer på det någon säger med kroppen än 

med ord. Det är då viktigt att som lärare tänka på vad man sänder ut för signaler med 

sitt kroppsspråk till eleverna. Detta eftersom förtroendefulla relationer med elever bidrar 

positivt på elevernas resultat. Forskning visar på att den enskilde kan bli bättre på 

kommunikation, genom att förändra de små detaljerna i sitt eget kroppsspråk och ta 

efter goda kommunikatörer och hur de har gjort när de skapat förtroendefulla relationer.  

När kommunikationen fungerar som bäst kallas "rapport", det kan på ett medvetet sätt 

skapas med andra människor genom att matcha den andra människans kroppsspråk, 

ögonrörelser, tonfall och tempo. Betydelsen av kroppsspråket är också situationsbundet. 

Betydelse av de signaler som sägs med kroppen är en process som människan blivit 

socialiserad in i sedan födseln. Tolkningar av en annan människas kroppsspråk kan 

därför få olika betydelse beroende på vad som anses normaliserat av omgivningen. 
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5. TEORI 

 
Under denna del av arbetet presenterar jag kort de teorier som varit en utgångspunkt i 

denna studie. En vetenskaplig teori är enligt Molander (2003) en förklaring eller en 

hypotes som är statisk eller generell som hjälper oss att förklara uppfattningar om 

verkligheten. Jag kommer kortfattat belysa teoretiska perspektiv om hur lärande är 

socialt betingat och vilken innebörd kommunikationen har för lärarens profession. 

Dessa går in i varandra då de belyser mänsklig interaktion som väsentligt för 

människors utveckling och lärande. Det valda teoretiska perspektivet ger mig en grund 

eller ansats som hjälper till att analysera forskningsfrågas utifrån en vedertagen teori 

och perspektiv. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Ett sociokulturellt perspektiv beskriver lärande utifrån en process som sker i samspelet 

mellan människor. Det innebär att ett lärande sker när individer är delaktiga i samspelet 

mellan varandra. Det handlar om att pröva sina egna tankar gentemot någon annan 

samtidigt man genom att ta del av andras tankar vidgar sina egna kunskaper om världen 

(Säljö, 2012). Det är på så sätt en mänsklig utveckling sker. Läraren har ett stort ansvar 

att den sociokulturella utvecklingen blir så gynnsam som möjligt för och mellan 

eleverna. Det är läraren som ska se till att alla elever är inkluderande i undervisningen. 

Det innebär ett lärande där elevernas olikheter tas tillvara, och som ska leda till en social 

samverkan och gemensamma referensramar som en grund. Ett sociokulturellt perspektiv 

handlar om att använda sig av fysiska och språkliga verktyg för att förstå omvärlden. Ett 

sociokulturellt perspektiv handlar därför mycket om kommunikation mellan människor 

(Säljö, 2012). 

 

Det är grundläggande att läraren är medveten om hur kommunikation kan ske på bästa 

sätt för att skapa bra relationer med sina elever. Samspel och utveckling är inte något 

som sker utan ett medvetet arbete. Tvärtom sker detta genom att pedagogen arbetar med 

gruppen som en helhet, det är först då läraren kan man hjälpa eleverna framåt i sin 

utveckling (Säljö, 2012). 

 

Jag anser att detta perspektiv kan hjälpa mig att undersöka mitt problemområde och för 

att analysera mitt resultat.  Ett sociokulturellt perspektiv innebär bland annat 

mellanmänsklig kommunikation vilket är en central del i min forskningsfråga. Detta 

eftersom perspektivet belyser att människor skapar mening och sammanhang genom 

kommunikationen med varandra. Jag menar att lärarens icke verbala ledarskap handlar 

mycket om att skapa samspel och interaktion med och mellan sina elever för att uppnå 

en givande lärandemiljö. Lärarens har ansvar för hur samspelet lärare/elev ser ut men 

även mellan individer i elevgruppen. Läraren bör kunna reflektera över sig själv och sitt 

arbetssätt och lära sig av det utifrån vilken respons han/hon får av eleverna. Även 

Grinder (1999) påpekar vikten av pedagogens flexibilitet i verkligheten, en teori kan 

vara bra att ha i grunden men i verkligheten krävs mycket större flexibilitet. 
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6. LITTERTURGENOMGÅNG 

 
Litteraturgenomgången har i syfte att bidra till en konkretisering på hur lärare kan 

använda sig av icke verbalt ledarskap. Det kan fungera som ett verktyg och en medveten 

förkunskap som ligger till grund vid observationer och intervjuer. 

 

6.1. Det Icke verbala ledarskapets delar 
 

Forskning visar på att väldigt stor del av kommunikationen består av icke 

verbal ”(Grinder, 1999). Icke verbalt ledarskap innebär kommunikation utan ord. En 

lärare kan använda sig av icke verbala uttryckssätt på många olika sätt. Det kan både 

handla om vilka signaler ett visst beteende eller kroppsspråk sänder ut men även hur 

miljöfaktorer påverkar de icke verbala budskapet (Steinberg, 2004). 

             

Exempel på icke-verbala beteende signaler är: 

 
1. Gester 

2. Hållning 

3. Tempo 

4. Röststyrka 

5. Intonation och betoning 

6. Revir, dvs. närhet till de egna och avstånd till andra 

7. Ögonkontakt 

8. Minspel 

9. Position i rummet 

10. Läge i förhållande till andra (under, i jämnhöjd med, ovanför) 

11. Lutning av kroppen och huvud                                                         (Steinberg, 2004:260) 

 

Exempel på signaler som miljöns påverkan har är: 

 
1. Färgsättning 

2. Ljus 

3. Klädsel 

4. Bakgrundsljud 

5. Möblering 

6. Utsmyckning                                                                                    (Steinberg, 2004:260) 

 

6.2 Konkretisering av icke verbalt ledarskap i klassrummet 

 
Eftersom mycket av det ledarskap som förekommer i skolan är icke verbalt ledarskap är 

det viktigt att gå djupare in på hur det kan se ut. I icke verbalt ledarskap inkluderas 

bland annat de signaler som sänd ut till sin mottagare via kroppsspråket, men som 

nämnts ovan ryms det mycket mer än bara kroppsspråk i det icke verbala ledarskapet, 

det kan handla om allt från hur man förbereder sig mentalt för en lektion till hur man 

organiserar ett grupparbete. I John Steinbergs bok ”världens bästa fröken” tar han upp 

konkreta exempel på hur det verbala ledarskapet kan delas och hur dess delar kan 

bearbetas och förbättras, för en mer utförlig beskrivning av dessa delar (se bilaga). För 

att konkretisera det icke verbala ledarskapet har han delat upp det i sex olika faser som 

han anser har en betydande roll för lärares ledarskap. Steinberg (2004) uppmärksammar 

läsaren på att dessa faser inte har med den metod läraren väljer att använda sig av. Det 

är de icke verbala delarna i dessa faser som är väsentliga i arbetet.  Metodiken av 

mindre vikt när det handlar om det icke verbala ledarskapet och kommer därför inte 

belysas här. Författaren riktar sig till läraren när han skriver, och menar att dessa faser är: 
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1. Förberedelser för uppmärksamhet. Vad kan du göra för 

att få elevens eller gruppens uppmärksamhet? 

2. Uppmärksamhet. Hur får du eleven eller gruppen att 

samla sig, lyssna och ta del av dina instruktioner eller förklaringar? 

3. Instruktion och undervisning. När du väl fått elevens 

eller gruppens uppmärksamhet är det dags att berätta instruera eller förklara 

vad som ska göras. 

4. Övergången. Detta är mötets eller lektionens mest kritiska 

fas. Du har gått igenom det som ska göras och nu ska du släppa iväg eleverna 

till enskilt arbete eller grupparbete. 

5. Enskilt arbete eller grupparbete. Nu är eleven  eller 

gruppen igång med aktiviteter. Hur går man fram och hjälper till. 

6. Uppföljning. Det är dags att avsluta, städa upp, runda av, 

utvärdera och följa upp. Hur avslutar man på ett snyggt sätt och lär sig av 

vunnen erfarenhet. 

                                                                                                           

  (Steinberg, 2004:229) 

 

Som nämnts ovan är lärarens metod inte lika viktig som att slutresultatet uppnås. Det 

finns olika vägar att nå dit. De signaler som läraren sänder ut med kroppen kan var en 

väg till att nå eleverna och förtydliga undervisningen. Det är också viktigt att läraren 

genuint menar det han/hon säger och gör. Är exempelvis syftet att uppnå arbetsro för att 

få en tyst miljö kommer det vara svårare att nå målet. Men är arbetsro för att eleverna 

ska utvecklas utifrån de bästa förutsättningarna kommer de känna att läraren bryr sig 

och det blir lättare att uppnå en kvalitativ arbetsmiljö (Steinberg, 2004). Några faktorer 

som läraren kan tänka på och reflektera över är hur man kan påverka eleverna och 

arbetsmiljön med små icke verbala faktorer. 

 

6.2.1. Miljöns betydelse 

Miljön är den som finns både ute på skolgården, i matsalen, i koridorer men lärarens 

viktigaste spelrum som han/hon har mest inflytande över är i klassrummet. Inne i 

klassrummet har miljön en stor betydande roll för elevens mentala och fysiologiska 

tillstånd. Klassrummets utformning kan påverka elevernas möjlighet till koncentration i 

klassrummet. Exakt hur den estetiska utformningen ska vara för att uppnå ett 

harmoniskt resultat kommer inte fördjupas ytterligare här, men det kan vara värt att ha 

kunskap om att det påverkar elevernas koncentration och inlärning. Den estetiska 

utformningen kan handla om allt från hur möbleringen ser ut till om det är bra ljus 

(dagsljus) om det finns möjlighet till att gå undan och jobba ostört. Det kan också vara 

avgörande hur läraren planerat elevernas placering. Det kan exempelvis inte lämpligt att 

två väldigt pratiga elever sitter bredvid varandra om de har en tendens att störa arbetsron. 

Färger och utsmyckningar i klassrummet har inverkan på eleverna på olika sätt. Det är 

därför viktigt att läraren har en tanke kring hur miljön kan utformas på bästa sätt utifrån 

de resurser man har. Detta bidrar till eleverna känner sig välkomna in i klassrummet 

(Steinberg, 2004). 
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6.2.2. Förankring 

Läraren kan skapa struktur eller tillstånd hos eleverna genom att göra samma sak på 

samma plats för att uppnå ett specifikt syfte. När man gjort samma sak tillräckligt 

många gånger så vet eleverna vad det handlar om, då har läraren lyckats skapa en 

förankring hos eleven. Det hela handlar om att eleverna associerar en plats ett visst 

röstläge läraren har och vet då direkt vad som menas med detta. Exempelvis om läraren 

gör på ett speciellt sätt varje gång eleverna ska ha engelska så vet eleverna det utan att 

tänka efter. Det har skett en så kallad neurolingvistisk programmering (NLP). Det finns 

många naturliga neurologiska programmeringar, det handlar om att förknippa, ge något 

en djupare betydelse genom att känna igen olika beteenden eller kännetecken. Lärarens 

sätt, blick och kroppsrörelse är förankrade hos eleven, de kan se om läraren är arg 

genom kroppsrörelser exempelvis. De vet ofta på vilket sätt läraren kommer att reagera 

utifrån vad de tolkat sedan innan. Detta kan läraren ha nytta av genom att på ett 

medvetet sätt skapa positiva förankringar hos eleven (Steinberg, 2004). 

Steinberg (2004) belyser att det är viktigt att tänka på vad man förankrar hos eleven 

redan vid första mötet. Ett exempel på detta kan vara negativ beröring, om läraren en 

gång exempelvis råkar dra i någon för att hindra ett bråk eller liknande kan senare en 

vanlig klapp på axeln vara förankrat med något negativt. 

Även bilder eller liknande i klassrummet har en förankring hos eleverna det förknippar 

det med något utifrån dem själva. Även föräldrar har en förankring till skolan i sig, det 

kan därför vara bra att tänka på vid exempelvis ett föräldramöte. Att placera ut 

föräldrarna vid barnens bänkar kan exempelvis skapa en känsla av hur det var när 

föräldrarna själva gick i skolan, det kan därför vara värt att tänka på syftet med hur 

placeringen ser ut. 

Att skapa positiva förankringar på ett systematiskt sätt kan göras genom lärarens sätt att 

vara, ett leende, ögonkontakt eller hur man hälsar på eleverna när de kommer in i 

klassrummet. Detta är faktorer som kan skapa en positiv början på dagen. 

Steinberg (2004) beskriver hur läraren kan ”korsförankra” det innebär att man tar något 

som eleverna förknippar med något negativt och gör det till något positivt istället. 

Författaren menar att man kan göra detta genom att lägga till något som har en positiv 

inverkan på eleverna till det tråkiga. Exempelvis rama in grammatiken eller 

matematiska formler i någon rolig utsmyckning eller ha en rolig berättelse som anknyter 

till det eleverna tycker är lite tråkigare. Detta kan bryta negativa tankebanor hos eleven 

och förankrar något positivt. 

Läraren kan även använda sig av ”platsförankring” genom att medvetet tänka igenom 

vad man vill att platserna ska ge för budskap till eleverna. Ett exempel Steinberg (2004) 

ger är att när läraren står framme vid tavlan och pratar och märker att det är rörigt i 

klassrummet. Det kan då vara till fördel systematisk att gå till en annan plats vid sidan 

om när man säger till. Då vet eleverna redan innan man säger något vad som förväntas 

av dem och läraren behöver inte använda rösten för att dämpa ljudnivån i klassen. Det 

finns flera saker lärare kan göra för att förankra olika tillstånd i klassen. Om detta görs 

på ett systematiskt och genomtänkt sätt så vet eleverna innan vad läraren vill och vad 

som förväntas av dem.  Det bidrar till en lugnare miljö i klassrummet eftersom det icke 

verbala språket sänder ut ett budskap som inte behöver sägas med ord. 

 

6.2.3. Läraren som förebild 

En känd fras för många är ”barn gör inte som du säger utan som du gör”, vilket är viktig 



  
 

16 

 

att tänka då det gäller vilket beteende läraren vill att eleverna ska ha i klassrummet. 

Steinberg (2004) menar att betydelsen av den icke verbala påverkan är väldigt viktig i 

detta sammanhang. Om läraren själv gestaltar det beteende han/hon vill ha i 

klassrummet blir det lättare för läraren att få tillbaka samma beteende från eleverna. Om 

läraren vill ha tystnad i klassrummet hjälper det inte att höja rösten ut till alla i klassen 

varje gång då arbetsro är syftet. Tvärtemot kan det bidra till att höja ljudnivån i klassen. 

Kroppsrörelser sänder ut fler budskap än vad som är tänkt. (Steinberg, 2004). 

 

6.2.4. Rutiner och ritualer 

Rutiner och ritualer är viktigt att för att det påverkar det mentala och fysiologiska 

tillståndet på ett positivt sätt. De flesta människor mår bra av att ha rutiner och ritualer i 

sitt liv, det skapar trygghet och skolan ska vara en trygg plats att komma till (Steinberg, 

2004). Har eleverna haft en kaotisk morgon ska de veta att det finns en trygghet i skolan, 

det kan vara svårt att finna ro hos dessa barn om det inte finns rutiner. Rutinerna kan ha 

olika syften en för att skapa trygghet men även för att få arbetsro i klassrummet. Genom 

att hitta rutiner som markerar skillnad mellan rast och arbete kan det bidra till en 

lugnare miljö. Lärare kan se över sina rutiner vad gäller hur man släpper in eleverna i 

klassrummet, hur man hälsar på eleverna när de kommer in. Det kan även vara bra att 

veta hur man ska göra när man vill samla eleverna för att ge instruktioner eller för hur 

man vill avsluta dagen (Steinberg, 2004). 

Rutiner och ritualer behöver inte se lika dana ut utan bör anpassas efter hur gruppen är. 

Har läraren en mogen grupp behöver med självständiga individer som klarar av att 

jobba efter ansvar behöver man inte samma rutiner som för en mer ”orolig” grupp. 

Kommer eleverna in i klassrummet och sätter igång att arbeta med det de ska kanske 

läraren inte behöver ha samma rutiner varje morgon som i en mer omogen klass. 

(Steinberg, 2004). 

 

6.2.5. Instruera och undervisa med kroppen 

Att använda sig av tecken i undervisningen är ett redskap för att öka kommunikationen 

med eleverna. Genom att använda sig av tecken på ett medvetet sätt kan förstärka det 

man säger och bidrar till en effektivisering av kommunikationen lärare har till eleverna. 

Detta med tanke på att alla barn inte har lika lätt att ta till sig muntlig information 

(Steinberg, 2004). 

Det ger större effekt och tydlighet om läraren visar samma budskap med kroppen och 

rösten samtidigt. Det som ”bara” sägs har lättare att försvinna ut i rummet, medan det 

som visas ”syns” finns kvar. Det kan vara en trygghet för eleverna att lära sig att tolka 

det visuella. Det visuella i klassrummet bidrar till att både eleverna lyckas bättre men 

hjälper också läraren att få ett tydligare ledarskap i klassrummet. Tydlighet vid 

instruktioner och annat bidrar i sin tur till en bättre arbetsmiljö eftersom eleverna är 

säkra på vad de ska göra när de börjar arbeta. 

Det kan också vara viktigt att läraren själv håller sig till det som sagts eller visats, en 

tillsägelse om att eleverna ska räcka upp handen innan de pratar i helklass kan lätt bli 

otydlig om läraren någon minut senare svarar en elev som pratar rakt ut i klassen. Det 

blir svårare att få ordning på klassen om läraren inte håller sig till sina egna regler 

(Steinberg, 2004). 

 



  
 

17 

 

6.2.6. Makt och inflytande 

Skillnaden på makt och inflytande är på vilket sätt läraren bemöter en elev, syftet kan 

vara detsamma men resultatet blir olika (Steinberg, 2004). Jenner (2004) menar att 

relationen elev – pedagog inte är jämställd och att pedagogen har en formell och 

informell maktposition. Det är därför pedagogens ansvar att en givande relation skapas. 

Det är även viktigt enligt Steinberg (2004) att förstå hur läraren ska gå fram till eleven 

på bästa sätt. Kroppshållning, blick, position och sättet att närma sig någon tolkas 

snabbt in vilken ”maktrelation” som finns mellan parterna, särskilt om en av dem vill 

utöva makt över en annan.  Genom att vara medveten om hur detta påverkar eleven kan 

läraren bidra till bättre arbetsmiljö. 
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7. METOD 

Här kommer jag först att förklara varför jag valt att en kvalitativ undersöknings metod 

och på vilket sätt jag använt mig av detta.  Jag kommer även att förklara hermeneutiken 

som är det vetenskapliga förhållningssätt jag använt mig av när jag tolkat empirin. Här 

kommer också presenters på vilket sätt urval av informanter gått till samt hur intervjuer 

och observationer har strukturerats och genomförts. Till sist följer en kritisk granskning 

av vald metod och en presentation av de forskningsetiska principer som finns att 

förhålla sig till. 

 

7.1. Metodval 

Jag valde en kvalitativ ansats som metod till min studie. Detta för att det passade 

undersökningens syfte och skulle hjälpa mig att hitta kärnan i de frågor som studien 

bygger på. Jag ansåg att en kvalitativ metod var den som på bästa sätt skulle ge 

förståelse och insikt i hur olika lärares icke verbala signaler och kommunikation kunde 

gestaltas. Genom den kvalitativa metoden som ansats skulle det också lättare hjälpa mig 

att undersöka hur lärares icke – verbala signaler påverkar eleverna, gruppen och 

klassrumsmiljön.  Klassrumsobservationer och intervjuer var därför ett passande sätt för 

att få svar på mina frågeställningar. Vald metod skulle också bidra med att se vad det 

icke verbala ledarskapet hade för betydelse för elevernas lärandemiljö.   

Som upphovsperson i detta arbete använde jag mig av hermeneutiken för att tolka 

insamlad empiri.  Det innebar att jag försökte hitta svar på min forskningsfråga genom 

att se kärnan i de observationer och intervjuer som gjorts. Enligt Ödman (2007) har 

hermeneutiken en humanistisk syn, där människans förförståelse och tidigare erfarenhet 

präglar hennes uppfattningar om verkligheten. Hermeneutiken var därför en bra grund 

för att få en bild av den innersta essensen i det jag ville ha svar på, men det gav också 

utrymme att vara kritisk och objektiv till min egen uppfattning. Genom kunskap om hur 

jag själv påverkas av den egna förförståelsen och försöka bli medveten om denna kunde 

jag komma djupare in det empiriska materialet.  

 

7.2. Intervjuer och observationer 

Det finns en rad olika sätt intervjuer kan utföras på enligt (Bryman, 2011). Det som 

passade mitt syfte bäst var semistrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju innebär 

att den som intervjuar har ett antal frågor där ordningen varierar. Frågorna är då oftast 

ställda på så sätt att det finns möjlighet till samtal och följdfrågor om det behövs.  Enligt 

Kvale (1997) finns det inga specifika regler för hur många som ska intervjuas av en 

kvalitativ studie. Färre intervjuer kan bidra till bättre kvalitet, det är på så vis större vikt 

att lägga tid på intervjufrågor och analys av dessa. Bryman (2011) menar att det är mer 

väsentligt att bearbeta intervjuerna inom de kriterier som finns så att man uppnår syftet 

med intervjuerna. En kvantitativ forskningsstudie ska bestå av korta frågor som kan ge 

öppna svar och ett flyt genom intervjun. Det är i en kvalitativ studie också relevant att 

välja informanter efter vilket syfte man vill uppnå med intervjuerna. Informanter som 

har intresse av att genuint vara delaktig i samtalet (Kvale, 1997).  

 

7.3. Urval 

För att få svar på mitt syfte har jag observerat och intervjuat två pedagoger som arbetar 
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i samma kommun med lång erfarenhet av läraryrket. 

Den första pedagogen är klasslärare på lågstadiet i en skola där det i flera klasser är helt 

eller övervägande elever med svenska som andraspråk. Jag valde att observera och 

intervjua henne då jag visste att hon fått lägga ned mycket tid på att strukturera upp 

klassen för att få en bra lärandemiljö. I klassen arbetar även två resurspersoner. Jag 

anser att det är ytterst väsentligt i denna undersökning att intervjua personer som jag vet 

lyckats med sitt ledarskap. Därför valde jag att intervjua en lärare som jag vet arbetat 

med struktur på ett medvetet sätt, och lyckats skapa en positiv förändring i klassen. Det 

ligger till fördel för forskningsfrågan att ha observerat en person som lyckats bra i sin 

ledarroll.  Detta eftersom det enligt forskning inom NLP tyder på att ett sätt att bli bättre 

på något är att själv observera de egenskaper hos en person som förespråkar det man 

själv vill uppnå. Genom att hitta delarna i det beteende kan man själv ta efter dem för 

att uppnå samma syfte. 

Den andra pedagogen jag har intervjuat jobbar i samma kommun på mellanstadiet som 

syslöjds lärare och NO lärare. Eftersom hon är ämneslärare har hon flera olika klasser 

på en dag. Bakgrunden till att jag valde henne var att jag ville se hur stor roll den 

regelbundna/dagliga kontakten med eleverna i en klass gjorde.  Om det gjorde någon 

skillnad i det icke verbala ledarskapet. Syftet var att få ett så varierat informationsrikt 

urval som möjligt. Både genom en klasslärares perspektiv och genom en ämneslärares. 

Detta för att få olika perspektiv på hur betydande ledarskapets icke verbala inverkan har. 

Genom att välja erfarna pedagoger ansåg jag skulle bidra till att öka kvaliteten av 

forskningen eftersom de haft mer tid till att utvecklas som pedagoger men de besitter 

också mer erfarenheter. Det i sin tur skulle det göra det lättare att hitta en kärna som 

kunde svara på syftet i det insamlade materialet. 

 

7.4. Genomförande 

Observations- och intervjumaterial utformades med hjälp av bilaga 1 där jag kunde hitta 

tips på vad jag kunde observera under insamlingen av empirin. Semistrukturerad 

utformning passade bra eftersom det gav möjligheter att ställa följdfrågor till det som 

observerats i klassrummet. Observationen gjordes genom att delas upp i det icke verbala 

ledarskapets delar. Detta gjorde mig uppmärksam på vilka detaljer som kunde 

observeras.  Detta för att ge stöd och struktur till observationerna men även för att ställa 

följdfrågor på det som observerats. Genom telefonsamtal kontaktades deltagande 

informanter. Där blev de upplysta om syftet med arbetet, hur intervjuerna och 

observationerna skulle gå tillväga, frivilligheten att delta samt hur insamlat materialet 

skulle hanteras. 

 

7.5. Metodkritik 

Att välja en kvalitativ intervjumetod med ett fåtal informanter bidrog till att uppnå 

studiens syfte. Eftersom jag endast valt två informanter har jag istället försökt att 

fokusera på att hitta kärnan i det insamlade materialet. Däremot finns det en hel del 

variationer inom den kvalitativa metoden (Bryman, 2011). Relevansen är viktig i en 

kvalitativ forskning och ska granskas utifrån vilket forskningsområdet handlar om och 

hur väl det material som samlats in kan bidra till att utveckla och komma till kärnan i 

det valda området (Bryman, 2011). Jag anser att för mycket stoff i empirin hade kunnat 

bidra till att det blivit för mycket fokus på det insamlade materialet än vad som 

verkligen är relevant i undersökningen. Det material som har samlats in är relevant och 



  
 

20 

 

bidrar till att komma närmare kärnfrågan. 

 

7.5.1. Validitet 

Bryman (2011) skriver om validitet som en grundsten i den kvalitativa intervjun. 

Validitet handlar om att studien verkligen undersöker det som har för avsikt att 

undersökas. Men också hur väl forskaren lyckats tolka det material som kommer in 

utifrån informantens perspektiv och upplevelser. Bedömningen om validiteten av 

arbetet är något som följt kontinuerligt i arbetets gång. Bedömningen av det material 

som kommer in ska valideras och sättas i relation till varandra och forskningens syfte. 

Generaliseringen kan i kvalitativa studier vara komplex eftersom det ses ur ett fåtal 

människors perspektiv. Eftersom det är jag själv som gjort studien och med bara ett fåtal 

informanter, sker generaliseringen enbart utifrån mina egna perspektiv och erfarenheter. 

Genom att vara medveten om detta har jag försökt vara så objektiv som möjligt genom 

att vara kritisk till mina egna antaganden. Generalisering sker då främst genom att hitta 

en gemensam kärna och förståelse för olikheter och skillnader i resultatet. Jag var själv 

fundersam av studiens validitet vad gäller Neurologisk programmering (NLP) då detta 

handlade om hjärnforskning och låg utanför det pedagogiska innehåll studien hade. 

Efter en del övervägande ansåg jag ändå att detta var en viktig grund till 

undersökningen, för att få en bakgrund till varför icke verbala signaler kan tolkas och 

användas på ett medvetet sätt. NLP gav också en kunskap om vilka de små icke-verbala 

signalerna var och hjälpte mig att komma fram till vilka beteenden som jag skulle 

observera hos informanterna.  

 

7.5.2. Reliabilitet  

Bryman (2011) skriver också om Reliabilitet som den andra grundstenen i en kvalitativ 

studie. Med det menas hur en kvalitativ studie kan anses tillförlitlig.  Det är utifrån mig 

själv som svaren bedöms vara sanningsenliga och trovärdiga, därför spelar också min 

bakgrund in på hur tillförlitligt resultatet är. Innan jag började göra undersökningen 

hade jag en tro på att icke- verbala signaler hade betydelse för lärarens ledarskap, 

däremot visste jag inte på vilket sätt de kunde påverka undervisningen och 

klassrumsmiljön och varför de gjorde det. Det skulle kunna vara så att mitts syfte och 

strävan att hitta betydelsen av de icke – verbala signalerna påverkat studien på så sätt att 

jag prioriterat mitt syfte och på så sätt missat andra faktorer som skulle kunna ha 

betydelse. Jag har ändå försökt att ha detta i åtanke under studiens process.  För att 

undersökningens generaliserbarhet ska kunna bli korrekt behövs det egentligen sättas in 

i ett större sammanhang med fler informanter och fler upphovsgivare enligt Bryman 

(2011). 

 

7.5.3. Bearbetning och analys 

För att bearbeta och analysera insamlat material har jag använt mig av det 

hermeneutiska förhållningssättet. De observationer och intervjuer som gjordes skulle 

hjälpa mig att komma fram till ett resultat utifrån studiens forskningsfrågor. Det 

empiriska materialet som kom fram bearbetades genom att jag försökte hitta samband 

och mönster i det som kom fram, för att på så sätt kunna hitta kärnan i materialet. När 

jag gjort observationer och intervjuer började jag med att renskriva det som kommit 

fram under observationerna. Därefter lyssnade jag på de inspelade intervjuerna och 

försökte transkribera nästan allt för att jag inte skulle gå miste om något som senare 
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kunde ha betydelse för resultatet. Jag transkriberade även det som jag för tillfället inte 

trodde skulle vara relevant för undersökningen. Detta för att jag ville vara så objektiv 

som möjligt, och att mina förutfattade åsikter inte skulle påverka resultatet. När jag 

bearbetat både intervjuerna och observationerna försökte jag hitta samband mellan 

dessa. Jag strukturerade det som kom fram genom det som observerats för att sedan 

hitta samband med det som kom fram i intervjuerna. 

 

 

7.6. Etiska principer 

Jag har använt mig av Vetenskapsrådets 2011 forskningsetiska principer och 

rekommendationer vilket kommer finnas med i etiska överväganden under arbetets 

gång. De grundläggande kraven är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets - och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att de som deltar i studien ska bli informerade om 

studiens syfte och att de är frivilliga att delta i undersökningen samt att de har rätt till att 

när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att det deltagarna har 

rätt till att själva besluta om sin medverkan, utan påtryckningar utifrån.  

Konfidentialitetskravet innebär att de som gör undersökningen har tystnadsplikt 

gentemot informanterna. Alla deltagare i undersökningen har skyddade personuppgifter 

så att andra som tar del av studien inte ska kunna lista ut vilka personerna är. 

Nyttjandekravet handlar om att alla handlingar och information som samlas in endast 

får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har informerat 

informanterna om deras rättigheter enligt dessa forskningsetiska principer. De har även 

blivit erbjudna att ta del av hela undersökningen när den är klar. 
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8. RESULTAT 

 
Resultatet kommer att presentera den empiri som kommit in under intervjuer och 

observationer. Jag har valt att slå ihop observationer med intervjusvaren för att få fram 

ett översiktligt resultat. Resultatet jag fått fram kommer att redovisas utifrån det tema 

som är hämtat utifrån litteraturgenomgången, och som även varit en grund i 

observationernas och intervjuernas uppbyggnad. För att på ett så strukturerat och tydligt 

sätt som möjligt redovisa mina resultat, väljer jag att redovisa dessa med hjälp av de 

icke verbala beteenden som observerades i klassrummet. Detta för att synliggöra 

studiens syfte. 

 

8.1. Icke verbala beteenden 

 
Exempel på icke-verbala beteende signaler är: 

• Gester 

• Hållning 

• Tempo 

• Röststyrka 

• Intonation och betoning 

• Revir, dvs. närhet till de egna och avstånd till andra 

• Ögonkontakt 

• Minspel 

• Position i rummet 

• Läge i förhållande till andra (under, i jämnhöjd med, ovanför) 

• Lutning av kroppen och huvud    

• Miljön 

 

 

8.1.1. Gester 

Klassläraren hälsade när eleverna kom in i klassrummet genom att ta i hand 

därefter satte sig barnen på sina platser. 

Klassläraren visade på små men tydliga gester när hon stod framför tavlan och 

förklarade vad barnen skulle göra. Hon visade gester med armarna och händerna som 

passade ihop med det hon pratade om när hon skulle förklara något. Hon visade 

exempelvis med armarna att hon ville att alla skulle vara med men även att alla barnen 

skulle räcka upp handen samtidigt som hon själv gjorde det. Hon tyckte det var viktigt 

att alla barnen räckte upp handen även om de inte visste det exakta svaret så menade 

hon på att det var ett sätt att se till att hon hade eleverna med sig. Hon menade att det 

kan bli lätt att man kommer in i en roll där man aldrig räcker upp handen det var därför 

viktigt att man som lärare tänkte på att inkludera alla. Hon berättade att hennes mål var 

att få med sig eleverna i det hon gjorde och ville kunna byta ämne men ändå ha alla 

med sig. Hon om förklarade detta med hon ville få eleverna att dansa med henne. 

 

När hon ville att någon skulle vara tyst kunde hon bland annat titta på den och hålla 

pekfingret för munnen eller viska att de skulle vara tysta. Läraren pekade på eleverna 

när hon ville att de skulle svara på en fråga detta för att de hon ansåg att detta vara ett 

sätt att hålla kvar elevernas uppmärksamhet. Läraren menade att om man istället sa 

elevens namn kunde de sitta och hitta på något annat men ändå veta när det var deras tur 

att svara. Barnen gjorde också gester till läraren, exempelvis när de skulle gå på 
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toaletten använde dem sig av ett tecken för detta som de visade. 

Ämnesläraren ville att eleverna skulle jobba mer individuellt och hade bara en kort 

genomgång. De skulle sätta sig i en ring på en matta på golvet när de kom in i 

klassrummet där hon hade genomgången. Om det var ett nytt tekniskt moment i 

undervisningen som eleverna skulle lära sig började hon med det. Hennes gester var 

små, hon visade med konkret material vad och hur eleverna skulle göra. Hon var lugn i 

sina gester, detta menade hon var bra för att inte stressa upp eleverna och för att 

förmedla det lugn hon ville ha i klassrummet. När hon gick runt i klassrummet var hon 

också lugn i sitt kroppsspråk och använde inte så mycket gester. Efter genomgången, 

gick hon runt till var en i turordning för att handleda dem utifrån deras förutsättningar. 

Detta gjorde hon för att eleverna inte skulle ropa på henne när de behövde hjälp, vilket 

sänkte ljudnivån och det gjorde även att eleverna visste att det snart blev deras tur. Varje 

lektion började på samma sätt eftersom de bara träffas en gång per vecka, hon menade 

att om eleverna vet vad som händer och var de ska sitta när de kommer in i klassrummet 

skapar det en trygghet som både hon och eleverna vinner på. 

 

8.1.2. Hållning 

Båda lärarna hade en ganska enkel ”normal” hållning och det var inget speciellt som jag 

la märke till där. Det var inget de hade reflekterat över särskilt mycket själva heller. 

 

8.1.3. Tempo 

Klassläraren hade ett ganska lugnt behagligt tempo och förklarade med lugn tydlig röst, 

när hon gick runt i klassrummet var detta också med lugnt tempo. Hon pratade om att 

det var viktigt att hitta ett gemensamt tempo i klassen eller som hon uttryckte det ”En 

bra klass dansar med mig, man gör något, samlar ihop ska kunna byta mellan diskussion, 

göra nåt kul och knäpptystnad.  Utan att det tar tid att samla ihop eleverna.” Eleverna 

följde lärarens tempo bra och det var ett väldigt lugn i klassen vilket läraren berättade 

att hon hade fått jobba mycket med. 

Ämnesläraren hade även hon ett lugnt tempo. Under en situation gick hon fram lite 

bestämt och snabbt till två stycken som kom i konflikt med varandra. Då höjdes hennes 

tempo och rösten blev mera bestämd. De båda eleverna togs åt sidan medan de fick 

förklara orsaken till konflikten, efteråt gick de både eleverna tillbaka till sina arbeten. 

Hon berättade att det kunde bli konfliktfyllt i olika klasser och för att få med sig 

eleverna var föräldrakontakten a och o på deras skola. Om det hade hänt något så 

kontaktade hon klassföreståndaren som i sin tur kontaktade föräldrarna. Det hade till 

och men hänt att barn kommit med en förälder och bett om ursäkt om de gjort eller sagt 

något dumt. 

 

8.1.4. Röststyrka 

 

Klassläraren en tydlig och varierande röst och hon pratade med behaglig samtalston till 

eleverna när hon undervisade. När hon skulle gå fram och hjälpa barnen pratade hon 

väldigt lågt, när hon sa till dem att vara tysta viskade hon. Jag hörde aldrig att hon 

behövde höja rösten även om hon använde variation i rösten och styrkan. Hon var mån 

om att prata till barnen så att de förstod henne och var väldigt tydlig. Hon höjde och 

sänkte rösten för att få uppmärksamhet på ett medvetet sätt. Hon tyckte det var viktigt 



  
 

24 

 

att jobba med att lyssna och titta på den som pratar. Klassläraren menade att lära 

eleverna att lyssna var nummer ett för att få en bra lärandemiljö i klassrummet.   

Ämnesläraren pratade också i vanlig samtalston när barnen satt i ringen. Hon pratade 

högre någon gång under lektionen när hon ville få elevernas uppmärksamhet för att 

förtydliga något moment som flera elever hade svårt med. 

 

8.1.5. Intonation och betoning 

 

Klassläraren hade väldig variation i rösten som gjorde att hennes undervisning blev 

intressant. När hon ställde en fråga kunde hon ha en intonation i början av ordet även 

om det var en fråga där man vanligtvis går upp i intonationen istället Exempelvis ”VAD 

tror du att de menar med detta?” som att det var något spännande istället för att som 

man kanske kan tänka sig gå upp i slutet av frågan ”vad tror du att de menar med 

DETTA? Detta var bara ett exempel hur hon använde språket, hur som helst var det 

intonation på olika sätt. Hon betonade också vissa ord mer än andra som för att göra 

dessa mer uppmärksamma. 

Ämnesläraren använde sig också av intonation när hon undervisade, däremot jobbade 

eleverna mer enskilt under hennes lektioner och när hon pratade med dem använde hon 

en vanlig samtalston. 

 

8.1.6. Revir, dvs. närhet till de egna och avstånd till andra 

 

Klassläraren använde mycket närkontakt med eleverna hon tog i hand med alla när de 

kom in i klassrummet, rörde dem när de behövde hjälp kunde ta tag i dem på ett vänligt 

sätt när de behövde hjälp eller vid en tillsägning. Hon kramade om dem som kom fram 

till henne när de slutat och skulle berätta något för henne. Hon hade valt att placera 

barnens bänkar som ett u rätt långt fram i klassrummet. Detta för att hon ville ha barnen 

närmare sin ”scen” och sig själv. Hon tyckte också att det på detta sätt blev lättare att gå 

fram och hjälpa barnen då kunde gå runt till dem bakifrån för att se om de behövde 

hjälp. När hon hjälpte dem eller skulle säga till dem satte hon sig på samma nivå som 

eleven. Klassläraren berättade att ”ju mindre man behöver prata eller säga till ett barn 

inför hela klassen desto bättre. Det är något som är mellan mig och dig, inte något alla 

behöver höra”. 

 

Klassläraren berättade vidare att alla tillfällen till enskild kommunikation med eleverna 

var väldigt viktig. Hon tyckte att det skapade ett band eller förtroende mellan henne och 

eleven som var viktig att ha för att få med sig barnet. Klassläraren menade att grunden i 

en klass är att man ska få med sig barnen på det man gör och en del i det är att ha 

mycket en till en kontakt med barnen. Hon tyckte också att man kunde visa en närhet till 

eleverna genom att känna in vart de var idag. Vissa dagar kunde hon känna att hon 

skulle kunna ta med dem vart som, medan andra dagar var mer oroliga då fick man 

lugna sig lite och jobba med något som fick eleverna mer lugna. 

 

Ämnesläraren hade också en nära kontakt med barnen. Hon hade valt att de alltid skulle 

samlas på den runda mattan för att gå igenom vad de skulle göra under lektionen. Detta 

för att hon tyckte att det blev en närmare kontakt med barnen och lättare att ha 

ögonkontakt med alla. Hon menade också att eleverna fick en bättre överblick vad 

kompisarna sysslade med, det gjorde dem nyfikna och inspirerade. När hon gick runt 

och hjälpte barnen var hon också ganska nära, hon kunde t ex hålla i ett barns händer för 

att visa hur man lättast löser en teknisk svårighet. 
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8.1.7. Ögonkontakt 

 

Klassläraren hade ögonkontakt med eleverna när de kom in i klassrummet och hon 

hälsade på dem. Även när de räckte upp handen och de fick svara på frågor. När hon 

gick runt i klassrummet och hjälpte barnen tittade hon på den uppgift de hade. Om hon 

ville säga till någon att de skulle vara tysta tittade hon på dem och sökte ögonkontakt 

samtidigt som hon visade med fingret för munnen att det skulle vara tyst. Klassläraren 

gick vid något tillfälle fram till en elev och tittade på den samtidigt som hon tyst 

förklarade varför han skulle vara tyst. Hon tyckte det var jätteviktigt med ögonkontakt 

med eleverna och att de hade det med henne. Det tyckte hon visade på att man lyssnar 

på den som pratar. 

 

Ämnesläraren hade också ögonkontakt med eleverna särskilt när de satt i ringen 

tillsammans. När hon gick runt i klassrummet fokuserade hon mer på de uppgifter som 

de arbetade med.     

 

8.1.8. Position i rummet 

 

Klassläraren stod framför tavlan vid ett högt litet bord när hon pratade inför klassen. 

Ibland lutade hon sig mot bordet och ibland ställde hon sig bredvid. Hon berättade att 

hon ibland kunde byta position i rummet för att väcka uppmärksamhet från eleverna. 

Hon kunde då sätta sig vid någons bord eller göra något oväntat för att få 

uppmärksamhet av eleverna. Hon berättade att det var viktigt att hålla elevernas 

uppmärksamhet och att det kunde vara ett sätt att göra något oväntat men att det inte 

fick hända för ofta för då kunde det störa eleverna istället. 

 

Ämnesläraren satt ned tillsammans med barnen i ringen under genomgången och 

samlingen och hade elevernas uppmärksamhet riktad mot sig. När eleverna jobbade gick 

hon runt till de ställen de valt att arbeta vid. Flera valde att sitta kvar på mattan, medan 

några hellre ville sitta vid en arbetsbänk i samma rum. 

 

8.1.9. Läge i förhållande till andra (under, i jämnhöjd med, ovanför) 

 

Klassläraren var noga med att vara i jämnhöjd med eleverna när hon gick runt och 

hjälpte dem. När hon skulle hjälpa barnen hukade hon sig ned och tittade på det de 

skulle göra och förklarade tyst så att det bara var till just den eleven. Hon var väldigt 

nära eleverna i sitt kroppsspråk och hade gärna en nära kontakt när hon pratade med 

barnen. 

 

Ämnesläraren satt i tillsammans med barnen på golvet när de satt i ringen. När hon gick 

runt och hjälpte eleverna vid borden hukade hon sig så att hon var i jämnhöjd med 

eleverna. 

 

8.1.10. Lutning av kroppen och huvud  

Klassläraren lutade delvis kroppen mot sin lilla kateder när hon pratade. Hon 

rörde sig framme i klassrummet samtidigt som hon berättade och visade på 

tavlan. Hennes lutning av kropp och huvud var i samklang med det hon 

berättade och förstärkte hennes säkra intryck som hon gav. 

Ämnesläraren hade också hon ett liknande intryck hon visade att hon var 
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instämmande med eleverna genom att luta huvudet när hon pratade med dem 

eller nicka instämmande. 

   

8.1.11. Miljön 

Klasslärarens klassrum hade stora fönster och var ljust och inbjudande. Hon hade sin 

scen framme vid tavlan bestående av ett bord och en stol som var högre än barnens 

platser. Bakom scenen hade hon en smartboard. Barnen hade bänkar och mjuka 

bekväma stolar.  Hon hade förankrat veckodagar och månader med färgglada lekfulla 

uttryck. Framme vid tavlan fanns ”regler uppsatta om hur man skulle gå tillväga om 

man inte förstod en uppgift. Hon brukade för det mesta gå runt och hjälpa barnen vid 

deras bänkar. Och ibland kom de fram till henne när de behövde hjälp. Barnen hade allt 

material i ett skåp med varsin hylla och låda. Det fanns också bilder på väggarna som 

barnen hade gjort i klassrummet. Längst ned i klassrummet fanns en soffa som 

användes om någon behövde lite extra lugn och ro. Det fanns också ett runt bord där 

som användes när de var mindre grupper och där de kunde sitta ned och göra uppgifter 

eller diskutera tillsammans. 

Ämnesläraren som undervisade i syslöjd hade stora fönster och tillgång till två rum. I 

det största rummet var det arbetsbänkar längst med fönstret där det fanns plats för en 

elev vid varje bänk. Det var symaskiner på bänkarna. I det rummet hade hon sin scen på 

kortsidan av ett lågt bord, som en kateder, och en smartboard bakom sig. Eleverna hade 

höga snurrstolar, anpassade till högstadiet, vilket bidrog till lite orolig stämning när de 

inte kunde sluta snurra på stolarna. Läraren hade påpekat problemet för rektor och ville 

byta ut dessa stolar då de störde. Mattan på golvet blev då en lösning som hon tycker 

fungerat bra. På väggarna var det skåp för de olika klassernas arbeten och material. 

Läraren tyckte att det fanns så mycket annat att fokusera på i klassrummet så hon ville 

inte ha för mycket på väggarna. Det andra rummet hade också bra dagsljus med en stor 

rund matta med ytterligare en smartboard och ett stort arbetsbord. På ett annat bord 

fanns pärlor, knappar, garner och liknande som eleverna fritt kunde använda. Eleverna 

brukade ofta samlas på den runda mattan för att ha genomgång, detta för att få eleverna 

närmare sig och bättre kontakt med dem. Barnen har varsin pärm i ett skåp där de 

förvarar sitt material i skåpen finns det gemensamma tillhörigheter som tyger etc.   
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9. ANALYS 

Jag kommer här att analysera mitt resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar 

med hjälp av tidigare forskning, valda teoretiska perspektiv och litteratur. Det kommer 

tydliggöra samband och motsatser i resultatet. Genom att analysera material som 

kommit in ur valda teoretiska perspektiv ger det en större bild av informanternas 

upplevelse och svar. Här kommer det att redovisas hur insamlat material och teori 

stämmer överens, stärker varandra eller förgrenas och motsätter varandra. Det är genom 

kontrast och likheter av insamlat material som den innersta kärnan och betydelsen av 

lärarens icke - verbala ledarskap och kommunikation kommer att visas. 

 

9.1. Icke verbalt ledarskap i praktiken 
 
Syftet med studien var att genom observationer och intervjuer undersöka på vilket sätt 

erfarna pedagoger använder sig av icke – verbala signaler i klassrummet. Jag ville också 

undersöka vilken betydelse dessa signaler hade på klassrumsmiljön och kommunikationen 

med eleverna. 

Frågeställningar var: 

 

 På vilket sätt kan lärares icke - verbala signaler påverka              

                      klassrumsmiljön? 

 Kan de icke - verbala signalerna påverka        

                      undervisnings- och kommunikationsnivån med eleverna? 
 

9.1.1 Skapa goda relationer 

 

Alla informanterna var överens om att det var viktigt att skapa goda relationer med 

eleverna för att få dem med sig. Och för att komma dit krävdes en ömsesidig respekt 

och att man hade ett visst stöd från hemmet och vårdnadshavarna. En av informanterna 

pratade om att det handlade om att få eleverna att ”dansa med en” att man skulle känna 

att man hade dem med sig i det man gjorde för att på så sätt ha möjlighet att på ett 

enkelt sätt växla undervisningsmetod utan att det tog tid till att förklara vad man skulle 

göra.  Hon visade att en av de viktigaste faktorerna för en god lärandemiljö var att man 

lyckas skapa ”rapport” med varandra precis som O´connor, Seymour (2009) utrycker 

det när två människor har god kommunikation mellan varandra. Klassläraren visade att 

hon var skicklig på att skapa rapport med eleverna på olika sätt. Dels genom att hon 

försökte vara i samma höjd när hon pratade med dem och att hon var noga med att inte 

säga till en elev inför hela klassen, utan försökte på ett diskret sätt säga till eleven. Hon 

visade empati för eleverna och det gjorde att hon även kunde vara sträng och 

tillrättavisa dem utan att de behövde känna sig kränkta. O´connor, Seymour (2009) 

menar att när två människor har rapport är när kommunikationen mellan dem flyter på 

ett naturligt sätt där deras kroppsspråk och ord matchar. O´connor, Seymour (2009) 

jämför det precis som klassläraren utrycker det med en dans där personerna avspeglar 

och kompletterar varandras kroppsrörelser på ett engagerande och ömsesidigt sätt. 

Klasslärarens mål var att ha rapport med hela klassen på en gång. Det stämmer överens 

med det som menas med en god rapport då detta handlar om att man ska samspela på 

elevens nivå för att kunna lyfta dem till ett högre mål. 

 

Klassläraren hade hittat en god struktur i klassen där eleverna följde henne och hennes 

rutiner. Hon hade hittat ett sätt att få eleverna med sig genom att själv spegla deras nivå 
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för att sedan få dem dit hon ville. För att nå dit menade hon att det var viktigt med "en 

till en" kontakt, lärare elev. Däremot fanns det ingen information i litteraturen om att det 

är viktigt att fånga dessa stunder med enskilda elever för att skapa förtroende. För att 

skapa god kontakt med eleverna var klasslären väldigt fysisk med eleverna, detta kan ha 

varit ett sätt att nå dem och skapa en närmare kontakt med dem. Vilket i sin tur skulle 

leda till en förtroendefull relation mellan elev och lärare. 

 

En annan faktor som hör till kommunikationen och som kom fram i undersökningen var 

att det också handlar om vilka förutsättningar man som lärare har att skapa goda 

relationer med elever. En lärare som endast träffar en klass ett fåtal gånger i veckan har 

inte samma förutsättningar att skapa en god relation med eleverna. Ämnesläraren hade 

inte samma kontakt med exempelvis barnets föräldrar som klassläraren hade. 

Ämnesläraren som bara träffade eleverna en gång i veckan medgav att det ibland var 

stökigt i gruppen och att hon då brukade prata med vederbörande klasslärare, för att den 

i sin tur skulle ta upp detta med de elever som inte skött sig på lektionen.  

 

9.1.2 Lärarens flexibilitet ur ett sociokulturellt perspektiv 

 

Observationerna visade att det handlar om att fånga upp eleverna på den nivå där de är 

för att skapa ett samspel mellan elev och lärare. Strukturen i klassrummet bör anpassas 

efter elevernas mognadsgrad. En omogen grupp behöver tydliga strukturer, och en 

mogen mindre tydliga strukturer. Här får läraren även anpassa strukturer efter enskilda 

individer och deras särskilda behov. Observationerna som gjordes i årskurs ett med 

mindre barn visade på betydelsen av tydliga rutiner och mål i klassrummet, däremot 

kunde läraren vara mer flexibel i sin undervisning, då de hade vant sig vid hennes 

flexibilitet i undervisningen. Klassläraren menade att hade det varit en mognare grupp 

elever kunde hon släppa på vissa rutiner allt eftersom och skapa andra som passade 

elevgruppen bättre.  

 

Här är exempel på hur det sociokulturella perspektivet genomsyrar resultatet, då det inte 

finns ett färdigt koncept på hur lärares icke - verbala språk ska vara för att det ska 

fungera. Ett sociokulturellt perspektiv beskriver lärande utifrån en process som sker i 

samspelet mellan människor. Det innebär att ett lärande sker när individer är delaktiga i 

samspelet mellan varandra. Det handlar om att pröva sina egna tankar gentemot någon 

annan samtidigt motagandet av andras tankar och reaktioner vidgar de egna 

kunskaperna om omvärlden (Säljö, 2012). Kärnan i den icke verbala kommunikationen 

är därför inte konstant. Det väsentliga är att skapa goda relationer med eleverna och för 

att nå dit krävs att läraren genuint strävar efter att hjälpa eleverna att utvecklas på ett 

individuellt plan och som i grupp. Vägen dit kan däremot variera beroende på elevgrupp 

och elev. Observationerna i klassrumsmiljö visade att lärarnas tempo och lugn verkade 

smittade av sig på eleverna, vilket Steinberg (2004) ger som exempel för att få en bra 

klassrumsmiljö.   

 

Genom det sociokulturella perspektivet kan urskönjas att det viktigaste en lärare kan 

uttrycka med det icke verbala ledarskapet är att skapa goda förtroendefulla relationer 

med eleverna. Vilket i sin tur innebär att skapa en god kontakt med eleverna genom att 

bry sig om enskilda individer och inte bara se dem som en grupp. Det betyder inte att 

det inte kan finnas undantag, vissa regler måste komma före den enskilda individen för 

att gynna gruppen. Att lyckas stärka elevernas känsla att de tillhör en grupp och de 

förväntningar som finns gentemot gruppen är precis lika viktig. Det ena behöver inte 

utesluta det andra. Lärarens icke verbala beteendet ur ett sociokulturellt perspektiv 
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handlar om att analysera sig själv och de små sakerna i det egna kroppsspråket för att 

förändra i sitt eget beteende. Detta för att det är läraren som har det yttersta ansvaret för 

att skapa en god lärandemiljö för eleverna, där eleverna kan växa både på ett 

individuellt plan och som en grupp.  

 

Lärarens icke verbala ledarskap handlar om variation på den egna rösten, skapa positiv 

förankring i olika ämnen, organisera hur eleverna sitter i klassrummet, till hur läraren 

bemöter varje elev och grupp. Det mest framträdande som kom fram i undersökningen 

och som bidrar till att stärka det egna icke verbala ledarskapet och kommunikationen 

med och mellan elever, var om läraren lyckades skapa tydliga mål för sig själv. Detta 

genom att testa sig fram, vara nyskapande och reflekterande över sin egen undervisning 

och det som ryms däri. Genom att ställa de egna tankarna och värderingarna gentemot 

någon annan kan en bättre undervisningsmiljö uppnås. Likt det sociokulturella 

perspektivet där Säljö (2012) beskriver hur lärande och utveckling sker i samspel med 

andra människor. Genom den respons som fås från andra människor kan ens tankar och 

handling utvecklas. Det skapar också förståelse och verktyg för att förstå sin omvärld 

både ur ett större samhällsperspektiv och ur ett grupperspektiv. 

 

Det icke verbala beteendet kan ge läraren verktyg att både göra sin undervisning mer 

levande och skapa strukturer, men kan också hjälpa till att skapa gemensamma och 

enskilda mål för elever och klasser.  En tydlig struktur som är formad efter de elever 

som går i klassen påverkas självfallet också av samhällets yttre ramar. Skolan är inte 

sekulariserad från samhället utan även en del i samhällsprocessen, men har också 

skyldigheter att rätta sig efter. Exempel på detta är samhällets normer och värden men 

också aktuell läroplan. Dessa faktorer ingår i den övergripande ”mallen” som skolan 

och de som verkar däri har att förhålla sig till. Det som ryms däri och lärarens sätt att 

utveckla den egna ledarollen är mer varierande. 

 

9.1.3 Kroppsspråkets betydelse i klassrummet 

 

Under observationerna kom det fram att lärarna var noga med att sätta sig i samma höjd 

som eleverna när de gick fram för att tillrättavisa eller hjälpa dem. Båda pratade på ett 

tydligt språk så att eleverna skulle förstå vad de menade. Klassläraren använde sig av 

tecken för att förtydliga det hon sa. Precis som Steinberg (2004) menar när han skriver 

om lärarens icke verbala kommunikation att desto mindre läraren behöver använda sin 

röst eller tillrättavisa med ord, desto bättre för en lugn arbetsmiljö. De pedagoger som 

lyckades med detta hade ett syfte med placeringen i klassrummet. I denna studie var 

klasslärarens syfte att ha eleverna nära sig. Detta var något som hon tyckte var viktigt 

eftersom hon annars kände att hon lätt tappade den personliga kontakten med de elever 

som satt längst bak. Återigen är detta ett exempel på hur det sociokulturella perspektivet 

genomsyrar resultatet. Det verkar inte finnas något statisk exempel på hur läraren ska 

utforma sin undervisning för att lyckas. Läraren måste vara flexibel och anpassa 

undervisningen efter elevgrupp. 

 

Det icke verbala ledarskapet visade sig inte handla så mycket om hur auktoritär läraren 

var framme vid tavlan, utan mer om dennes flexibilitet. Hattie (2009) förtydligar att 

forskning tyder på att den som leder andra måste kunna bygga förtroendefulla relationer, 

vilket handlar om att respektera elevernas bakgrund, kultur men även kunna empati 

genom att lyssna, engagera sig, bry sig om eleverna och ge dem uppmärksamhet. Detta 

är något som inte bara kan visas i ord, därför är lärarens kroppsspråk också viktigt i 

detta perspektiv. Det som sägs med kroppen är i många situationer mer tillförlitligt än 
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det som sägs med ord, då är det också viktigt att läraren även visar dessa egenskaper i 

sitt kroppsspråk gentemot eleven. Det var något som de lärare jag observerade tydligt 

visade med sitt kroppspråk, de visade att de engagerade sig i eleverna och tog tillvara på 

alla enskilda stunder de kunde få med en elev. Det var kanske en stor del i att 

klassläraren som till en början hade en väldigt orolig grupp lyckats vända den till en 

lugn och trygg grupp. Detta går hand i hand med det som Hattie (2009) menar med att 

om eleverna känner förtroende i sin lärandemiljö, att de är en del i den och att har 

förtroende för läraren bidrar det till goda resultat (Hattie, 2009). 

 
I studien kom det också fram att det kunde vara bra att ibland men inte för ofta ändra sitt 

kroppsspråk eller position i rummet och göra något oväntat för att väcka elevernas 

uppmärksamhet, som att exempelvis sätta sig och läsa på ett oväntat ställe. Resultatet av 

studien visar att lärare som hittar en bra kommunikation med eleverna lyckas, och då 

handlade det inte lika mycket om hur läraren stod eller förde sig när de undervisade 

inför hela klassen. Det viktigaste var att få eleverna med sig på det man gjorde genom 

att vara tydlig. 

 

Det Juhlin (1999) menar med att kroppshållningen har stor betydelse för hur man 

uppfattas har i denna studie visats inte ha så stor betydelse för lärarens icke verbala 

ledarskap. Att lyckas skapa goda relationer med sina elever verkar i denna studie ha 

klart mer tyngd än hur rakryggad en lärare är när han/hon står framme vid tavlan. 

Däremot kan kroppshållningen spela in då det kommer till hur läraren bemöter en elev. 

Kroppshållning och auktoritet som Juhlin (1999) skriver om krävs förmodligen främst 

vid kortsiktiga relationer, som om man ska ha en föreläsning eller föredrag inför en 

grupp, eller för att fånga sina elever i stunden. Men för att få eleverna med sig på en 

långsiktig nivå, speciellt i en omogen grupp behövs det läggas större tyngd på relationer. 

Det betyder inte att det ena behöver utesluta det andra. Kroppshållning kan ha betydelse 

för ett första intryck men i längden är det andra faktorer som att skapa goda relationer 

som är mer relevant. 

  

De båda informanterna hade samma syn då de tyckte det var bättre att gå omkring i 

klassen för att se hur det gick för eleverna och såg detta som en fördel. Detta till skillnad 

från läraren på min VFU som menade att det var bättre att låta eleverna komma fram till 

henne när de behövde hjälp. Detta för att inte störa eleverna. Det visar på att oavsett vad 

läraren har för regler och rutiner i sin klass är det viktiga att det finns ett syfte med det 

de gör, och att läraren har en klar bild för sig vilken miljö de vill skapa i klassrummet. 

Då handlar i det stora hela om vilka regler läraren sätter upp för sig själv och hur det ska 

uppnås.  

 

Det är som Steinberg (2004) menar då han beskriver att om målet bara är att få 

exempelvis tystnad i klassrummet så kommer man endast att uppnå ett kortsiktigt 

resultat. Syftet måste vara något annat som eleverna känner är mer genuint. Att läraren 

är där för deras skull och vill att de ska utvecklas samtidigt som han eller hon tror på 

dem. Steinberg (2004) menar att bara försöka uppnå tystnad i klassrummet ger inte 

långsiktiga resultat. Detta kan vara en av skillnaderna på två olika pedagoger där den 

ena lyckats få med sig klassen dit man vill. 

 

Det är lärarens ansvar att alla elever inkluderas i undervisningen (Säljö, 2012). En av 

informanterna sa att det var viktigt att veta vart man ville komma med eleverna, därefter 

kunde man jobba på olika sätt för att komma dit beroende på elevgrupp. Det visar 

återigen på att engagemang och mål handlar om att få eleverna med sig. Att alla 
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inkluderas och har en sammanhållning i klassen och får chans att utvecklas oavsett olika 

villkor. Det är grundläggande att läraren är medveten om hur kommunikation kan ske på 

bästa sätt för att skapa bra relationer med sina elever. Samspel och utveckling är inte 

något som sker utan ett medvetet arbete. Tvärtom sker detta genom att pedagogen 

arbetar med gruppen som en helhet, det är först då läraren kan hjälpa eleverna framåt i 

sin utveckling (Säljö, 2012).  Detta visade klassläraren exempel på när hon ville att alla 

skulle räcka upp handen och försöka svara, att chansa var lika viktigt som att ha rätt svar, 

det symboliserade delvis att eleverna inte var där för att visa redan färdig kunskap.  

Syftet med att alla skulle räcka upp handen var också att alla skulle känna sig 

inkluderade i undervisningen. Detta var ett sätt för läraren att visa på hur även elevernas 

icke verbala signaler kan bidra till en bättre klassrumsmiljö där alla elever kan känna att 

de är lika mycket värda, att det var dem tillsammans som utgjorde helheten. Budskapet 

var att alla var där för att lära sig och ett ”fel” svar kunde vara lika givande och lärorikt 

som ett korrekt. Genom detta fick hon eleverna att med sitt kroppsspråk få känna sig 

som en del i en gemenskap, samtidigt som de också blev tvungna att tänka efter och få 

med sig dem i undervisningen oavsett om de hade rätt svar eller inte. 

 

Det är därför inkluderingsbegreppet är så viktigt när det gäller det sociokulturella 

perspektivet. Genom att se det som värdefullt att ha elever med olika åsikter och 

personligheter från olika bakgrund. Genom att hitta metoder som klassläraren gjorde där 

elever vågar svara ”fel” bidrar det till att eleverna har större chans att utvecklas, genom 

att få ställa sina tankar gentemot andra med annorlunda världsbild än sig själv. Att få 

med sig de barn i undervisningen som lätt kommer i periferin.  Det innebär att ett 

lärande sker när individer är delaktiga i samspelet mellan varandra. Det handlar om att 

pröva sina egna tankar gentemot någon annan samtidigt man genom att ta del av andras 

tankar vidgar sina egna kunskaper om världen (Säljö, 2012). 

 

Eftersom informanterna hade lång arbetslivserfarenhet sa de att de inte alltid använde 

det icke verbala språket på ett medvetet sätt, utan det var något som växt fram och blivit 

naturligt. Det hade därför svårt att sätta ord på de små detaljerna och varför de gjorde 

som de gjorde. Genom att använda metoder inom NLP som går ut på att studera hur 

andra lyckats med sin kommunikation för att nå ut till människor kan man komma fram 

till praktiska verktyg att använda sig av (nlp.se). Genom att använda dessa metoder och 

att observationer de små detaljerna i informanternas kroppsspråk kunde detaljer i deras 

icke-verbala språk ändå synliggöras. 

 

Det som kunde urskiljas och var röstläge, rörelser i klassrummet, rutiner och nära 

elevkontakt. Klassläraren var också tydlig med vilka regler hon hade och att de följdes. 

Exempelvis svarade inte hon den som skrek ut ett svar, utan bara de som räckte upp 

handen, eftersom det var en regel att räcka upp handen och inte prata rakt ut. Detta var 

något Stenberg (2004) även menade var viktigt för ledarskapet, om läraren sagt en regel 

verbalt är det viktigt att läraren också visar med sitt kroppsspråk att denna regel följs. 

Att en elev som pratar rakt ut ändå får ordet hade varit att gå emot de regler man satt 

upp. Vilket visar för eleverna att denna regel inte är viktig och på så sätt blir svår att 

följa.  
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10. DISKUSSION 

Jag kommer här att diskutera undersökningens metod och resultat för att se hur väl de 

överensstämmer med mitt syfte och frågeställningar. Jag kommer här även att föra en 

diskussion om tillvägagångssätt och vald teori. Därefter kommer förslag till framtida 

forskning och till sist en resultatdiskussion som innehåller reflektioner om resultatet i 

förhållande till dess syfte. 

  

10.1. Koppling till teori 

 
Genom vald teori upptäckte jag att det sociokulturella perspektivet stämmer väl överens 

med min forskningsansatts och att detta perspektiv har kommit till nytta och genomsyrar 

hela analysen. Även om det som Grinder (1999) menar med att det finns ett gap mellan 

teori och verklighet när han skriver ”Mönstret att det fanns ett gap mellan teori och 

verklighet/praktik upprepades vid deras undersökningar. Konstruktionsriktningen var 

alltid bra men i verkligheten krävdes mycket större flexibilitet” (Grinder, 1999:268). 

Tvärt om så förespråkar den valda teorin med ett sociokulturellt perspektiv just 

anpassningar till verkligheten. Det finns inget statiskt mer än att det krävs just 

flexibilitet och anpassning efter omvärden och de människor man möter.  Detta 

perspektiv stödjer just det som Grinder (1999) menar med att det finns inget givet sätt 

hur en lärares icke verbala kroppsspråk ska vara, utan måste förändras i sin samtid och 

utefter vilka personer man möter. En väldigt mogen elevgrupp behöver inte samma 

strukturer som en omogen exempelvis. Det utesluter inte betydelsen av att studera andra 

framgångsrika pedagoger och deras icke verbala ledarskap och kroppspråk för att få 

tipps och idéer som kan utveckla det egna ledarskapet. 

Beroende på elevernas ålder och mognadsgrad finns olika behov av hur tydlig läraren 

behöver vara. Lärare behöver hitta en väg som fungerar för just sin klass. Det krävs då 

att läraren lyckas se till elevernas behov. Exempelvis hur vana de är att arbeta på ett 

visst sätt, hur de kan ta instruktioner och hur bra de är på att arbeta självständigt. Om 

läraren möter eleverna ”där de är” kan läraren arbeta vidare på dessa strukturer senare. 

Hur läraren går tillväga för att fånga elevernas uppmärksamhet kan också vara olika för 

olika klasser.  

Klassläraren som hade lyckats vända en stökig klass till lugn och harmonisk där hon såg 

att hon hade eleverna med sig kände jag gav mycket inspiration till mig personligen. 

Hon var väldigt ”nära” eleverna både på det sätt hon pratade och hur hon bemötte dem. 

Hon visade att hon var engagerad och en kärleksfull mot alla elever i klassen. Jag tror 

att detta är väldigt viktigt speciellt om man har en stökig klass. Att få eleverna att känna 

att läraren lyssnar och bryr sig. 

 

10.2. Metoddiskussion 
 

Jag har valt en kvalitativ och hermeneutiskt ansats i min studie eftersom detta skulle 

bidra till att på ett vetenskapligt sätt, få fördjupad kunskap om informanternas 

personliga erfarenheter och upplevelser. Ansatsen syftar till att de som blev intervjuade 

skulle få möjlighet att beskriva deras uppfattning med egna ord. Jag är väl medveten om 

att denna metod inte kan ge någon absolut sanning och inte heller kan generaliseras, 

men detta har inte heller varit min målsättning. 

 

Jag använde mig av semistrukturerade observationer och intervjuer då jag ville ställa 
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öppna frågor som gav informanterna chans att reflektera och svara utan att känna sig 

tvingade att hålla igen sina svar. Det bidrog till att samla in en mångfacetterad och 

utförlig beskrivning av verkligheten och deras uppfattningar som möjligt. Däremot vid 

observationerna valde jag att kort beskriva vad jag ville observera därefter tittade jag på 

just de små detaljerna som jag hade bestämt i förväg. Efter ett inledande telefonsamtal 

blev informanterna kort upplysta om vad intervjun och observationen skulle handla om. 

Detta tror jag har gynnat undersökningen då det blev mer genuina svar och 

observationer om informanterna i förväg inte visste exakt vad jag skulle observera. 

Detta har i sin tur gett en mer fördjupad syn på hur lärares icke verbala beteenden 

påverkar eleverna. Strävan i undersökningen var inte att hitta en definitiv sanning då det 

hade krävts en mer omfattande undersökning. Strävan lutade mer emot att hitta en 

sanning hos de utvalda informanternas upplevelse och lärarkompetens, då mer som ett 

exempel för hur man uppnår en bra lärandemiljö och vad kroppsspråket har för 

betydelse. Undersökningen är därför inte generell. 

 

10.3. Resultatdiskussion 

Lärares uppdrag är komplext och mångfacetterat. De ska ha erfarenhet och kompetenser 

som sträcker sig över ett brett område både vad gäller kunskap, kunna möta, bemöta och 

förhålla sig till en miljö fylld av mänskliga möten. Jag valde att undersöka på vilket sätt 

lärares icke-verbala språk påverkar elever och klassrumsmiljön. För att kunna få en bra 

klass där alla kan känna arbetsglädje krävs det flera faktorer som är viktiga för resultatet. 

Exempelvis lärares icke-verbala språk som undersökts i detta arbete. Det är så mycket 

mer än bara tystnad i klassrummet som eftersträvas. För att uppnå det resultat man som 

lärare vill ha i klassrummet kan man inte heller bara se till sin undervisning och kvalitén 

på den. Det kanske hade fungerat om man hade barn som satt tysta som möss och gjorde 

precis det man bad dem om. Men så fungerar det inte i verkligheten, vilket i sig är bra 

eftersom eleverna ska vara kritiska och nyfikna. Det verkar inte finnas något statisk 

exempel på hur läraren ska utforma sin undervisning för att lyckas. Läraren måste vara 

flexibel och anpassa undervisningen efter elevgrupp. 

 

Det icke verbala ledarskapet visade sig inte handla så mycket om hur auktoritär läraren 

var framme vid tavlan, utan mer om dennes flexibilitet och kunna bygga förtroendefulla 

relationer. Läraryrket handlar om att vara inkännande, respektera elevernas bakgrund, 

kultur men även känna empati genom att lyssna, engagera sig, bry sig om eleverna och 

ge dem uppmärksamhet 

Det krävs att man aktivt arbetar med alla de andra faktorer som kan rymmas i ett 

klassrum. Placeringen och miljön i klassrumet har större betydelse än vad jag först 

trodde. Vilka elever som sitter bredvid varandra, hur bänkarna är placerade och att det 

ska kännas som en trivsam miljö. Jag har reflekterat över att allt man som lärare gör i 

ett klassrum bör ha ett syfte. Det kan vara ett syfte att ha bord till eleverna för att man 

vill att eleverna ska prata mer och hjälpa varandra. Ett annat syfte kan vara att bänkarna 

står långt ifrån varandra för att eleverna inte klarar av att skifta från prat och att vara 

tysta.  

I det inledande stadiet av detta arbete trodde jag att jag skulle hitta mer exakta ”knep” 

och tips för hur man kan få en väl fungerande miljö i klassrummet, och för att få den 

arbetsron man vill uppnå. Men jag har under arbetets gång insett att det inte handlar om 

några beständiga regler för hur en lärare kan göra för att uppnå detta. Jag inser hur 

viktigt det är, speciellt om man har en grupp lite oroliga barn som har svårt att följa 

auktoriteter, att planera allt man gör i klassrumet och att vara tydlig. Det är också viktigt 
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förankra något positivt i det man gör i klassrummet, för att eleverna ska känna att det är 

lustfyllt.  

Jag har även lärt mig att det är viktigt att skapa strukturer i en klass. Men också 

betydelsen av de egna kroppsrörelserna och vilka signaler de sänder ut till eleverna och 

gruppen. Lärarens kroppsspråk syns i allt han eller hon gör. Det kan vara att eleverna 

ser att läraren ser gladare ut när den pratar med vissa elever än andra, eller att man är 

osäker på vad man ska göra och då speglar det till eleverna. Genom att ha en 

medvetenhet om det man säger med kroppen kan man också påverka detta. Tillexempel 

som att tänka på att man försöker lyfta och ge uppskattning åt alla barn. Ibland kan det 

vara de som förtjänar det minst som behöver det mest. 

I undersökningen kom det fram att en bra kommunikation med eleverna är en av 

grundstenarna för att uppnå en bra arbetsmiljö, för att få med sig eleverna och för att det 

ska bli en behaglig stämning i klassrummet, där varje individ ska få möjlighet att 

utvecklas. Detta tror jag är en viktig del i lärarens uppdrag. Genom sitt kroppsspråk kan 

läraren komma närmare eleven och få förtroende från den. Som en av informanterna 

sa ”Alla en till en stunder man kan få med barnen är viktiga”.  Detta kan betyda mycket 

vilket förtroende elever får för läraren, vilket i sin tur leder till att det blir en bättre 

arbetsmiljö i klassrummet. Elevgruppen är individer och får läraren för mycket distans 

till eleverna kan det vara svårare att skapa förtroendefulla relationer. Även lärarens 

kroppsspråk, lugn och säkerhet spelar in. Men för att få klassen med sig under en längre 

tid är den viktigaste faktorn som kom fram i denna undersökning ändå att skapa goda 

relationer med eleverna. 

 

10.4. Förslag till vidare forskning 

Jag tror att undersökning hade kunnat utvecklas på många plan. Det som vore mest 

intressant för studiens syfte hade varit att följa en och samma klass för att se hur samma 

elever beter sig hos olika lärare. Därefter hade man kunnat studera noggrant vad som 

skiljer de olika lärarnas icke verbala beteenden åt. Vidare forskning av studien skulle 

även kunna vara att studera och observera en eller flera framgångsrika pedagoger under 

längre tid. Observationerna skulle då kunna bidra med att granska de små detaljerna i 

beteendet hos framgångsrika pedagoger för att därefter försöka ta efter de små 

detaljerna i vederbörandes kroppsspråk. Därefter praktisera observationerna för att se 

om man lyckas uppnå liknande resultat som de pedagogerna.  
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BILAGA. 1. 

 

Bilaga - Förberedelser i klassrummet - icke verbalt 
ledarskap 
 

Förberedelser för uppmärksamhet 

Miljön 

Miljöns och hur den påverkar eleverna handlar om hur läraren kan skapa bra 

förutsättningar för att få elevernas uppmärksamhet i klassen. Detta uppnås genom att 

sträva efter ett tillstånd hos eleverna som gör att de blir arbetsro i klassrummet och att 

de omedvetet ser det som sin arbetsplats och vad vet vad som förväntas av dem där. 

Detta kan göras på flera olika sätt men kan behöva grundläggas i hemmen.  (Steinberg, 

2004:229). 

Här menar Steinberg (2004) att elevens tillstånd kan förbättras genom en bra 

föräldrakontakt eftersom barnens tillstånd påverkas av vad som händer i hemmet. 

Läraren kan försöka förmedla hur saker som kan påverka koncentrationen och inlärning 

i skolan. Det kan vara väsentligt att eleven fått tillräckligt med sömn genom bra 

sovrutiner. Men även bra morgonrutiner och en bra frukost, om eleven haft en stressig 

morgon kan detta på så sätt påverka koncentrationen i början på dagen (Steinberg, 2004). 

Detta är något som läraren endast kan informera om det är sedan upp till föräldrarna hur 

det kommer att följas. Steinberg (2004) menar även på att skolmiljön har påverkan på 

eleven och dess mentala och fysiologiska tillstånd. Den yttre miljön på skolan är en del 

av den helhet och känsla skolan förmedlar och kan vara inbjudande eller inte. Detta kan 

påverka elevens lust till en positiv  första känsla inför skolan. Skolgårdens utformning 

är också av betydelse, genom att disponera och se till att den är utformad på ett sätt där 

eleverna sprids ut och är utformad efter ett syfte kan konflikter minska. Det i sin tur kan 

bidra till lugnare stämning i klassrummet (Steinberg, 2004). 

Den inre miljön på skolan påverkar också tillståndet eleven kommer ha när den kommer 

in i klassrummet. Den estetiska utsmyckning påverkar direkt elevernas mentala och 

fysiologiska tillstånd. Det kan till och med bidra till elevernas beteende förbättras. En 

stökig korridor säger att eleverna inte är viktiga, en städad och presentabel att de är 

betydliga. 

Även inne i klassrummet är har miljön en stor betydande roll för elevens mentala och 

fysiologiska tillstånd. Klassrummets utformning kan påverka elevernas möjlighet till 

koncentration i klassrummet. Exakt hur den estetiska utformningen ska vara för att 

uppnå ett harmoniskt resultat kommer inte fördjupas ytterligare här, men det kan vara 

värt att ha kunskap om att det påverkar elevernas koncentration och inlärning. Den 

estetiska utformningen kan handla om allt från hur möbleringen ser ut till om det är bra 

ljus (dagsljus) om det finns möjlighet till att gå undan och jobba ostört. Det kan också 

vara avgörande hur läraren planerat elevernas placering. Det är exempelvis inte lämpligt 

att två väldigt pratiga elever sitter bredvid varandra om de har en tendens att störa 

arbetsron. Färger och utsmyckningar i klassrummet har inverkan på eleverna på olika 

sätt. Det är därför viktigt att läraren har en tanke kring hur miljön kan utformas på bästa 

sätt utifrån de resurser man har. Detta bidrar till eleverna känner sig välkomna in i 

klassrummet (Steinberg, 2004) 

Förankring 
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Läraren kan skapa struktur eller tillstånd hos eleverna genom att göra samma sak på 

samma plats för att uppnå ett specifikt syfte. När man gjort samma sak tillräckligt 

många gånger så vet eleverna vad det handlar om, då har läraren lyckats skapa en 

förankring hos eleven. Det hela handlar om att eleverna associerar en plats ett visst 

röstläge läraren har och vet då direkt vad som menas med detta. Exempelvis om läraren 

gör på ett speciellt sätt varje gång eleverna ska ha engelska så vet eleverna det utan att 

tänka efter. Det har skett en så kallad neurolingvistisk programmering (NLP). Det finns 

många naturliga neurologiska programmeringar , det handlar om att förknippa, ge något 

en djupare betydelse genom att känna igen olika beteenden eller kännetecken. Lärarens 

sätt, blick och kroppsrörelse är förankrade hos eleven, de kan se om läraren är arg 

genom kroppsrörelser exempelvis. De vet ofta på vilket sätt läraren kommer att reagera 

utifrån vad de tolkat sedan innan. Detta kan läraren ha nytta av genom att på ett 

medvetet sätt skapa positiva förankringar hos eleven (Steinberg, 2004). 

Steinberg (2004) belyser att det är viktigt att tänka på vad man förankrar hos eleven 

redan vid första mötet. Ett exempel på detta kan vara negativ beröring, om läraren en 

gång exempelvis råkar dra i någon för att hindra ett bråk eller liknande kan senare en 

vanlig klapp på axeln vara förankrat med något negativt. 

Även bilder eller liknande i klassrummet har en förankring hos eleverna det förknippar 

det med något utifrån dem själva. Även föräldrar har en förankring till skolan i sig, det 

kan därför vara bra att tänka på vid exempelvis ett föräldramöte. Att placera ut 

föräldrarna vid barnens bänkar kan exempelvis skapa en känsla av hur det var när 

föräldrarna själva gick i skolan, det kan därför vara värt att tänka på syftet  med hur 

placeringen ser ut. 

Att skapa positiva förankringar på ett systematiskt sätt kan göras genom lärarens sätt att 

vara, ett leende, ögonkontakt eller hur man hälsar på eleverna när de kommer in i 

klassrummet. Detta är faktorer som kan skapa en positiv början på dagen. Om läraren 

hälsar på samma sätt varje dag när eleverna kommer in i klassrummet kan det vara ett 

sätt att göra få eleverna en positiv början på dagen. 

Steinberg (2004) beskriver hur läraren kan ”korsförankra” det innebär att man tar något 

som eleverna förknippar med något negativt och gör det till något positivt istället. 

Författaren menar att man kan göra detta genom att lägga till nåt som har en positiv 

inverkan på eleverna till det tråkiga. Exempelvis rama in grammatiken eller 

matematiska formler i nån rolig utsmyckning eller ha en rolig berättelse som anknyter 

till det eleverna tycker är lite tråkigare. Detta kan bryta negativa tankebanor hos eleven 

och förankrar något positivt. (((referera till läroplan))) 

Läraren kan även använda sig av ”platsförankring” genom att medvetet tänka igenom 

vad man vill att platserna ska ge för budskap till eleverna. Ett exempel Steinberg (2004) 

ger är att när läraren står framme vid tavlan och pratar och märker att det är rörigt i 

klassrummet. Det kan då vara till fördel systematisk att gå till en annan plats vid sidan 

om när man säger till. Då vet eleverna redan innan man säger något vad som förväntas 

av dem och läraren behöver inte använda rösten för att dämpa ljudnivån i klassen. Det 

finns flera saker lärare kan göra för att förankra olika tillstånd i klassen. Om detta görs 

på ett systematiskt och genomtänkt sätt så vet eleverna innan vad läraren vill och vad 

som förväntas av dem.  Det bidrar till en lugnare miljö i klassrummet eftersom det icke 

verbala språket sänder ut ett budskap som inte behöver sägas med ord. 

Lärarens tillstånd 

Lärarens eget tillstånd sänder också ett budskap till eleverna. Lärarens kroppsspråk 

sänder ut signaler som eleverna tolkar och det i sin tur har betydelse för vilken 
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uppmärksamhet läraren får av eleverna.  En lärare som kommer in och är stressad, viftar 

med armarna, höjer rösten till eleverna att de ska va tysta samtidigt som han/hon går 

runt i rummet sänder ut ett ”kamptillstånd”. Detta är inget bra sätt att skapa arbetsro och 

bra stämning i klassrummet (Steinberg, 2004:237-239). Läraren ska sända ut ett stabilt 

tillstånd är man stressad kan man ta en minut att samla sig innan man går in i 

klassrummet. Stabilitet i kroppsspråket kan göra att man får positiv uppmärksamhet från 

eleverna. För att uppnå detta tillstånd kan det vara viktigt att tänka på hur läraren kan 

påverka sitt eget tillstånd. Tillståndet innan läraren kommer in i klassen påverkas precis 

som hos eleverna av fasta sömn och morgonrutiner, skapa förutsättningar för en lugn 

morgon och ordentligt med mat och sömn. Tillståndet påverkas även efter hur läraren 

känner att han eller hon trivs i sitt klassrum, hur utsmyckningen ser ut (Steinberg, 2004). 

Kroppshållningen ger budskap till eleverna vilket tillstånd läraren är i. En 

kroppshållning som förmedlar ett bra samlat tillstånd är att stå med båda fötterna lite 

isär så att man står stadigt, sträcker på sig och håller ett lugn innan verbal 

kommunikation ska framföras. Det kan även vara en god idé enligt Steinberg (2004) att 

förankra en plats som man står på varje dag när man vill tillkalla uppmärksamhet från 

gruppen. Detta skapar struktur och eleverna vet vad som förväntas av dem. 

 

Rutiner och ritualer 

Rutiner och ritualer är viktigt att för att det påverkar det mentala och fysiologiska 

tillståndet på ett positivt sätt. De flesta människor mår bra av att ha rutiner och ritualer i 

sitt liv, det skapar trygghet och skolan ska vara en trygg plats att komma till (Steinberg, 

2004). Har eleverna haft en kaotisk morgon ska de veta att det finns en trygghet i skolan, 

det kan vara svårt att finna ro hos dessa barn om det inte finns rutiner. Rutinerna kan ha 

olika syften en för att skapa trygghet men även för att få arbetsro i klassrummet. Genom 

att hitta rutiner som markerar skillnad mellan rast och arbete bidrar det till en lugnare 

miljö. Lärare kan se över sina rutiner vad gäller hur man släpper in eleverna i 

klassrummet, hur man hälsar på eleverna när de kommer in. Det kan även vara bra att 

veta hur man ska göra när man vill samla eleverna för att ge instruktioner eller för hur 

man vill avsluta dagen (Steinberg, 2004:238-239). 

Rutiner och ritualer behöver inte se lika dana ut utan bör anpassas efter hur gruppen är. 

Har läraren en mogen grupp behöver med självständiga individer som klarar av att 

jobba efter ansvar behöver man inte samma rutiner som för en mer ”orolig” grupp. 

Kommer eleverna in i klassrummet och sätter igång att arbeta med det de ska kanske 

läraren inte behöver ha samma rutiner varje morgon som att exempelvis handhälsa på 

eleverna vid dörren. Ett annat sätt att skapa arbetsro i klassrummet är att använda sig av 

självständiga elever som kan ta ansvar genom att använda dem som förebilder för de 

andra. Genom att släppa in de eleverna i klassrummet först sätter de en mall för de 

andra så att de också kan komma in, ta upp sina arbeten eller liknade för att börja jobba 

(Steinberg, 2004) 

 

Uppmärksamhet 

Icke-verbal påverkan 

Läraren behöver elevernas uppmärksamhet, säkerligen flera gånger varje dag vid 

genomgångar, föreläsningar, redovisningar etc. En av de viktigaste tillfällena för 

uppmärksamhet är den första tiden läraren har med eleverna. Det blir en grund till hur 

lektionen kommer att kommer att bli. En förutsättning för god uppmärksamhet är att 
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läraren själv är förberedd att man vet vad syftet med lektionen är, hur man ska lägga 

upp det praktiskt och att man förberett och tagit fram material som behövs (Steinberg, 

2004). 

Steinberg (2004) menar att det är väldigt viktigt att läraren även tänkt igenom sitt sätt 

att möta gruppen och att det stämmer med det syfte man vill uppnå. Syftet kan var att få 

koncentration från eleverna och väcka uppmärksamhet. Visa vem det är som är ledaren 

och vilka regler man har men även att skapa goda relationer med eleverna. Detta kan 

givetvis göras på olika beroende på syftet med lektionen är och vilka man möter. Det är 

viktigt att försöka skapa en positiv förväntan på det som komma skall och att få gruppen 

att följa ledaren. 

Om läraren förberett för uppmärksamhet som kontakt med barn och dess föräldrar, tänkt 

igenom hur man tar emot elever på morgonen och hur det ser ut i rummet vad gäller den 

estetiska utsmyckningen har man lagt en grund för bra uppmärksamhet. Därefter är det 

upp till läraren vilken uppmärksamhet den får av eleverna. Vad läraren utstrålar när 

han/hon kommer in i rummet har stor betydelse för hur man får elevernas 

uppmärksamhet. En och samma klass kan bete sig olika mot olika lärare, hos vissa 

kommer eleverna i tid är förberedda och sätter sig där de ska. Samma grupp kan hos en 

annan lärare vara okoncentrerade från början och det tar tid innan läraren får elevernas 

uppmärksamhet och kan komma igång med lektionen. Detta handlar om hur bra 

ledarskap läraren lyckats skapa att eleverna accepterar läraren som sin ledare. 

Eleverna läser av lärarens kroppsspråk och förlitar sig mer på vad dennes kropp säger 

än vad som uttrycks verbalt (Steinberg,2004:248-250). För att uppnå detta bör läraren 

vara samlad och förberedd, kanske redan skrivit på tavlan eller liknande. Genom att 

läraren går in i rummet på ett sätt som säger att man förväntar sig uppmärksamhet är det 

också lättare att få det. Detta kan göras med bestämda steg som visar att man vet vart 

man är på väg samtidigt som läraren höjer blicken och tittar ut över sina elever. Därefter 

stannar läraren i mitten av sin ”scen” som Steinberg (2004) uttrycker det. Författaren 

menar att lärare får skapa sig sin egen scen i klassrummet, ofta framför tavlan där man 

kan få alla blickar riktade emot sig. Läraren ska då ställa sig i mitten av sin scen för att 

väcka uppmärksamhet. Även positionen, hur läraren står i rummet har betydelse för hur 

auktoritär eleverna kommer att uppfatta sin lärare. En stadig hållning och en 

förväntansfull blick kan ge uppmärksamhet Ett stabilt intryck ges genom att båda 

fötterna stadigt på golvet med händerna utefter sidorna eller med handflatorna vända 

uppåt. Det kan vara värt att öva ett par gånger på hur detta kan gestaltas för att ge ett 

stabilt intryck på ett naturligt sätt. Väl framme kan läraren vänta 3-4 sekunder innan 

han/hon börjar prata till eleverna, det signalerar att man förväntar sig 

uppmärksamhet. ”Ju mindre du behöver tala för att få uppmärksamhet desto bättre” 

(Steinberg 2004:250). 

Ibland hjälper det inte att få uppmärksamhet med bara kroppsspråket eller den ”vanliga” 

rösten. Då menar Steinberg (2004) att läraren kan höja rösten mer än vanligt fast bara 

under ett par sekunder ta en en kort paus så att man tillkallar uppmärksamhet och 

därefter går tillbaka till sin normala samtalston igen. Det finns även en hel del exempel 

på hur läraren inte ska göra när han/hon vill ha uppmärksamhet, vilka inte alltid är så 

självklara utan, det ingår i en lärares yrke att reflektera över sig själv och hur det man 

gör påverkar gruppen. Exempel på sådant som inte är bra att göra är  att höja rösten mer 

än 5-6 sekunder eftersom detta skapar en högre ljudvolym i hela klassen, använda sig av 

förstora gester som inte går ihop med det man säger, det bidrar istället till oro i klassen, 

eller att gå omkring i klassrummet detta ger ett stökigt intryck och att det är lätt att det 

läraren förmedlar med sitt kroppsspråk smittar av sig på eleverna. Att tjata är ännu ett 
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dåligt exempel som författaren tar upp, vilket motverkar syftet att få uppmärksamhet 

från eleverna eftersom det visar på ett svagare ledarskap och uppnår ofta ändå inte 

syftet med det man säger.  (Steinberg, 2004:250-251). 

Läraren som förebild 

”barn gör inte som du säger utan som du gör” är en känd fras för många, och som är 

viktig att tänka då det gäller vilket beteende läraren vill att eleverna ska ha i 

klassrummet. Steinberg (2004) menar att betydelsen av den icke verbala påverkan är 

väldigt viktig i detta sammanhang. Om läraren själv gestaltar det beteende han/hon vill 

ha i klassrummet blir det lättare för läraren att få tillbaka samma beteende från eleverna. 

Om läraren vill ha tystnad i klassrummet hjälper det inte att höja rösten ut till alla i 

klassen varje gång då arbetsro är syftet. Tvärtemot bidrar det till att höja ljudnivån i 

klassen. Kroppsrörelser sänder ut fler budskap än vad som är tänkt. Ett annat exempel 

kan var om läraren märker att en uppgift eleverna håller på att jobba med inte uppfattats 

ordentligt och ska gå igenom den en gång till. Det kan då vara lätt att läraren samtidigt 

som han/hon är på väg fram till tavlan höjer rösten och börjar prata utan att ställt sig på 

sin ”scen” och väntat in elevernas uppmärksamhet. Det som händer då är att 

kroppsspråket tyder på att det inte är något allvarligt i det som ska sägas och budskapet 

når inte fram till alla . Eleverna kanske tittar upp en kort stund men ger inte den 

uppmärksamhet som behövs för att ta in informationen. Här kommer förankringens 

betydelse in, att stå på den plats som eleverna förknippar med när de ska titta upp och 

lyssna. Att det som sägs stämmer med de signaler kroppen sänder ut (Steinberg, 

2004:252). 

Separationsprincipen 

Separationsprincipen handlar om pausens betydelse när läraren vill få fram ett budskap 

och för att behålla elevernas uppmärksamhet. Genom att att göra pauser på 1-3 

sekunder mellan den huvudsakliga informationen blir det lättare att skilja på det som 

sägs och komma ihåg det. Det handlar om att göra informationen så tydlig som möjligt 

så att den inte försvinner in ett myller av information. Samma princip förtydligar även 

annan information, att dela upp skriftliga instruktioner på ett tydligt sätt eller separera 

platsers syften i klassrummet från varandra. Separationsprincipen gynnar elevers väg till 

att bli mer självständiga genom att de själva kan se vad som ska göras (Steinberg, 2004). 

 

Att vinna tillbaka uppmärksamhet 

Om läraren står och pratar framför eleverna och märker att han/hon förlorat elevernas 

uppmärksamhet har Steinberg (2004) tips på hur läraren lyckas hålla kvar elevernas 

uppmärksamhet. Kan vara att göra varierande kroppsrörelser gå närmare eleverna eller 

en oväntad rörelse med armarna, det ska höra ihop med det som sägs. Använda sig av 

röstens olika tonlägen eller tempon. Göra något som eleverna inte förväntat sig genom 

att visa upp ett föremål eller en bild, berätta en historia som hör till informationen. Det 

handlar om att fånga tillbaka uppmärksamheten genom att variera undervisningen och 

göra den intressant. Det finns flera metoder på hur detta kan gå till. Det är dock viktigt 

att tänka på att variationen passar syftet och inte blir normaliserat och tar överhand. Det 

kan då istället bidra till oroligheter i gruppen (Steinberg, 2004). 

 

Dags att instruera eller undervisa 

instruera eller undervisa 
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Det ger större effekt och tydlighet om läraren visar samma budskap med kroppen och 

rösten samtidigt. Det som ”bara” sägs har lättare att försvinna ut i rummet, medan det 

som visas ”syns” finns kvar. Läraren kan använda sig av olika tecken eller gester på ett 

medvetet sätt för att förstärka det som sägs och underlätta kommunikationen med 

eleverna. Det kan vara en trygghet för eleverna att lära sig kunna tolka det visuella. Det 

visuella i klassrummet bidrar till att både eleverna lyckas bättre men hjälper också 

läraren att få ett tydligare ledarskap i klassrummet. Tydlighet vid instruktioner och 

annat bidrar till en bättre arbetsmiljö eftersom eleverna är säkra på vad de ska göra när 

de börjar arbeta. 

Steinberg (2004) menar att det kan vara bättre att bara använda sig av ickeverbal 

kommunikation vid specifika tillfällen. Till trotsiga barn kan det vara  positivt eftersom 

det blir svårare att argumentera emot det som visas med  kroppen än det som sägs. 

Tydliga budskap ger bättre resultat, samtidigt som kroppsrörelser och ord kan stärka 

varandra och göra det som sägs ännu tydligare, kan det även bidra till det motsatta i de 

fall då de inte stämmer överens (Steinberg, 2004). Särskilt viktigt är det att läraren själv 

håller sig till det som sagts eller visats, en tillsägelse om att eleverna ska räcka upp 

handen innan de pratar i helklass kan lätt bli otydlig om läraren nån minut senare svarar 

en elev som pratar rakt ut i klassen. Det blir svårare att få ordning på klassen om läraren 

inte håller sig till sina egna regler (Steinberg, 2004:264). 

Tecken 

Att använda sig av tecken i undervisningen är ett redskap för att öka kommunikationen 

med eleverna. Genom att använda sig av tecken på ett medvetet sätt för att förstärka det 

man säge,r bidrar till en effektivisering av den kommunikationen lärare har till eleverna. 

Lärarens roll som ledare kan stärkas genom att minska på röstflödet. Att använda sig av 

en skylt där det står exempelvis städning eller samling på brukar vara mer effektivt än 

att ropa ut över klassen vad de ska göra (Steinberg, 2004). 

En bra grundregel är enligt Steinberg (2004) att minska ordflödet vid instruktioner. Det 

är inte alla barn som har lika lätt att uppfatta det som sägs och då räcker det inte alltid 

med bara muntlig information. Ibland kan det visuella vara mer tydligt och ett stöd för 

eleverna att uppfatta vad läraren säger. Författaren jämför en Ikea instruktion med bilder 

och en ”video” instruktion med endast text. Elever lär sig på olika sätt och vissa har 

mycket lättare att följa instruktionen med bilder än med ord. Det ger ett tydligare 

budskap och tar inte lika lång tid som att förstå något som endast är beskrivet med ord. 

Noggrann planering och variation av information som ges till eleverna skapar  i 

slutändan mer effektiva metoder och eleverna förstår snabbare vad de förväntas göra. 

 

Övergången 

Elevaktivitet 

När det är dags för eleverna att jobba själva eller i grupp är en kritisk ”fas” där mängder 

med problem kan uppstå som stör arbetsron. Det är då viktigt att läraren har en struktur 

för vad som gäller innan det är dags att ”släppa” eleverna. Det  är då relevant att läraren 

skrivit ner instruktionerna så att alla kan se dem. Detta kan minska pratet i klassrummet 

och det går alltid att anvisa till de skrivna ordet och eleverna kan själva läsa vad som 

ska göras om de glömt. Detta bidrar till att  eleverna får mer gjort än om de sitter och 

väntar på att få det förklarat för sig igen. För mindre barn och för elever med inlärnings- 

eller koncentrationssvårigheter kan det vara bra att vara extra tydlig och komplettera 

med symboler för vad som ska göras. Handlingsinstruktioner som att eleverna ska ta 

upp matteböckerna och börja jobba på sidan 54 rekommenderas att ta sist i 
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instruktionerna då detta annars kan bidra till att elevernas börjar göra just detta och 

missar annan information. Det  kan också vara betydande att vända på meningen: Börja 

jobba på sida 54 i matteboken, detta föra att slippa upprepa vilken sida de skulle slå upp 

då flera eleverna säkerligen började leta efter matteboken innan  läraren hunnit säga 

vilken sida det gällde (Steinberg, 2004). 

Ansvarstagande hos eleverna kan i denna kritiska fas tränas genom att läraren inte 

direkt efter eleverna satt igång med sitt arbete gå fram till de som räcker upp handen. 

Genom att vänta en stund framme vid tavlan samtidigt som läraren står vänd mot 

instruktionerna och kanske pekar mot det skrivna tränas  eleverna i ansvarstagande. Det 

förstår också att det är viktigt att lyssna på det läraren säger för att veta vad de ska göra. 

Lärare som efter instruktioner och frågor om det är nån som inte förstått, direkt går fram 

till de elever som räcker upp handen, visar inte på tydliga spelregler. Det ger tvärtom  

ett budskap om att de inte behöver följa med på instruktionerna eftersom de ändå får 

hjälp  att komma igång av läraren.  Eleverna tränar inte ansvar om de inte får försöka att 

själva förstå först (Steinberg, 2004). 

Om läraren väntar en stund innan han/hon går fram och hjälper till har eleverna fått 

möjlighet att tänka efter och försöka själva. Därefter är det inte fel att gå fram för att 

hjälpa eleverna. Vissa elever behöver mer hjälp och stöd än andra och det är inte fel att 

hjälpa, men det är viktigt att eleverna lär sig att ta mer ansvar utifrån sina egna 

förutsättningar. 

 

Enskilt arbete 

Lärarens icke-verbala påverkan vid elevernas enskilda arbete 

När eleverna kommit igång med sitt enskilda arbete kan lärarens icke- verbala språk 

påverka elevernas lärande och förmåga att koncentrera sig. Om läraren vill att eleverna 

ska koncentrera sig är det inte alltid en fördel att ha ögonkontakt med eleverna. 

Lärarens blick visar var han/hon vill att eleven ska rikta sin blick på. Det är då relevant 

att läraren riktar sin blick på det eleven ska göra, vilket är uppgiften eleven har framför 

sig. Om syftet är att hjälpa eleven ska läraren titta på uppgiften som den vill ha hjälp 

med. Är syftet att samtala med eleven om något annat kan man söka 

ögonkontakt.(Steinberg, 2004). 

För att på bästa sätt hjälpa eleven är det även väsentligt att stanna kvar en stund och se 

så att eleven kommer igång därefter smyga därifrån bakom eleven för att inte störa 

koncentrationen. Även lärarens tempo när han/hon går rumt i klassrummet påverkar 

elevernas koncentration. Lugna steg gynnar därför arbetsron i klassrummet. Ibland är 

det också bra att vara sparsam med beröm samtidigt som eleven jobbar. Om läraren 

berömmer eleven samtidigt som han/hon arbetar har man stört koncentrationen från 

uppgiften och eleven fokuserar på läraren istället. Detta är något som kan ges i uttryck 

efter lektionen istället (Steinberg, 2004). 

Steinberg skriver ”En av de saker som fascinerar mig mest när jag observerar pedagoger 

i aktion är deras ”tempo”. De som lyckas bäst tycks utstråla en säkerhet och trygghet” 

(Steinberg, 2004:287). 

En säker och trygg kroppshållning kännetecknas enligt Steinberg (2004) av stolt 

hållning och fast blick samtidigt som kroppen rör sig långsamt. Det sänder ut signaler 

som att det är en person man  kan lita på och som ger trygghet i gruppen. Detta är en 

liten del av det som bildar till helheten i ledarskapet. 
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Makt och inflytande två olika saker 

Skillnaden på makt och inflytande är på vilket sätt läraren bemöter en elev, syftet kan 

vara detsamma men resultatet blir olika (Steinberg, 2004). Jenner (2004) menar att 

relationen elev – pedagog inte är jämställd och att pedagogen har en formell och 

informell maktposition. Det är därför pedagogens ansvar att en givande  relation skapas. 

Det är även viktigt enligt Steinberg (2004) att förstå hur läraren ska gå fram till eleven 

på bästa sätt. Genom att vara medveten om hur detta påverkar eleven kan läraren bidra 

till bättre arbetsmiljö. Om läraren ska gå fram och säga till en elev som har ett oönskat 

beteende i klassrummet kan han/hon göra detta på två olika sätt.  Antingen 

i ”maktposition” eller genom att utöva” inflytandeposition”. Maktposition kan 

kännetecknas bland annat genom att gå rakt mot eleven med snabba steg, stå över en 

elev peka på eller stirra eleven i ögonen samtidigt som man säger vad man vill med  

med mycket hög röst. Inflytandeposition kan visas genom att läraren går fram till eleven 

från sidan och lite bakifrån i ett lugnare tempo. Tittar på uppgiften eller bredvid eleven 

och går inte för nära elevens revir. Pratar i ett lugnt tempo med låg röst samtidigt som 

att man är tydlig och visar vad man menar istället för att använda för många ord. 

Även om det kan vara nödvändigt att använda sig av maktpositionen när läraren 

exempelvis behöver sära två elever som bråkar, menar Steinberg (2004) att det är den 

mest ineffektiva metoden för att uppnå sitt syfte och en framtida god relation till eleven. 

Samhällets barn idag är inte uppfostrade på samma kollektiva sätt i att följa auktoriteter 

som barnen var förr. Steinberg (2004) kallar dagens barn för ”lustbarn”. Dessa  barn har 

en individualistisk uppfostran  där de förväntar sig att bli sedda efter vad de har för 

behov och känslor som individer. Att försöka använda maktbeteende mot ”lustbarn” kan 

motverka en bra relation och istället leda till en konflikt som inte leder till förbättring. 

Den bidrar istället till att eleven känner sig trängd i situationen och motarbetar läraren. 

Det är viktigt att läraren ser vilka konsekvenser sitt eget beteendet har för att skapa en 

bra kommunikation, där lösningen leder till att eleven blir konstruktiv och vill 

samarbeta. 

Även när läraren går fram till två elever som bråkar och ska reda ut situationen kan det 

var ett tips att inte stirra på eleverna när man ska prata med dem om vad som har hänt, 

det leder till att eleven ställer sig i försvarsställning. Det är då bättre att titta på en annan 

punkt exempelvis ner i marken detta beteende från lärarens sida kan leda till att eleven 

inte har samma behov av att försvara sig utan berättar vad som hänt på ett mer opartiskt 

sätt, vilket gör att det blir lättare att komma fram till en lösning. Läraren har då visat 

inflytande med kroppsspråket (Steinberg, 2004). 

 

Beröring och tillsägelser kroppen som verktyg 

En ytterligare del i det icke- verbala ledarskapet är hur läraren kan ta i eleven och hur 

detta påverkar. Givetvis måste läraren känna av individen och vara lyhörd för hur 

mottagliga eleverna är för detta. Det kan finnas olika omständigheter som gör att vissa 

elever har ett starkare revir. En klapp på axeln kan vara ett verktyg för läraren när man 

vill visa att eleven gjort något bra. Om läraren vill ge eleven en tillsägelse kan det 

ibland räcka med att gå närmare den eleven samtidigt som läraren fokuserar på det som 

diskuteras i klassrummet. Ibland kan närvaron av läraren dämpa en okoncentrerad elev. 

Det är därför bra att placera elever som har svårt att koncentrera sig närmare 

lärarens ”scen”. Genom verbala tillsägelser kan läraren upplevas som tjatiga och blir de 

för många kan det motarbeta en bra relation till eleven. Den kan då se läraren som en 

fiende istället, Om läraren vill ha ut ett bra resultat av problematiska situationer är det 
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viktigt att tänka på att man vill utgöra inflytande istället för att utöva makt. Genom att 

använda ett ”jag” budskap och inte skuldbelägger eleven skapar man förutsättningar för 

en bättre relation som lättare leder till positiv förändring i elevens beteende (Steinberg, 

2004). 

 

Uppföljning 

Kvalitativ uppföljning 

För att träna elevernas eget utvecklande mot ansvarstagande individer krävs kvalitativa 

uppföljningar. Läraren behöver skapa tid för att få eleverna att bli medvetna och 

reflektera över deras eget lärande, vad de har fått fram i sitt grupparbete och vad de kan 

göra bättre. Detta gäller i många situationer det är därför viktigt att läraren lägger ner tid 

så att eleverna förstår syftet med vad de gör och varför, och att det finns tid till 

uppföljning (Steinberg, 2004). 

Lärarens metod är inte lika viktig som att slutresultatet uppnås. Det är också viktigt att 

läraren genuint menar det han/hon säger och gör. Är exempelvis syftet att uppnå 

arbetsro för att få en tyst miljö kommer det vara svårare att nå målet. Men är arbetsro 

för att eleverna ska utvecklas utifrån de bästa förutsättningarna kommer de känna att 

läraren bryr sig och det blir lättare att uppnå en kvalitativ arbetsmiljö (Steinberg, 2004). 
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BILAGA.2 

Observationsunderlag 

 

• Gester 

• Hållning 

• Tempo 

• Röststyrka 

• Intonation och betoning 

• Revir, dvs. närhet till de egna och avstånd till andra 

• Ögonkontakt 

• Minspel 

• Position i rummet 

• Läge i förhållande till andra (under, i jämnhöjd med, ovanför) 

• Lutning av kroppen och huvud    

• Miljön 

 

 


