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Sammanfattning
Abstract

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vad god kommunikation kan innebära för positivt lärande samt beröringens
betydelse för kommunikationen sett ur ett lärarperspektiv. Vi har arbetat utifrån frågorna:
- Vad är god kommunikation?
- Vad innebär god kommunikation för elevers lärande?
- Arbetar lärare medvetet med fysisk kontakt för att förbättra kommunikationen med elever?
Metoden har bestått av en triangulering, där den teoretiska bakgrunden har varit ett stöd vid utförandet av observationer
och intervjuer. Observationerna har genomförts i klasser där vi har observerat lärares sätt att kommunicera med elever. I
anslutning till observationerna har vi intervjuat läraren om hennes syn på kommunikation, närhet och beröring.
Vi har kommit fram till att god kommunikation beror på hur budskapet framförs av sändaren, men större betydelse har
mottagarens sätt att lyssna, uppfatta icke-verbala signaler samt sändarens och mottagarens engagemang. Vi har också
funnit att lärare använder fysisk kontakt för att förstärka kommunikationen mellan dem och eleverna.
Eftersom att vi kommunicerar mer med icke-verbala signaler som är både medvetna och omedvetna mynnar diskussionen ut i
frågan om kommunikationen i framtiden kommer att försämras om vi inte är fysiskt närvarande med den vi kommunicerar.
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Inledning
Anledning till vårt val av ämne är vårt intresse för kommunikation mellan människor,
både verbal och icke-verbal. Vår erfarenhet säger oss att kommunikation är mycket
mer än bara ord, därför är vi nyfikna på vad som egentligen sker när ett samtal äger
rum. Vad säger vi med kroppen? Hur ser vi på varandra? Rör vi vid varandra?
Tidigare i vår utbildning har vi läst en kurs som hette Kommunikation, samtal,
handledning och konfliktlösning”, 5 poäng. I den kursen fördjupade vi oss i ett
arbete som vi kallade ”Samtal och beröring”. Arbetet byggde på ett antal intervjuer
med erfarna lärare. Vi frågade lärarna om de trodde att kommunikation förbättras av
närhet och beröring. Vi kom fram till att kommunikation förbättras och förtydligas
av beröring. Det som förvånade oss var att speciellt de manliga lärarna var mycket
medvetna om hur, var och när de tog i elever. Slutsatsen av vårt arbete var att
kommunikation förbättras av beröring och att det berodde på ett starkt engagemang
från läraren vilket gjorde att eleverna lyssnade och koncentrerade sig bättre. Vi kände
att detta ämne var värt att utreda vidare. Därför beslöt vi oss för att i examensarbetet
fördjupa vår kunskap.
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Syfte och problemformulering
Syftet med vårt arbete är att få kunskap om vad god kommunikation kan betyda för
positiv inlärning. Genom att läsa om kommunikation i allmänhet hoppas vi få bättre
förståelse för kommunikation och beröringens betydelse för positivt lärande, då
beröring utgör en del av kommunikation.
Kommunikation är ett mycket vitt begrepp och innan vi kan formulera frågor kring
vårt arbete, har vi försökt att definiera ordet. Vi har valt följande tre definitioner av
kommunikation:

Ericson (1996) definierar språket efter Luria. Luria delade in språkanvändningen i
nivåer som grundade sig på den mentala aktiviteten. I ett sammandrag gör vi
tolkningen av Ericsons (1996) definition på följande sätt:

- För kommunikation krävs, en önskan att vilja
kommunicera, en vilja att förmedla något, individens
förmåga att anpassa sig, att meddelandet har en struktur,
att meddelandet sekvenseras samt att ett samspel mellan
sändare och mottagare etableras.

- kommunikation -en, -er förbindelse; samfärdsel; kontakt mellan
människor; överföring av information m.m.

      Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 1997.

-    Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder
att något blir gemensamt. Att man meddelar sig eller delar med sig av
något: innebörder, upplevelser, tankar, känslor, handlingar och
värderingar. Två människor som gör något som blir gemensamt -det är
grunden för kommunikation.
http://pages.hotbot.com/politics/mattias/information.html

Utifrån dessa tre definitioner har vi formulerat vår egen definition av beröring som
passar vår inriktning av arbetet.

För oss är beröring ett sätt att kommunicera och beröringen
måste ske med respekt för den man berör. Beröring speglar
kontakt mellan människor och vilken relation de har till
varandra. Genom beröring delar man med sig av sina känslor
och ger en del av sig själv.
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I vår teoretiska bakgrund har vi tittat på vad god kommunikation kan innebära för
inlärning och beröringens betydelse för kommunikation utifrån ett fysiologiskt, ett
biologiskt och ett psykologiskt perspektiv. Med ett fysiologiskt perspektiv menar vi
vad som händer i kroppen vid beröring. Vi beskriver även hur sinnesintrycken är
organiserade i kroppen. Det biologiska perspektivet beskriver hur de fysiologiska
reaktionerna påverkar individens kropp. I det psykologiska perspektivet ser vi hur de
fysiologiska och biologiska effekterna påverkar individen mentalt.

Anledningen till att vi valt att observera kommunikation mellan lärare och elev samt
beröringens betydelse för kommunikationen ur ett lärarperspektiv är:
- att lärarens talutrymme ofta kan vara större än de är medvetna om,
- att lärare ofta verkar ta i eleverna utan att egentligen vara medvetna om det,
- att litteraturen inte behandlar beröringens betydelse för kommunikationen i någon

större omfattning.

• Vad är god kommunikation?

• Vad kan god kommunikation innebära för elevers lärande?

• Arbetar lärare medvetet med fysisk kontakt ”beröring” för att förbättra
kommunikationen mellan lärare och elev?
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Metodansats
Vår metod för examensarbetet innebär en form av triangulering, det vill säga genom
teori (läst litteratur), observationer och intervjuer, vill vi få en uppfattning om vilken
betydelse god kommunikation har för elevers inlärning samt beröringens betydelse
för kommunikationen. Observationer och intervjuer utgör vår empiri.

 Teori

         Observation                      Intervju

Vi har gått till väga på följande sätt i vår metod:

1. Litteraturfördjupning - Teoretisk bakgrund
2. Observation

-Målbeskrivning för observation
-Utformning av observationsmodell
-Observationsmodell

3. Intervju

1. Litteraturfördjupning – Teoretisk bakgrund

För att få en helhetssyn om vad god kommunikation kan innebära för elevers lärande
samt beröringens betydelse för kommunikationen krävdes det att vi fördjupade oss i
ämnet kommunikation. Vi har läst om hur dagens forskare ser på kommunikationens
delar, den verbala, vokala och icke-verbala. För att få en djupare förståelse för
kommunikation har vi läst om kommunikationens ursprung.

2. Observation

Vi har gjort observationer i sex olika klasser från lågstadiet och mellanstadiet, tre
klasser i år 2 och tre klasser i år 5, totalt från tre olika skolor. Vi har medvetet valt att
observera dessa årskurser därför att de ligger i mitten av stadierna. Skolorna och
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lärarna är slumpmässigt valda.
För att få ett kunna bedöma observationerna på ett likvärdigt sätt har vi läst litteratur
om observationsteknik. Vi är dock medvetna om att observationerna är subjektiva. I
vårt utförande av observationer har vi i möjligaste mån använt oss av råd från Patel
och Tebelius (1987). De anser att observatören ska starta med en prov-
observation, vilket vi också gjorde. Därefter utvärderades och justerades
observationsmodellen. Patel och Tebelius (1987) menar att observation passar
bäst som metod att samla information när ämnesområdet handlar om beteenden i
naturliga situationer. En fördel med att observera är att man kan observera någon
som inte kan uttrycka sig verbalt. Till nackdelarna hör att det är tidskrävande och
kostsamt att utföra observationer. Patel och Tebelius (1987) påpekar också att det är
viktigt att de som blir observerade är naturliga. Ett sätt att få observationen
naturligare är att den som utför observationen spenderar tid tillsammans med dem
som ska observeras innan, så att de hinner vänja sig vid situationen.
När man utför en observation bör den vara väl systematiskt planerad, informationen
måste registreras systematiskt, menar Patel och Tebelius (1987). Patel och Tebelius
(1987) gör dock skillnad på strukturerad och ostrukturerad observation.
Den strukturerade observationen innebär att forskaren har bestämt vilket beteende
som ska ingå i observationen. Forskaren sätter upp ett antal kategorier som ska
studeras. Forskaren utformar ett observationsschema där han bara behöver pricka
av varje beteende som inträffar.
Den ostrukturerade observationen används för att forskaren ska kunna samla så
mycket information om ett problemområdet som möjligt. I detta fall har inte
forskaren något observationsschema, istället ska han observera allting. Att
observera allting är något som bara den skickligaste forskaren klarar av, menar Patel
och Tebelius (1987). Under den ostrukturerade observationen gör forskaren
anteckningar i form av nyckelord. I direkt anslutning till observationen bör man
dokumenterar fullständigt för att inte glömma och för att få med detaljer.

- Målbeskrivning för observation

Vi satte upp mål för observationerna utifrån frågan:
- Vad vill vi observera?

• Lärarens kontakt med eleverna- muntlig och fysisk.
• I vilka situationer använder läraren fysisk kontakt?
• Hur rör sig läraren i klassrummet?
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• Lärarens förmåga att koncentrera sig på en elev i taget med ögonkontakt och
gester.

För att kunna observera alla klasser på ett likvärdigt sätt och kunna jämföra
resultaten, definierar vi

muntlig kontakt som:
• instruktioner i helklass
• hjälp i form av enskilda instruktioner
• beröm och tillrättavisningar individuellt och i grupp

fysisk kontakt som:
• direkt fysisk kontakt, medveten eller omedveten.

- Utformning av observationsmodell

För att observationerna skulle bli så objektiva som möjligt har vi valt klasser som vi
inte har någon personlig relation till, varken till elev eller lärare. I observationerna har
vi valt att observera utifrån lärarens perspektiv, hur läraren kommunicerar i helklass.
Läraren har förberetts endast genom att vi har talat om att observationen handlar om
kommunikation och att lektionen bör innehålla följande: inledning, självständigt
elevarbete och avslutning. Lektionspasset skulle vara ungefär 40 minuter långt. Efter
observationen intervjuades läraren för att få hennes aspekt på lektionen. Vi
redovisade vad vi hade observerat och jämförde detta med lärarens uppfattning. Vi
intervjuade därefter läraren om hennes uppfattning om kommunikation och beröring.

- Observationsmodell

(Observationsmodell se bilaga 1 och 2)
I våra observationer har vi valt att observera både den muntliga och den fysiska
kontakten mellan lärare och elev. Anledningen till att vi observerar den muntliga
kontakten är att vi vill ha reda på vad god kommunikation innebär för elevers lärande
samt att den fysiska kontakten ska observeras i sitt sammanhang.
Vi har observerat hur den fysiska kontakten sker och om den verkar vara medveten
eller omedveten. Dessutom har vi tittat på antalet tillfällen läraren har haft fysisk
kontakt med en elev samt intensiteten (hur) och lokaliseringen (var) av den fysiska
kontakten.
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Under observationen har vi observerat lärarens aktivitet då det gäller muntlig kontakt
i helklass och enskilt med elever. I helklasskommunikationen har vi delat in
observationen i monolog och dialog. Med monolog menar vi antalet tillfällen då
läraren talar till helklass, utan att förvänta sig svar, som till exempel vid instruktioner
och högläsning. Vi försöker också få en uppfattning om längden av lektionens delar,
inledning, självständigt elevarbete och avslutning. Med dialog menar vi samtal mellan
lärare och elev inför övriga elever, exempelvis när en elev svarar på en fråga eller
frågar något.
Vid den muntliga enskilda kontakten observeras antalet samtal mellan lärare och elev.
En av oss har observerat läraren, medan den andre har tittat på eleverna och
stämningen i klassen. Observationerna har gjorts skriftligen och intervjuerna har
spelats in på band.

3. Intervju

Eftersom vi har valt att göra intervjuer har vi också läst litteratur om intervju- och
frågeteknik. Eftersom intervjuerna har gjorts med hjälp av bandspelare har vi
undersökt bandspelarens för- och nackdelar. Trost (1993) anser att fördelarna är att
man kan lyssna till sitt eget tonfall och ordval. Man kan skriva ut ordagrant vad som
har sagts. Man lär sig mycket som intervjuare genom att lyssna i efterhand på hur
man har ställt frågor och hur man har agerat. Dessutom kan man verkligen
koncentrera sig på frågorna eftersom man inte behöver anteckna.
Till nackdelarna hör att alla gester och all mimik går förlorad när man spelar in på
band. Intrycken just för stunden kommer heller inte med på banden, därför är det
egna minnet en viktig ingrediens vid tolkning och analys av intervjun. Att använda
bandspelare kan även innebära att den svarande blir besvärad och hämmad på grund
av att han eller hon inte tycker om att bli inspelad. Om man ändå vill använda sig av
en bandspelare, menar Trost (1993) att det finns några saker som man kan tänka på
för att underlätta inspelningen. Man ska se till att bandspelaren inte syns, de
påminner om inspelningen. Kassettbanden måste vara långa så att intervjun inte
behöver avbrytas av bandbyte. Om bandspelaren drivs på batterier, bör man
naturligtvis se till att de räcker under hela intervjun. Efter intervjun bör man skriva
ned alla reflektioner och intryck som dykt upp under intervjuns gång, men som inte
finns inspelade på bandet.
Trost (1993), skriver vidare om hur intervjuaren bör agera för att få ett så bra resultat
som möjligt. Man bör träna bort eventuella ovanor som kan avleda
uppmärksamheten från samtalet. Det kan till exempel vara att man omedvetet vippar
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med foten, kliar sig i håret eller rättar till glasögonen. Intervjuaren ska vara en bifigur
och låta den svarande stå i centrum.
För att intervjun ska bli bra är det viktigt att också den första kontakten blir bra. Ett
bra tips, enligt Trost (1993) är att göra en kort presentation och förklara på ett enkelt
sätt anledningen till intervjun. Intervjuaren måste på ett ungefär kunna bedöma
tidsramen för intervjun och ange den för den som intervjuas.
I en intervju är det som alltid viktigt att vara ärlig. Här bör man dock vara passivt
ärlig och inte aktivt. Med detta menar Trost (1993) att man bör hålla inne med
information och känslouttryck som för situationen inte är relevant. Frågorna ska vara
enkla och raka och man ska absolut bara ta en fråga i taget. Även Patel och Tebelius
(1987) anser att man bör ställa en fråga i taget. Om man kommer in på lite mer
känsliga områden är det viktigt att man inte använder förskönande ord som gör att
den intervjuade missuppfattar frågan. Man bör undvika frågor som innehåller
negationer. ”Ställ inte allmänna frågor! Ställ specifika och konkreta, jordnära
frågor!” (Trost s. 49, 1993). Trost (1993) menar att många kan vara rädda för
tystnaden i ett samtal. När man intervjuar är det bra med en stunds tystnad ibland.
Om man panikartat försöker komma på extrafrågor blir det fel. Provocerande frågor
är oftast inte bra, då riskerar man som intervjuare att förlora förtroendet inför den
intervjuade. Om man känner att man tappat lite av kontakten, kan provocerande
frågor fungera som ”isbrytare” och få intervjun att vakna till liv igen.
Trost (1993) anser liksom Backlund (1991) att man bör ”tala med bönderna på
böndernas sätt och med lärde män på latin” (Trost s. 54, 1993). Intervjuaren ska i
viss mån kunna anpassa sig till den som intervjuas och använda ett språkbruk som är
relevant för situationen. Naturligtvis ska man inte överdriva eftersom det märks
ganska tydligt och situationen blir löjlig.
”Varför?” är en fråga som man bör vara sparsam med i en intervju hävdar både Trost
(1993) och Patel och Tebelius (1987). Patel och Tebelius påpekar att man bör
undvika varför-frågan, då den kan ge ett för öppet svar som blir svårt att kategorisera.
I vardagslivet använder vi mer ”varför” som en tillrättavisning, än som en riktig fråga
(Trost 1993). Om ett barn har varit olydigt frågar mamman, ”- Varför gjorde du så?”
Tillrättavisningar hör inte hemma i en intervju. Författaren ger förslag på hur man kan
uttrycka sig genom att undvika varför-frågan:

• berätta vidare…
• hur menar du då?
• vad betyder det att…?
• nu hänger jag inte riktigt med, vill du hjälpa mig?
• hur uppfattade du situationen själv just då? (s.54)
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Man ska inte formulera frågor i form av påståenden. Exempel på en felaktig fråga är,
”…det är väl inte så roligt att…?” (Trost 1993, s.56). I vardagslivet ställs sådana
frågor för att förenkla kommunikationen. Den som intervjuar får inte ta för givet att
han eller hon förstår allting som sägs. Det är viktigt att ställa följdfrågor och gå vidare.
Då blir intervjun mer sanningsenlig och innehållsrik.

Teoretisk bakgrund
Den teori som ligger till grund för detta arbete är den som Maltén (1998), Sjöholm
och Pollack hävdar gälla beträffande kommunikationens delar. Teorin innebär att
endast 7% av kommunikationen är verbal, 38% är vokal och 55% är icke-verbala
signaler. Första gången vi stötte på denna teori väcktes intresset för att lära oss mer
om innehållet i kommunikation och hur man blir bättre på att kommunicera. När man
talar om kommunikation är det oftast de 7% man syftar på. De övriga delarna av
kommunikationen är vi inte alltid medvetna om och de är därför svårare att upptäcka
i ett samtal.
Vi har valt att se uppbyggnaden av kommunikation som ett träd, där beröringens
betydelse för kommunikationen vilar på kommunikationens övriga delar. Trädets
rötter består av kommunikationens ursprung, Språkets uppkomst och utveckling.
Stammen utgörs av Kommunikationsteori och löper vidare i Förutsättningar för
god kommunikation samt Kommunikationens funktioner. Stammen förgrenar sig i
två huvudgrenar, den Verbala och den Icke-verbala kommunikationen. Den verbala
grenen delar upp sig i ytterligare tre grenar, Regler för kommunikation, Vokal
kommunikation och Vad kan gå fel när vi kommunicerar? Mellan huvudgrenarna
fortlöper stammen som berör Skillnader mellan verbal och icke-verbal
kommunikation. Den icke-verbala grenen växer ut i två grenar: Kroppsspråk, gester,
mimik och ögon som förstärkning till den verbala kommunikationen och När vi ej
kan tala. Vidare löper stammen upp i Beröringens betydelse för kommunikationen,
sett ur ett fysiologiskt, biologiskt och psykologiskt perspektiv.
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Trädet är hämtat ur Vår skola 6/88. Vi har redigerat bilden utifrån vår disposition.
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Språkets uppkomst och utveckling

Sundin (1996) antar att språket, som inte är medfött, har utvecklats från gester och
enkla läten till mer komplicerade språk. Författaren menar också att ”Det är med
språket, /…/ som människan på allvar skiljer sig från djuren.” (s.14). Språket
visar att människan kan tänka och kan använda sig av symboler och begrepp.
Dunbar (1997) hävdar att språket uppkom för att djur och människor är intresserade
av skvaller och att vi är av social natur. Dunbar anser att hans teori stämmer då han
har gjort undersökningar där han funnit att två tredjedelar av ett samtal handlar om
sociala frågor. Dunbar menar att apornas putsning är en social upplevelse och att
den på något sätt är en funktion för att kommunicera och vara sociala. Apor har inte
förmågan att utveckla tal på grund av att de saknar den biologiska talapparaten som
krävs. Allt eftersom evolutionen gick framåt och grupperna som djuren levde i blev
större, fick man större behov att kunna kommunicera med flera. Att putsa varandra
för att vara sociala blev svårt i en stor grupp. Därför menar Dunbar (1997) att språket
uppkom för att vi på ett effektivare sätt skulle kunna vara sociala med flera individer i
gruppen. Språket, det språk som vi känner till, uppstod i samband med att Homo
Sapiens såg dagens ljus, tror Dunbar, för ungefär 500 000 år sedan. Språkets
uppkomst och utveckling skedde under en lång process. Enligt Sundin (1996) är det
mänskliga språket så mycket mer än bara utbyte av tankar och ord. Det är genom
kommunikationen som vi för vidare vår kultur, våra traditioner och olika de tekniker
som människan har uppfunnit, från generation till generation.
Backlund (1991) beskriver dagens samhälle som ett informationssamhälle, vilket
ställer stora krav på oss när det gäller sättet att kommunicera. Vi blir hela tiden
matade med information, både muntlig och skriftlig. Genom televisionen får vi
dessutom möjligheten att möta flera olika kulturer. Detta gör att vi måste vara
skickliga på att tolka och förstå flera olika sätt en människa kan uttrycka sig på,
muntligt, kroppshållning och med ögonen. Att vi har möjligheten att förstå och ta till
oss andra kulturer ställer högre krav på vår kommunikationskompetens än vad som
krävdes i exempelvis ett bondesamhälle. Då kanske det räckte med att veta hur man
skulle bete sig under ett kyrkobesök (Backlund 1991). Att vi blir matade med
visuella bilder och auditiva miljöer som växlar snabbt, kan ha negativ effekt på vårt
språk och kontakten mellan människor, fortsätter Backlund. Den negatinva effekten
kan innebära att vi blir ytligare mot varandra. De människor som levde i början av
1900-talet var duktigare på att lyssna än vad dagens människor är. De kunde stå och
lyssna i flera timmar på någon som talade och de fann stor glädje i att lyssna på sagor
och sägner om kvällarna framför brasan. De hade mer tålamod att lyssna än vad
dagens människor har.
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Kommunikationsteori

Vad innebär ordet kommunikationsteori? Maltén (1998) menar att vi behöver
förklara kommunikationen i verkligheten utifrån teorin. Han nämner tre olika typer av
kommunikationsteorier. Den första är kognitiva teorier som representerar individens
tankar, handlingar och känslor. Sociala teorier omfattar individens barndom och
sociala utveckling. Den tredje och sista teorin, interaktionistisk teori, ser människan
ur ett helhetsperspektiv där både arv och miljö samverkar.
Det finns alltid anledning till att vi kommunicerar, anser Nilsson (I ord…1993).
Dahlkwist (1994) anser att kommunikation uppstår i mötet mellan två människor.
Maltén (1998) menar att kommunikation mellan människor kräver en sändare och en
mottagare. Både sändare och mottagare lägger sina värderingar i budskapet, vilket
gör att budskapet kodas innan det sänds och tolkas när det mottages. Maltén
beskriver att budskapet går genom ett filter. Filtret består av varje människas
personlighet, tidigare erfarenheter, upplevelser, attityder samt humöret. Dahlkwist
(1994) anser att sändaren skickar ett budskap genom olika kanaler. Kanalerna kan
vara skriftliga eller muntliga. Nilsson (Individ och…1993) beskriver att budskap
sänds i två nivåer. Vad som sägs utgör innehållsnivån och är av informations-karaktär.
Hur det sägs utgör relationsnivån, vilka rättigheter och skyldigheter som råder i ett
samtal. Stensaasen och Sletta (1997) ser kommunikation som en process, som
varken har en början eller ett slut.
Nilsson (I ord…1993) hävdar att samtalsdeltagaren alltid har ett syfte eller ett motiv,
något han eller hon vill uppnå med kommunikationen. Målet med kommunikation kan
vara mer eller mindre medvetet. Nilsson (I ord…1993) menar att de båda parterna i
ett samtal är beroende av varandra eftersom de söker bekräftelse. Stensaasen och
Sletta (1997) hävdar att kommunikation i form av beröring kan skapa både närhet
och avstånd mellan människor. Samtidigt som kommunikationen kan utveckla en
människa så kan den också leda till konflikter.
Maltén (1998) och Nilsson (I ord…1993) är överens om att sammanhanget har stor
betydelse för kommunikationen. All kommunikation ingår i ett sammanhang och ska
betraktas som en helhet menar Stensaasen och Sletta (1997). Maltén kallar detta för
kontextmodellen som innehåller följande tre delar: fysisk kontext, social/emotionell
kontext och kulturell kontext. Med fysisk kontext menar han tiden och platsen där
kommunikationen sker och om flera personer vistas där eller om det är ett speciellt
samtalsrum. Social/emotionell kontext beskriver atmosfären under
kommunikationen. Klimatet kan till exempel vara laddat, hotfullt eller harmoniskt.
Den kulturella kontexten avser värderingar, religiös ställning och åsikter som de
inblandade har.
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Förutsättning för god kommunikation

Backlund (1991) och Maltén (1998) lägger båda vikt i konsten att lyssna. Lyssna är
förutsättning för att kommunikation ska kunna äga rum. - Hur är en god lyssnare?
Maltén (1998) definierar en god lyssnare på följande vis: lyssnaren ska inte bara
använda öronen utan lyssna med alla sinnen. Att lyssna aktivt innebär att man visar
intresse för den som talar. Det gör man genom att ha ögonkontakt samt inte avbryta
i onödan. Lyssnaren ska visa respekt, empati och våga vara tyst. Den goda lyssnaren
bör också kunna lyssna intuitivt. När man lyssnar intuitivt lyssnar man ”mellan
raderna”, vilket innebär att man lyssnar på det som egentligen inte sägs. Nilsson och
Waldemarson (1994) beskriver hur viktigt det är att lyssna både på det som sägs och
inte sägs. Särskilt menar de att lyssnaren ska lyssna efter tonläge, betoningar, pauser
och röstklang. Detta kallar Nilsson och Waldemarson (1994) det ”insagda”.
Backlund (1991) poängterar vikten av att man som lyssnare inte tolkar budskapet
efter vem som säger det, ”…även snickare kan förklara andliga ting…” (s.154).
Viktigt är också att man lyssnar på hela budskapet och inte drar förhastade slutsatser.
Kay Pollak citerar i sin bok ”Att växa genom möten”, en norsk flicka som beskriver
hur en god lyssnare ska vara; ”En god lyttere har öjne man kan se in i och en
kropp man kan ta på – hvis man vill.” Pollak beskriver också hur stor kraft
lyssnandet kan ha. Förmågan att lyssna kan vara det mest kraftfulla sättet att förändra
i sin omgivning och förändra hur omgivningen ser på en. Nilsson och Waldemarson
(1994) poängterar också att det är lätt att lyssnaren slutar att lyssna för tidigt. Som
lyssnare vill vi gärna snabbt dra en slutsats om vad den andre har att säga och fyller
därför i med vad vi tror ska sägas. Stensaasen och Sletta (1997) menar att även om
vi lyssnar till hela budskapet, tolkar vi budskapet utifrån våra tidigare erfarenheter,
framtida behov och hur vi upplever situationen. Vi är aldrig riktigt objektiva i vårt
lyssnande, även om försöker vara det. Enligt Nilsson och Waldemarson (1994)
anses lyssnandet vara något som alla kan utan särskild träning. Backlund (1991)
menar också att alla tar lyssnandets konst för givet. En undersökning visar att
skolelever tillbringar 75% av sin tid med att lyssna, ändå ingår inte medveten
lyssnarträning i undervisningen. Liksom Backlund (1991) anser Nilsson och
Waldemarson (1994) att alla behöver träning i att lyssna för att bli goda lyssnare.
Även Dahlkwist (1994) uppger siffror som visar att skolelever ägnar i genomsnitt
70% av sin lektionstid att lyssna på läraren. Detta innebär alltså att det i sista hand är
lyssnaren som avgör kvalitén på kommunikationen. Stensaasen och Sletta (1997) ger
ett exempel som visar hur viktig roll lyssnaren har. Johan är kär i Maria. Hur starkt
Johan visar detta med ord och handling spelar ingen roll om Maria inte
uppmärksammar och tar det till sig, alltså hur mycket hon lyssnar.



22

Kommunikationens funktioner

Enligt Imsen (1992) är språket inte enbart till för att kommunicera med andra, det är
också viktigt för att vi ska kunna organisera våra tankar. Eftersom språket har
betydelse för tankeprocesser påverkar det också våra handlingar. Om man observerar
småbarn i en sandlåda, märker man att de inte pratar speciellt mycket med varandra
utan mest med sig själv. Enligt Vygotsky är detta egocentrerade och inre tal, en
förutsättning för tänkandets utvecklande. När vi blir vuxna utvecklas det till ett tyst
inre tal som utgör underlaget för självreflexion och medvetenhet.
Samtalets och språkets funktioner är oändligt många. Nilsson (I ord…1993)
strukturerar upp några av de viktigaste funktionerna:

• ge information
• uppdatera vår gemensamma värld
• uttrycka kunskap och fakta
• förmedla känslor och attityder
• tala om hur vi uppfattar andra
• lösa problem
• påverka, anpassa och kontrollera andra
• få kontakt och känna närhet.

Nilsson och Waldemarson (1994) kategoriserar kommunikationens funktioner i fyra
behovsgrupper:

• fysiologiska behov (fortplantning, föda, skydd),
• psykologiska behov (identitet, bekräftelse, trygghet),
• relationsbehov (tillhörighet, närhet, status),
• samhälleliga behov (anpassning, kunskapsöverföring, traditioner). (s.23)

Av dessa funktioner anser Nilsson och Waldemarson (1994) att relationsbehovet är
störst. Det är endast i ord och handling som vi kan skapa, bibehålla och utveckla
relationer till andra. Ofta är relationsbehovet så stort att kommunikationens innehåll
saknar betydelse. Kommunikation kan ses som ett redskap som används på ett för
situationen väl anpassat sätt, annars kan konflikter uppstå. Vidare hävdar Nilsson
och Waldemarson (1994) att dålig kommunikation ofta är grunden till konflikter.
Förmågan att kunna tala föds vi med, men färdigheten att kunna kommunicera är
något vi måste träna mycket på.
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Verbal kommunikation

Vi börjar med att beskriva den verbala delen i kommunikationen och kommer
därefter att ta upp den icke-verbala.

Ericson (1996) anser att vi föds med en förmåga att utveckla tal. Det enda som krävs
är att vi växer upp i en omgivning av talande människor och den språkstimulans som
denna omgivning ger. Arv och miljö avgör tillsammans hur pass välutvecklat vårt
språk blir.
Enligt Anders Sjöholm, skådespelare på Östgötateatern, är endast 7% av
kommunikationen verbal i en dialog. Dessa 7% är det som de flesta associerar till
när man talar om kommunikation. Sjöholm menar att den vokala delen utgör cirka
38% av kommunikationen. Den vokala delen är hur vi talar, vår dialekt och tonläge.
De resterande 55% består av de icke-verbala signalerna. Maltén (1998) presenterar
kommunikationens delar på samma sätt. Detta bekräftar även Pollack. Pollack delar
dock in kommunikationen i endast två delar, den verbala 7% och icke-verbala 93%.

Regler för kommunikation

Backlund (1991) konstaterar att det finns en rad regler för hur man bör kommunicera
i olika situationer. Reglerna är olika från kultur till kultur. Hur vi tillägnar oss just vår
kulturs regler beror av den miljö vi växer upp i samt de situationer vi hamnar i. Just
kommunikationsregler är svårt att tillägna sig när man lär sig ett nytt språk och en ny
kultur, menar Nilsson (I ord…1993). Nybörjaren måste lära sig i vilka situationer man
ska vara tyst och när man får ”prata på”. För att kommunikationen ska fungera menar
Dahlkwist (1994) att vi måste hålla oss till samma kommunikationsregler. Reglerna
kan dock vara både medvetna och omedvetna. Stensaasen och Sletta (1997)
beskriver kommunikation som ett samspel mellan människor och för att den ska
fungera måste alla behärska samma regler. Reglerna skiftar dock beroende på vilken
situation vi befinner oss i. Vidare anser Stensaasen och Sletta (1997) att
kommunikationen har både en innehålls- och relationsmässig sida. Pauser och
turtagning är viktiga för att kommunikationen ska flyta. Vi visar med olika gester när
vi vill ta över ordet från den som talar. Exempel på det kan vara att harkla sig eller
söka ögonkontakt, Dahlkwist (1994). Att se intresserad ut och vara deltagande i ett
samtal hör till god ton. Dahlkwist (1994) anser att normalt gör vi pauser på en till två
sekunder när vi samtalar, blir pauserna längre känns det oftast onaturligt. Ju bättre vi
känner den vi talar med, desto längre pauser vågar vi göra. Nilsson (I ord…1993)
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hävdar att svenskar accepterar längre pauser än sydeuropéer. Det finns en rad regler
för vad som accepteras i olika kulturer. Dahlkwist (1994) ger flera exempel:

• italienarna använder till skillnad från japanerna många olika känslouttryck för att
visa tydligare vad de vill säga.

• sydeuropéer tittar längre och intensivare än vad nordeuropéer gör när de samtalar
med varandra. Detta resulterar i att nordeuropéer kan känna sig besvärade och
sydeuropéerna upplever nordeuropéerna som reserverade.

• araber står närmare varandra under ett samtal än vad västeuropéer gör, de berör
även varandra mer.

• hur tätt man får dansa är också kulturellt betingat. I USA får man dansa väldigt
nära utan att det har någon sexuell innebörd. I Israel innebär det däremot att båda
är inställda på att ha sexuellt umgänge.

Stensaasen och Sletta (1997) ger kulturella skillnader i kommunikation ytterligare ett
perspektiv. De delar in mänskliga bakgrundsfaktorer i kulturell bakgrund, den sociala
referensgrupp man representerar samt psykologiska förhållanden. Med kulturell
bakgrund menar författarna människor med gemensamma värderingar, normer och
vilket beteende som är accepterat i just den kulturen. En social referensgrupp kan
vara grupper i samhället som har gemensamma intressen, till exempel en
ungdomsklubb, en politisk eller religiös grupp. I de psykologiska förhållandena ingår
varje enskild individs biologiskt arv, fostran, uppväxtmiljö och upplevelser.

Vokal kommunikation

Enligt Maltén (1998) och Sjöholm utgör den vokala delen i kommunikationen ca
38%. Med den vokala delen förmedlas tonläge, dialekter, klang, betoning och
tempo. Innehållet i kommunikationen är således viktigt, poängterar Maltén, men större
betydelse har ändå hur sändaren uttrycker sig.

Vad kan gå fel när vi kommunicerar?

Vi gör ofta många fel när vi kommunicerar, både medvetet och omedvetet. Dalhkwist
(1994) tar upp några vanliga misstag som vi gör när vi kommunicerar.
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• Ofullständiga budskap: sändaren ger inte tillräckligt med information, avslutar
till exempel meningen med ”…ja, du vet.”

• Tankeläsning: man tar för givet att mottagaren vet vad man menar utan att ett
budskap egentligen har sänts.

• Oklara och generaliserande ord: exempel på sådana ord är: senare, nog, man,
folk, jämt. Dessa ord ger inga bestämda besked och ordet ”man” fråntar sändaren
ansvar för det han säger.

• In på sidospår: sändaren fördjupar sig på detaljer eller byter spår i samtalet för
att undvika känsliga samtal och kanske dölja något.

• Dubbla budskap: den vokala delen och/eller kroppsspråket uttrycker något som
inte stämmer överens med orden.

• Kommunikation bakvägen: att tala bakom någons rygg för att man inte är nöjd
med en situation.

• Decibelmetoden: då argumenten tryter är det lätt att höja rösten. Ofta beror det
på osäkerhet, vi vill gärna behålla vår egen auktoritet.

Nilsson (Individ och…1993) beskriver hur förvirrande dubbla budskap kan vara,
speciellt om innehållsnivån och relationsnivån säger emot varandra.
Backlund (1991), Nilsson och Waldemarson (1994), Maltén (1998) och Dalhkwist
(1994) är alla överens om att lyssnaren har den viktigaste rollen för att
kommunikationen ska fungera. Om lyssnaren drar för tidiga slutsatser eller fyller i
med egna ord kan budskapet misstolkas anser Nilsson och Waldemarson (1994).
Trost (1993) påpekar att den som ska intervjua måste lyssna färdigt annars kan han gå
miste om viktig information.
Stensaasen och Sletta (1997) ser kommunikation som en process och som ett
symboliskt samspel. Symboler kan ha olika betydelse för människor vilket kan leda
till en rad missförstånd i kommunikationen.

Vad är skillnaden mellan verbal och icke-verbal
kommunikation?

Nilsson och Waldemarson (1994) menar att kommunikation ofta är både medveten
och omedveten samtidigt. Verbala budskap är medveten kommunikation och icke-
verbala budskap är omedveten kommunikation. Nilsson (I ord…1993) anser att
icke-verbal kommunikation innefattar alla de budskap som vi gör utan att använda
rösten, till exempel kroppshållning, ställning, gester, mimik och ögonkontakt. Den
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icke-verbala kommunikationen kompletterar orden och ger viktig information om till
exempel turväxlingar under ett samtal.
Vi använder alla våra sinnen när vi kommunicerar, men synen är vår största
informationskälla och det sinne som tar emot flest icke-verbala signaler. Människan
är det djur som har flest muskler i ansiktet. De används endast till kommunikation,
inte för vår överlevnad (Nilsson och Waldemarson 1994).

Icke-verbal kommunikation

Sjöholm liksom Maltén (1998) menar att 55% av kommunikationen i en dialog är
icke-verbal. Även den verbala delen som endast utgör 7% av kommunikationen
innehåller bildliga omskrivningar, till exempel ”tappa hakan, kasta ett öga…” som
visar betydelsen av det icke-verbala språket. Videoteknikens utveckling har gjort det
möjligt att på allvar studera den icke-verbala kommunikationen, menar Nilsson och
Waldemarson (1994). Dessa författare hävdar att icke-verbal kommunikation är ett
samlingsbegrepp för alla budskap som inte ryms i ordets betydelse. Författarna
delar in begreppet icke-verbal kommunikation i fem grupper:

1. kroppshållning, ställning, rörelse, gester och mimik,
2. andningsrytm, tystnad, betoning och tonläge,
3. rörelsemönster, hur vi rör vid oss själva och andra, hur vi skapar utrymmen och

avstånd till andra,
4. lukt, smak, färger, kläder, frisyrer och smycken,
5. budskapen vi läser av från den yttre miljön, hur det ser ut i det området vi bor.

Icke-verbal kommunikation påverkar och påverkas av våra jagbilder, det
som rör vår person och vår identitet kommunicerar vi främst genom icke-
verbala uttryck. (Nilsson och Waldemarson s.80, 1994)

Nilsson (Individ och…1993) anser att i den icke-verbala kommunikationen finns det
underliggande budskap som innehåller hur talaren upplever sig själv och hur han eller
hon vill uppfattas av andra. Det kan också framgå vad talaren anser om andra och
den relation de har. Nilsson (Individ och…1993) menar att ett budskap delas in i en
innehållsnivå och en relationsnivå. Det är på relationsnivån som den icke-verbala
kommunikationen sker. Relationsnivåns huvudsakliga funktion är att tala om hur
något är avsett att uppfattas och att förtydliga innehållsnivån.
Nilsson och Waldemarson (1994) menar att icke-verbala budskap ska tolkas utifrån
det sammanhang de uppstår i.
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Vidare hävdar Nilsson och Waldemarson (1994) att i alla nya faser i livet blir den
icke-verbala kommunikationen mer betydelsefull än den verbala, eftersom identiteten
i första hand bekräftas genom icke-verbala budskap.

Kroppsspråk, gester, mimik och ögon som förstärkning till den
verbala kommunikationen

När vi talar använder vi hela kroppen, menar Ericson (1996). Kroppsspråket
förstärker det vi säger genom gester, pekningar och miner. Detta betonar även
Dahlkwist (1994), då han beskriver att gester kan ersätta det talade ordet. Nilsson
och Waldemarson (1994) jämför gester med stenografi. Med några få kortfattade
rörelser kan sändaren ersätta långa beskrivningar i ord, förutsatt att mottagaren delar
samma kulturella teckenvärld som sändaren.
Ekholm och Fransson (1994) beskriver hur ett samtal innehåller en mängd olika
kommunikationskanaler. I det direkta samtalet kommunicerar vi med hjälp av;

• kroppskontakt
• kroppsposition
• gester
• ansiktsuttryck
• ögonrörelser
• tonläge
• språkinnehåll, (s.20)

Det har gjorts en undersökning om vad vi förmedlar genom kroppskontakt. Ekholm
och Fransson (1994) presenterar denna undersökningen som har gjorts på studenter.
Den byggde på frågan: Vilka personer är det tillåtet att beröra? Det visade sig att vem
man kunde tänka sig att beröra under ett samtal, berodde på personens status. Hela
95% av de manliga studenterna kunde ej tänka sig att beröra en person med hög
status, (de fick själva definiera vad de menade med hög respektive låg status).
Endast 4% kände liknande för en jämlike och 1% av dem kunde ej heller tänka sig att
beröra en underställd. Överlag fann man en ganska markant skillnad mellan manliga
och kvinnliga studenter. Kvinnorna har lättare för att använda kroppskontakt i ett
samtal, oavsett i vilket statusförhållande som gäller.
Dahlkwist (1994) ger exempel på hur vi kan avläsa andra människors kroppsspråk
och få information om hur de mår och vilka relationer de har till varandra. Med hjälp
av sitt eget kroppsspråk kan man skapa ett öppet och tryggt klimat i en grupp. En
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talare som är medveten om sitt kroppsspråk kan med en rak och uppsträckt hållning
väcka mer intresse och respekt för vad han eller hon har att säga.

Både Dahlkwist (1994) och Nilsson och Waldemarson (1994) menar att ansiktet är
det första vi fäster blicken på i mötet med en annan människa. Det vi tittar på är
främst ögonen och munnen. Att vara neutral i sin mimik och ha ”pokeransikte” kan
skapa osäkerhet hos den vi talar med. Skador i ansiktet väcker större obehag än
skador på andra delar av kroppen.
Dalhkwist (1994) anser att ögonens budskap är av stor betydelse i ansiktsuttrycket.
Wellros (1998) beskriver hur hårfin skillnaden mellan behaglig och obehaglig
ögonkontakt är.

En blick övergår till stirrande när den överskrider den mycket sofistikerade
gräns som kulturen har dragit för ömsesidig ögonkontakt i olika situationer
och relationer. (s.36)

Ögonkontakt är en viktig del i kommunikation mellan människor. Ett leende och
ögonkontakt är ofta öppningen till ett samtal (Nilsson, I ord…1993). Backlund
(1991) skriver att vi har ögonkontakt med varandra under en tredjedel av samtalet.
Sociala och kulturella regler avgör vad som är tillåten ögonkontakt samt hur lång den
bör vara, anser både Backlund (1991) och Dahlkwist (1994). Lång ögonkontakt har
vi både under aggressiva och kärleksfulla stunder. Både Nilsson och Waldemarson
(1994) och Backlund (1991) är överens om att människor med hög status har
kortare ögonkontakt med andra människor än de med låg status. Överordnade har i
regel en tendens att ”se igenom” den underordnade. Dahlkwist (1994) menar att en
lugn och stadig blick kombinerat med ett sansat uppträdande, kan ge en lugn effekt
på omgivningen.

När vi ej kan tala…

Vi har olika förutsättningar för att utveckla talet. En del behöver särskild
undervisning och träning för att lära sig tala på ett normalt sätt. Ekengren och
Hjerppe (1995) beskriver att kommunikation via fysisk kontakt kan vara en av de
viktigaste kommunikationsformerna för psykiskt och fysiskt handikappade
människor. Med beröring kan vi uttrycka våra känslor. Genom att utnyttja
beröringens lokalisering, kvalitet, rytm och intensitet kan vi meddela till andra vad vi
vill. Blinda skapar sig en bild av sin omgivning genom lukt, smak, ljud och beröring.
Känseln gör det möjligt för dem att läsa. Många tror att blindas hud är mer utvecklad
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för känsel än seendes hud, men att de inte kan se gör inte att de utvecklar fler
känselreceptorer. Det handlar om att blinda är mer uppmärksamma på känselintryck
än vad seende människor är.
Vidare hävdar Ekengren och Hjerppe (1995) att för till exempel dövblinda människor
är beröringen det enda sättet att kommunicera. Helen Keller är känd för att ha
lyckats lära sig kommunicera genom beröring. Hon blev dövblind som baby och
lärde sig fingeralfabetet vid sju års ålder, genom beröring. Först då kunde man börja
kommunicera med henne och hon började utvecklas normalt.

Beröringens betydelse för kommunikationen sett ur ett
fysiologiskt, ett biologiskt och ett psykologiskt perspektiv

Ellneby (1994), Ekengren och Hjerppe (1995), Taube (1995) och Imsen (1992) är
alla överens om att beröring har stor betydelse för människors utveckling, såväl
språklig som social. Ellneby (1994) hävdar vidare att beröring och taktila upplevelser
ger individen trygghet och är en förutsättning för inlärning.

Fysiologiskt perspektiv

Sonesson och Sonesson (1993) beskriver vad som sker i känselsinnet vid beröring.
Det centrala nervsystemet tar emot impulser från receptorer. Dessa kan delas in i tre
huvudgrupper beroende på var de är belägna i kroppen:

• Exteroreceptorer: finns i huden och sinnesorganen, förmedlar känsel, smärta,
temperaturskillnader och sinnesintryck.

• Enteroreceptorer: förmedlar känsel i de inre organen.
• Proprioreceptorer: finns i muskler, senor och i balansorganet. Förmedlar muskel-

och ledkänsla samt svara för balanshållningen.

Exteroreceptorer förmedlar impulser i sensoriska system som leder impulser från
receptorerna upp till hjärnan. Tryck- och beröringsimpulserna gör att vi kan
bestämma beröringens läge som kallas för taktil lokalisation. Vi har förmåga att
särskilja beröringar, taktil diskrimination. Dessutom kan vi med hjälp av känseln
identifiera olika föremål och det kallas för stereognosi.
Utav all information som kommer från receptorerna är det bara cirka 1% som
omvandlas i hjärnbarken till medvetna intryck, perception. De flesta impulserna
bearbetas längre ner i ryggmärgen utan att vi vet om det.



30

Våra receptorer kan vid en långvarig stimulering tröttas ut, de adapterar. Detta
märker vi när vi har haft kläder på oss ett tag. Känselreceptorerna adapterar och vi
tänker inte på att vi har kläderna på oss.
Professor Uvnäs-Moberg (Sjukgymnasten 2/98) vid Karolinska Institutet i Solna har
i många år forskat på en av de faktorer som påverkas av beröring, nämligen
utsöndringen av oxytocin. Oxytocin bildas i den del av hjärnan som heter
hypothalamus. Via hypofysen transporteras oxytocinet ut i kroppen. Dessutom går
oxytocinet också upp i hjärnan där de fungerar som ett transmittorsubstans.
Transmittorsubstans är ett ämne som överför impulser mellan nervceller på kemisk
väg (Sonesson och Sonesson 1993). Uvnäs-Moberg (Sjukgymnasten 2/98)
beskriver de positiva effekter som beröringen har, till exempel effektivare mag- och
tarmaktivitet, sänkning av blodtryck och puls, viktökning av förtidigt födda barn och
grundläggande för nervsystemets utveckling. Viktigt att poängtera, enligt professorn,
är att de positiva effekterna är en följd av en höjd oxytocinhalt i hjärnan och inte i
blodet. En för stor dos av oxytocin medför dock att man blir sömnig och dåsig.
För att oxcytocinet ska ge en positiv effekt ska beröringarna ske i ett behagligt
tempo. Uvnäs-Moberg (Sjukgymnasten 2/98) anger en siffra på cirka 40 strykningar
per minut.
Touch Research Institut i Miami, redovisar studier gjorda på astmatiska barn.
Föräldrarna till de astmatiska barnen masserade barnen varje morgon och kväll.
Resultatet visade att antalet astmatiska anfall minskade och barnen blev mindre
oroliga.

Biologiskt perspektiv

Enligt Ardeby, Birkestad, Elmsäter, och Uvnäs-Moberg (1995) har beröringen stor
betydelse för människan. Hudsinnet är ett litet barns viktigaste informationskanal.
Beröring är en förutsättning för att ett barn ska kunna utvecklas på ett normalt sätt.
Beröringen kan öka vår kroppsuppfattning. I läderhuden, som är det yttersta skiktet
av huden, finns receptorer som har till uppgift att ge oss information om de olika
kroppsdelarna, var de börjar och slutar. Receptorerna skapar som en karta över vår
kropp. Kroppsuppfattningen är viktig för inlärning och förmågan att ta in och
bearbeta information menar Ardeby, Birkestad, Elmsäter, och Uvnäs-Moberg
(1995). Utan kroppsuppfattning kan vi inte utveckla ett motoriskt minne, vår jag-
upplevelse samt en god självkänsla.
Oxytocin kallas även för ”lugn-och-ro” hormon och har stor betydelse vid kontakten
med en annan människa, för att klara av närhet och ögonkontakt.
Ellneby (1994) skriver att känselsinnet är vårt första sinne vi kan kommunicera med.
Huden är vårt största sinnesorgan och utvecklas redan i sjätte veckan under
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graviditeten. Huden stimuleras under hela graviditeten av fostervattnet och
livmoderns väggar. Stimuleringen förbereder barnets kropp på att fungera efter
födelsen. Ekengren och Hjerppe (1995) menar att när vi föds är det den fysiska
beröringen med vår mamma som ger oss bekräftelse på att vi finns. Ellneby (1994)
beskriver undersökningar som gjorts på lammungar i USA. En del av lammungarna
slickades inte rena av mamman efter förlossningen. Dessa ungar kunde inte resa sig
upp och många dog. Vissa av ungarna blev torkade rena med handduk. De hade
bättre chans att överleva än de som inte hade fått någon taktil stimulering över huvud
taget. Undersökningen visade att de lammungar som blev slickade rena av sin
mamma och därmed fått mycket taktil stimulering, hade bäst förutsättningar för att
överleva.
Ekengren och Hjerppe (1995) delar in den fysiska beröringen i fyra kvaliteter,
lokalisering, intensitet, handling och varaktighet. Med lokalisering menas var på
kroppen man känner beröringen. Intensiteten är hur kraftigt beröringen känns.
Handlingen betecknar strykning, gnidning, fasthållning eller kramning. Varaktigheten
är hur länge beröringen varar.
Språket i muntlig form har växt fram ur den fysiska kontakten med det lilla barnet
(Ellneby, 1994). Enligt Backlund (1991) börjar barnets språkutveckling med joller
som så småningom formas till ord. Brist på fysisk kontakt kan få ödesdigra
konsekvenser. Studier gjorda av Ellneby (1994) visar att barn som inte blivit fysiskt
berörda börjar aldrig att jollra och utvecklar därmed inte något språk.

Psykologiskt perspektiv

Positiv beröring ökar kontakten mellan människor. Avståndet mellan individer
minskar. Barn som får uppleva positiv beröring blir tryggare och har lättare att
utvecklas till självständiga individer. Spädbarnsmassage kan vara en bra metod att
medvetet ge sitt barn positiv beröring. För barn i skolåldern och för vuxna är Taktil
stimulering en bra metod att få positiv beröring (se bilaga 4).
(http://www.hrvision.com/taktil/taktilinfo1.htm)

Effekter av beröring, enligt http://www.m.kth.se/m94_haf/CACHE/MOCOD43F.HTM:

• lugn, ro och avslappning
• smärtlindring
• ökad nyfikenhet och initiativförmåga
• minskad aggressivitet
• ökad möjlighet till kommunikation
• ökad jag- och kroppsuppfattning.
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Den fysiska beröringen kan ur ett psykologiskt perspektiv innebära ett ökat
självförtroende hos individen. Taube (1995) uttrycker det så här:

En liten vänlig tryckning av armen, en smekning över håret eller en vänligt,
personligt inriktad kommentar eller fråga kan i all sin enkelhet betyda
mycket, särskilt för barnen med svagt självförtroende. (s.105)

Imsen (1992) presenterar forskning som gjorts på pojkar i åtta- till tioårsåldern.
Forskningen visade att de barn som var prestationsinriktade hade fått många direkta
fysiska erkännanden från sina föräldrar, till exempel kramar och kyssar.
Nilsson (I ord…1993) beskriver att samtal både skapar och utgör vår sociala
omgivning. Det är med hjälp av samtalen vi får insikt om vilka vi är och utvecklar oss
successivt.

Precis som ögonen sägs vara själens spegel, vill jag hävda att samtalet är
identitetens spegelbild och spegeln för våra relationer till andra personer.
(s.31) 

Enligt Nilsson (I ord…1993) är kommunikation en förutsättning för att fungera med
andra människor. Utan ett språk kan vi varken förstå andra eller oss själva. Vygotski,
Ausubel och Bruner menar att språket formar tanken (Imsen 1992).

Taktil stimulering

Definition av Taktil stimulering:

En mjuk och medveten massage av huden som ges med respekt, omtanke
och lyhördhet för individens integritet, upplevelse och känslor.
(http://www.kristinaflodin.com)

Utbildning inom taktil stimulering har funnits sedan 1990 och används främst för att
höja kvalitén inom vård och omsorg (http://www.hrvision.com/taktil/taktilinfo1.htm). Metoden
bygger på att vi naturligt stryker oss över huden när vi tvättar oss eller smörjer in
oss. Strykningarna i Taktil stimulering utförs efter ett bestämt mönster för att göra
metoden igenkännbar och skapa trygghet. Man stryker, trycker och håller och
metoden fungerar bäst direkt mot huden men går även att göra med kläder på. Med
hjälp av Taktil stimulering blir man medveten om beröringens betydelse och kan
träna upp känsligheten för vad man kan uppfatta och kommunicera med händerna.
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Ardeby (http://www.hrvision.com/taktil/taktilinfo1.htm)är sjuksköterska och har skapat metoden
Taktil massage. Ardeby har på uppdrag av Socialstyrelsen drivit ett
forskningsprojekt inom Taktil stimulering. Resultatet visade att patienternas vakenhet
och förmåga till kommunikation ökade när de fick massage. Personalen upplevde att
kontakten med och lyhördheten för de boende stärktes. Skillnaden mellan Taktil
stimulering och Taktil massage är att Taktil massage är en behandlingsmetod som
bygger på teorier inom begreppet Taktil stimulering.
(http://www.hrvision.com/taktil/taktilinfo1.htm)
Taktil stimulering utgår från en helhetssyn på människan. Det är en mjuk och
medveten strukturerad beröring som aktiverar huden. Det är både en
neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Taktil stimulering används
ofta på barn och vuxna med till exempel rörelsehinder, begåvningshandikapp eller
koncentrationssvårigheter. Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och
funktionshinder. (http://www.hem3.passagen.se/d1a6n6s5/) Axelson hävdar att rent instinktivt
masserar vi på de ställen på kroppen som vi har ont i. Beröring och att massera har
funnits länge i människans historia.
När Axelson startade sin verksamhet, ”Axelsons” på sextiotalet, möttes han av stor
misstänksamhet. Beröring kopplades ihop med sex och det tog lång tid innan
rörelsen fick professionellt erkännande. Massagen som utövas i dag har sin grund i
Ling-gymnastikens massage för idrottsutövare. I dag har den som främsta syfte att
mjuka upp spänningar i muskler som vi arbetar mycket med. Axelson bekräftar några
av de positiva effekter som tidigare nämnts:

• mindre aggressivitet
• spädbarn går upp i vikt
• lugnare och mer harmoniska människor

Axelsons startade ett projekt som kallades ”Massage för fredlig beröring”. Han
började att utbilda förskolepersonal i massage. Massagen fördes in i bland annat
förskolan, skolan, ungdomsvårdsanstalter och fängelser. Ungdomar på
gymnasieskolans individuella program fick nio veckors grundkurs i massage. Elever
och föräldrar reagerade väldigt positivt och självkänslan stärktes hos eleverna. Flera
av eleverna sökte linjer som de inte annars hade vågat söka.
Axelson menar att massagen kan hjälpa oss att få mer lugn och ro i samhället och
öka kontakten mellan människor. (Sjukgymnasten 2/98 s.24-27 ”Oxytocin”)
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Empiri

Beskrivning av skolor och lärare som vi har observerat och
intervjuat

Två av skolorna är belägna i villaområden, skola A ligger i en förort och skola B
ligger i utkanten av en medelstor stad. Skola C finns i ett mångkulturellt område med
hyreshus strax utanför centrum av staden. Nästan alla lärarna som vi har träffat är i
medelåldern och har mellan 15-30 års erfarenhet av läraryrket. En av lärarna utbildade
sig under 1980-talet, men har haft uppehåll från läraryrket på grund av barnledighet
och nu arbetat i fyra år. Samtliga lärare som vi har träffat är kvinnor.

Resultatbeskrivning av provobservation

Vi beslöt att pröva vår observationsmodell för att se om den fungerade.
Observationen gjorde vi i år 5. Modellen fungerade mycket bra och
arbetsfördelningen kändes effektiv. Några få justeringar har vi dock gjort:
”monologen” bör mätas i tid för att vi ska få en bättre uppfattning om hur stor del av
lektionen som ägnas åt monolog respektive dialog. Eftersom fysisk beröring kan vara
både medveten och omedveten, märkte vi att det var intressant att anteckna hur lärare
tar i eleverna och hur många gånger. Intervjufrågorna fungerade bra. Första frågan (se
bilaga 2) blev en bra ”isbrytare”. Som en avslutande del i intervjun berättade vi vad
vi hade upplevt under lektionspasset.

Sammanställning av observationer och intervjuer

Eftersom vi upplevde att det finns skillnader mellan år 2 och år 5 då det gäller
kommunikation och beröring, har vi valt att sammanställa resultaten var för sig.

År 2

Klimatet i klassrummen

I alla tre skolorna A, B och C var det en mysig atmosfär, där varje elev fick utrymme
och bekräftelse. Vi som observatörer fick känslan av att alla elever var viktiga och
värda att tas på allvar. Lärarna fanns där för elevernas skull och tog sig tid för varje
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elev. Ljudnivån var behaglig på samtliga skolor. Eleverna på skola A och C var trygga
i sina roller som elever. Eleverna på skola B upplevde vi som osäkra. Alla eleverna,
oavsett vilken skola de gick på, visste vilka regler som gällde i klassrummet och vilka
krav som ställdes på dem. Lärarna hade lyckats skapa ett tillåtande klimat där man
fick säga fel och eleverna fick alltid tid till att svara på frågor.
Eleverna i samtliga klasser verkade ha lust att lära och arbetsron var bra. De verkade
tycka att det är roligt att gå i skolan.
Läraren på skola A upplevde vi vara mycket positivt inställd till sitt yrke. Hon hade
en lugn och mjuk röst som skapade harmoni i klassrummet. Läraren på skola B
verkade vara utarbetad och hade ingen inspiration kvar att ge till eleverna. Läraren på
skola C gav mycket av sig själv till eleverna. Hennes lektion genomsyrades av
koncentrerat arbetet blandat med diskussioner om vardagskonflikter, som krävde en
lösning.

Den fysiska och den muntliga kontakten mellan lärare och elev

Alla tre lärarna hade ett naturligt sätt att vara nära och beröra eleverna. Samtliga
lärarna hade korta monologer som inledning på lektionerna. Under arbetets gång
talade lärarna mer med en elev i taget än i helklass. Läraren på skola C använde den
muntliga kontakten till att träna eleverna i att utrycka sig med fullständiga meningar på
korrekt svenska. Lektionerna vi observerade har övervägande innehållit dialoger
mellan lärare och elever.
Vi upplevde att lärarna använde den fysiska kontakten som ett sätt att kommunicera
med eleverna. I stället för att säga till en elev att vara tyst eller sitta still, kunde lärarna
ibland lägga en lugnande hand på eleven.
Beröringen såg ut att vara både medveten och omedveten. Den medvetna beröringen
skedde när en elev var ledsen och blev tröstad eller vid avsked. Omedveten beröring
skedde ofta vid instruktioner, då lärarna stod tätt intill eleven. Eleverna verkade söka
bekräftelse och uppmärksamhet av läraren genom fysisk kontakt. Den fysiska
kontaktens lokalisering var kramar, omfamningar, klapp på kinden, axlar och rygg.
Intensiteten i beröringen var skiftande, alltifrån att man berörde varandra genom att
snudda vid, ta i hand eller luta sig emot till att ge varandra en ordentlig kram. Antalet
tillfällen beröring ägde rum var svårt att räkna eftersom lärare och elev var nära
varandra hela lektionen.
Vi lade även märke till att lärarna försökte att koncentrera sig på en elev i taget. De
lärare som vi observerade i år 2 hade flera likheter, de var alla lugna, trygga,
harmoniska människor med barnens bästa i fokus.
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Intervju

(Intervjufrågor se bilaga 3)
Alla tre lärarna var medvetna om hur de rörde sig i klassrummet. De tyckte att det
var viktigt att finnas till hands överallt. Läraren på skola A ville dock att eleverna
skulle få röra på sig och satt gärna på en central plats i klassrummet dit eleverna
kunde gå när de behövde hjälp.
Samtliga lärare var överens om att kommunikation förbättras av närhet och beröring.
De menade att eleverna blir bekräftade genom beröring och därför mera
uppmärksamma på vad läraren har att säga. De arbetade medvetet med att vara nära
eleverna när de talade för att få större uppmärksamhet. För dessa lärare är beröring
ett naturligt sätt att kommunicera med eleverna.
Lärarna arbetade medvetet för att komma eleverna fysiskt nära. Läraren på skola A
hade som knep att hjälpa till med ytterkläderna om en elev inte var intresserad av
fysisk kontakt på något annat sätt. Läraren på skola C använde beröring i form av
strykningar som ett sätt att lugna en orolig elev. Denna lärare hävdar också att alla
elever behöver minst en klapp på kinden om dagen. Lärarna använder också den
fysiska kontakten för att göra sig tydligare i instruktioner. Massage ingick som ett
moment i undervisningen i skola A och C. Lärarna påpekade att det var viktigt att
beröring i form av massage ska ingå som en naturlig del i undervisningen, så att inte
eleverna upplever det som genant eller obehagligt. Elever som inte ville vara med
respekterades av lärarna och behövde inte deltaga. Eleven fick själv avgöra när han
eller hon kände sig redo. På skola A användes massage för att förebygga att bråk inte
uppstår bland eleverna.
Samtliga lärare menade att det finns en i varje klass som reagerar negativt på fysisk
kontakt. Dessa elever visar att de inte tycker om den fysiska kontakten genom att
rygga tillbaka och aldrig själv söka kontakt med läraren. De flesta elever är positiva
till beröring och får aldrig nog.
Eftersom vi inte såg några konflikter under lektionstiden frågade vi lärarna om hur de
bemöter konflikter. Alla tre lärarna ansåg att konflikter ska lösas direkt.

År 5

Klimatet i klassrummen

Klimatet i klassrummen skilde sig åt på alla tre skolorna. Vi upplevde att det var
lärarens personlighet som avspeglade sig på eleverna i både skolan A och B, men inte
i skola C.
Läraren på skola A verkade trivas i sitt yrke och att arbeta med barnen. Den klassen
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hade ett härligt klimat och vi lade märke till att läraren och eleverna samarbetade bra.
Den här läraren hade ett lugnt och tryggt sätt och vi upplevde att eleverna påverkades
positivt av det. Det kändes som om eleverna ansåg att det som läraren sa var viktigt.
På skola B fanns den klass som skilde sig mest från de klasser vi har besökt. Läraren
hade ett sätt att undervisa på som gav oss känslan av vi befann oss 30 år tillbaka i
tiden. Eleverna verkade dock finna sig i detta och de uppförde sig disciplinerat. Vi
har aldrig varit i en klass där det varit så tyst och eleverna arbetat så koncentrerat. Vi
upplevde att läraren hade ett stort avstånd till eleverna. Klassrummet var kalt och
saknade en varm trivsam stämning.
I skola C skapade eleverna en trevlig stämning, men läraren var inte delaktig i den.
Trots att vi uppfattade läraren som kall och stel, hade eleverna ett hjärtligt sätt mot
varandra. Eleverna lyssnade på vad läraren hade att säga, men det verkade som om
det egna arbetet var viktigare än lärarens genomgångar.
Arbetsron var god i samtliga klasser, dock utgick inte alla lärare från eleverna i sitt
sätt att undervisa. Elevernas attityder till skolan upplevde vi som positiva. De
verkade tycka att det var roligt att arbeta i skolan.

Den fysiska och den muntliga kontakten mellan lärare och elev

Alla tre lärarna hade relativt långa inledningar eller genomgångar av lektionerna. De
varierade från 10- 20 minuter av en 40 minuter lång lektion. Läraren på skola A lät
eleverna till stor del forma lektionens samtal, vilket gjorde att vi upplevde det som att
eleverna var engagerade i samtalet. På skola B reflekterade vi över att eleverna
överhuvudtaget svarade på de frågor som läraren ställde. Svaren på frågorna fanns  i
den text som eleverna hade framför sig och just hade läst. Vi upplevde att frågorna
gick ut på att eleverna skulle gissa vad läraren tänkte på utifrån innehållet i texten.
Läraren på skola C bjöd in eleverna till samtalet, men ställde frågor som gick att
besvara med ett enda ord. Detta gjorde att elevernas talutrymme blev väldigt litet
jämfört med lärarens. I samtliga klasser ökade elevernas talutrymme under det
självständiga arbetet.
Under genomgångar och instruktioner befann sig samtliga lärare framför klassen. Det
var först när eleverna arbetade självständigt som läraren gick runt bland eleverna och
det blev naturligt att ha fysisk kontakt. Den fysiska kontakten saknades mellan lärare
och elev på skola B. Denna lärare stod nära eleverna utan att ta i dem. Vi upplevde
att lärarens kroppsspråk signalerade överlägsenhet och att hon stod för all kunskap.
Den fysiska kontakten som vi observerade på skola A och C bestod till största del
av att lärarna rörde vid eleverna när de behövde hjälp. Beröringen fungerade också
som ett komplement till både uppmuntran och tillsägelser. Den mesta fysiska
kontakten upplevde vi vara omedveten eftersom att lärarna endast snuddade vid
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eleverna när de var nära varandra. Endast en av lärarna verkade medvetet lägga
armen om en elev vid en enskild instruktion. Den fysiska kontakt som vi upplevde
som medveten bestod av handskakningar och kramar vid avsked. Den fysiska
kontaktens lokalisering var alltså armar, händer, axlar och ryggar. Intensiteten
upplevde vi var mycket försiktig då den mest bestod av ”snuddningar”. Antalet
tillfällen fysiks beröring skedde under en lektion var lätt att räkna, eftersom de var så
få. Medelantalet  beröringar från lärare till elev på de tre skolorna var 5 beröringar per
lektion.

Intervju

(Intervjufrågor se bilaga 3)
Läraren på skola A hade inte tänkt på hur hon rörde sig i klassrummet, men när hon
funderat en stund kunde hon beskriva hur och varför hon rörde sig som hon gjorde.
Lärarna på skolorna B och C var medvetna om hur och varför de rörde sig i
klassrummet. Alla tre lärarna tyckte att de rörde sig runt bland eleverna beroende på
var de behövdes mest. De tyckte att det var viktigt att hinna med och hjälpa alla
eleverna. När eleverna arbetade självständigt och inte sökte hjälp, ansåg lärarna att
eleverna skulle arbeta ifred och därför satte de sig vid katedern.
Alla tre lärarna tyckte att närhet och beröring förbättrar kommunikationen mellan
lärare och elev. Ingen kunde definiera varför det var viktigt, men de menade att
kommunikationen förstärks och blir tydligare genom närhet och beröring.
Lärarna på skola A och C ansåg att eleverna behöver mycket bekräftelse genom
beröring i skolan. Läraren på skola B menade att barnen verkar få all den kärlek och
bekräftelse som de behöver i hemmet. Hon såg sig själv som lärare, inte som
mamma och ”polis”. Detta skilde sig från skolorna A och C där lärarna agerade både
som lärare och som uppfostrare.
Ingen av lärarna arbetade medvetet med beröring mellan eleverna. Samtliga ansåg att
fysisk kontakt sker naturligt i det sammanhang som passar, till exempel då de hjälper
eller tröstar en elev. Den fysiska kontakten avtar med elevernas mognad. Lärarna sa
att de egentligen inte vill att eleverna skulle krama läraren i år 6, för då anser de att
eleverna börjar bli stora.
Lärarna på skola A och C hade upplevt att någon enstaka elev ryggat undan för
fysisk kontakt. Dessa elever var i samtliga fall pojkar. Läraren på skola B beskrev
ingenting sådant, utan snarare att elever inte ville hålla någon speciell elev i handen vid
lekar.
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Resultat
Lärarnas talutrymme var olika stort i samtliga sex klasser. Detta är en följd av
lektionsinnehållet och hur läraren bjuder in eleverna i samtalet. Lärarens ”monolog”
var mycket längre än ”dialogerna”. Monologen bestod till exempel av en instruktion
eller en genomgång av ett nytt arbetsområde vilket gjorde att läraren pratade länge.
Lärarna verkade inte vara medvetna om hur stort talutrymme de hade. Lärarna i år 2
verkade vara uppmärksamma på hur länge eleverna orkade lyssna och vara
koncentrerade. Detta upplevde vi inte i år 5. Där talade lärarna tills de hade gått
igenom det som de hade planerat.
Under elevernas självständiga arbete talade läraren oftast enskilt med eleverna.
Den största skillnaden mellan år 2 och år 5 när det gäller den muntliga kontakten var
att lärarnas talutrymme i år 5 var större än i år 2. Lärarna i år 2 hade ganska korta
inledningar och korta genomgångar vid lektionens start. Den muntliga kontakten
mellan lärare och elev i år 2 var oftast av social natur, både i helklass och enskilt. I år
5 bestod samtalen av frågor kring lektionsämnet.
I våra observationer har vi funnit att lärare medvetet använder den fysiska kontakten
för att förstärka sin kommunikation. De hävdade att elever lyssnar bättre och blir
mer engagerade när de har nära kontakt med läraren. Samtliga lärare var överens om
att alla elever behöver bekräftelse oavsett ålder. Formen av bekräftelse skiftade från
elev till elev och beroende på elevens mognad. Alla lärare var rörande eniga om att
kommunikation förbättras av närhet och beröring.
Klasserna var ungefär lika stora vilket gör resultatet likvärdigt för hur mycket
beröring som läraren ger eleverna. Antalet vuxna varierade från 1- 2 stycken, men
inte heller detta påverkade hur mycket beröring som gavs till eleverna.
Vi har funnit skillnader i klassrumsklimatet i år 2 och år 5. Skillnaden beror på om
läraren medvetet använder fysisk kontakt eller ej. Den fysiska kontakten gör klimatet
lugnare och tryggare. Lärare i år 2 använder den fysiska kontakten mer medvetet för
att förbättra kommunikationen mellan lärare och elev än vad lärare i år 5 gör. Den
största skillnaden mellan år 2 och år 5 är relationen mellan lärare och elev. I år 2 hade
läraren en starkare modersroll som krävde mer fysisk kontakt än vad lärarna i år 5
hade. I år 2 upplevde vi att elevernas sociala träningen var viktigare än skolämnena.
Vi upplevde att eleverna i år 2 behövde mer bekräftelse i form av fysisk kontakt och
personlig muntlig kontakt från läraren än eleverna i år 5.
Ytterligare en skillnad vi noterade var att lärarnas talutrymme i år 5 var större än
lärarnas i år 2. I år 5 skedde den muntliga kontakten mer i helklass än enskilt. I år
2 hade lärarna fler enskilda samtal med eleverna än i år 5, där läraren talade mer till
hela klassen.
Eleverna i år 2 rörde sig mer i klassrummet än eleverna i år 5, vilket gjorde att det var
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livligare i år 2. Detta upplevde vi inte som störande, utan bara som att eleverna fick
det utrymme som de krävde. Lärarnas uppfattning om hur de själva rörde sig i
klassrummen stämde överens med det vi hade upplevt under observationerna.
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Diskussion
Diskussionen är indelad i tre delar. I metoden diskuteras observations- och
intervjumetod. Därefter följer diskussion om den teoretiska bakgrunden och slutligen
kommentarer på resultaten i empirin.

Metod

Vi tycker att den metod vi har valt för detta arbete har varit lämplig för vårt syfte. Det
var bra att göra en provobservation och intervju innan observationsmodellen och
intervjun fick den slutliga utformningen. Vi anser att det var lämpligt att använda
observation som ett sätt att samla in fakta om lärarnas beteende i klassrummet. Vi
anser eleverna inte har blivit störda av vår närvaro under observationerna och
därmed har inte vi påverkat resultatet. Anledningen till det kan ha varit att lärare och
elever är vana vid att ha många vuxna i klassrummet. Inte heller lärarna kunde påverka
resultatet eftersom de fick en kortfattad information om vårt arbete.
Det har fungerat bra att intervjua med hjälp av bandspelare. Några av lärarna blev lite
nervösa i början av intervjun, men glömde snart bort att de blev inspelade. Kanske
var det upplysningen om att ingen annan än vi skulle ta del av inspelningen som
gjorde att de lättare kunde delge sina erfarenheter till oss.
Ingen av lärarna ställde frågor för att få veta mera om vad vi observerade. Det var bra
för vårt arbete, men vi tycker att det är konstigt att lärarna inte var mer intresserade
av den undersökning som de bidrog till. De var heller inte intresserad av att ta del av
resultatet. Är det så att lärare inte är intresserade av undersökningar som görs i deras
eget klassrum? Varje år skrivs det examensarbeten av lärarstuderande som vi tycker
utgör en stor kunskapskälla för lärare. Denna kunskapskälla borde utnyttjas i större
utsträckning än vad den gör.

Teoretisk bakgrund

Vi förvånades över att det är endast 7% av kommunikationen som är verbal. Tidigare
var kommunikation endast verbal för oss. Vi hade alltså bara uppfattat 7% av vad
kommunikation egentligen är. När vi nu ser vi på kommunikation är kroppsspråket
grunden och orden med tillhörande sammanhang den fullständiga helheten när vi
kommunicerar.
Den vokala delen utgör 38% av kommunikationen. Vi anser att det i den vokala
delen kan finnas många förutfattade meningar som gör oss till sämre lyssnare. En
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lyssnare som är tror sig veta vad han kommer att få höra, går miste om mycket i
budskapet som sänds. Ofta tillskriver vi de svenska dialekterna olika
personlighetstyper, ”glada göteborgare och sävliga norrlänningar.” I skolan bör
läraren arbeta för ett neutralt synsätt när det gäller dialekter. Ett barn som kommer ny
till klassen med en annan dialekt ska inte behöva dömas utifrån sin härkomst, det ska
vara naturligt att vi talar på olika sätt. Detta gäller inte bara dialekter, utan även
eventuella brytningar i andra språk.
Som lärare kan vi medvetet utnyttja den icke-verbala kommunikationen, för att göra
oss mer tydliga i till exempel instruktioner. Ju fler sinnen vi aktiverar hos eleverna vid
inlärning, desto mer lär de sig. Dessutom har eleverna olika inlärningsstilar och
läraren når fram till fler elever om hon eller han uttrycker sig på olika sätt. Som vi
tidigare har skrivit är människan det djur som har flest muskler i ansiktet att uttrycka
känslor med. Vi anser därför att det är viktigt med en livlig mimik för att engagera
eleverna. Enligt Dahlkwist (1994) och Nilsson och Waldemarson (1994) är
kroppsspråkets och ansiktets signaler viktiga då vi kommunicerar. Vi menar att detta
är viktiga komplement till lärarens sätt att undervisa. Genom att visa entusiasm för
elever och ämnet i fråga visar läraren eleverna vad som är viktigt. Eleverna är ofta
goda människokännare som snabbt avslöjar en vuxen som inte menar vad hon säger.
Det är alltså viktigt att både den verbala och icke-verbala kommunikationen
samspelar.
Dahlkwist (1994) hävdade att kommunikation uppstår i mötet mellan två människor.
Vi menar att kommunikation inte uppstår utan alltid existerar i ett möte mellan
människor. Genom den litteratur som vi har läst, har vi dragit slutsatsen att vi
ständigt kommunicerar genom alla omedvetna signaler vi sänder ut till omgivningen.
Kommunikation har alltså inte en början och ett slut, det är en ständigt pågående
process. Kommunikationen behöver inte innehålla en verbal del eftersom att
människor med funktionsnedsättning kan kommunicera med enbart icke-verbala
signaler.
Maltén (1998) beskrev att kommunikationen mellan två människor går genom ett
filter. Den viktigaste komponenten i detta filter anser vi vara humöret. Som lärare
menar vi att humöret är det som mest avgör hur vi bemöter elever och agerar som
sändare och mottagare i samtal. Maltén (1998) och Nilsson (I ord…1993) var båda
överens om sammanhangets betydelse för kommunikationen. Vi anser att
sammanhanget också formar nivån på språket som används. Backlund (1991) och
Trost (1993) menade att man bör ”tala med bönderna på böndernas sätt och med
lärde män på latin” (Trost s. 54, 1993). Detta håller vi med om men utifrån ett
lärarperspektiv är det viktigt att behålla det vuxna språket även när man talar med
elever. Även om sammanhanget formar nivån på språket, får inte lärarens språk bli
barnspråk. Som lärare riskerar man att inte bli tagen på allvar och kränka eleverna om



43

språket är för barnsligt. För att elever ska kunna utveckla sitt språk måste de få
chansen att höra ett ”vuxenspråk”. Vi tror att ordförrådet ökar och den pragmatiska
medvetenheten (hur satserna i språket används) utvecklas, förutsatt att läraren
förklarar orden som inte eleverna förstår.
Backlund (1991), Nilsson och Waldemarson (1994) betonade vikten av att alla
människor måste tränas i att lyssna för att bli goda lyssnare. Vi har snart gått 18 år i
skolan och vi har aldrig blivit medvetet tränade i lyssnandets konst. Dahlkwist
(1994) uppgav att elever tillbringar 70 % av sin skoltid med att lyssna. När vi såg
denna siffra ställde vi oss frågan: Är man som lärare medveten om detta?
Detta innebär också att det är till största del eleven som avgör kvalitén på det som
läraren säger. Denna nya kunskap finner vi väldigt värdefull, när vi nu ska börja vår
lärargärning.
Dahlkwist (1994) skriver om hur varje språk har sina speciella regler för
kommunikation, regler som gäller pauser och turtagningar. Vi anser att det kan vara
svårt att lära sig detta i skolan när det gäller främmande språk. För att lära sig mer om
ett språks regler och ett språks melodi, bör språkundervisningen enligt oss, vara mer
heltäckande. I stället för att ha tre 40-minuters lektioner i veckan, vore det bättre att
kanske ha en hel dag med undervisning bara på det främmande språket om den
främmande kulturen.
Dahlkwist (1994) poängterar vidare vikten av längden på pauser i ett samtal. Vi
tycker det är viktigt att man vågar vara tyst en stund och invänta den andres respons.
Responsen kan bestå i kommentarer, ansiktsuttryck, gester och frågor. Pausen ger
även tid för att tänka. Som lärare är det viktigt att man har tålamod i pausen efter en
fråga och tillåter eleverna att tänka. Eleverna bör tränas i att orka invänta varandras
svar. Att kunna invänta är ett sätt att visa hänsyn till varandra.
Ett av de vanligaste felen vi gör när vi kommunicerar är att vi sänder dubbla
budskap. Alltför ofta träffar man på lärare och andra människor inom andra yrken
som inte alls verkar trivas i den situation de befinner sig i. Vi tror att elever snabbt
genomskådar lärarens kroppsspråk oberoende vad läraren försöker säga. Det är
viktigt att läraren säger samma sak, både verbalt och icke-verbalt.
Dahlkwist (1994) beskriver decibelmetoden. Den har vi själva upplevt under vår
skoltid. När läraren märker att eleverna inte förstår, upprepas exakt samma förklaring
fast lite långsammare och med starkare röst. Läraren bör vara medveten om att
rösten är ett effektivt redskap som inte bör missbrukas. Ibland kan det vara bättre att
sänka rösten om man vill ha uppmärksamhet, än konstant stegra volymen och
riskera att stämbanden förstörs. En lugn och trygg röst har en lugnande effekt på
eleverna, lika väl som en skränig röst kan driva upp ljudnivån och arbetsron.
Ekholm och Fransson (1994) presenterade en undersökning som visade att
människor med låg status har svårt att använda sig av närhet och beröring i ett samtal
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med en person som anses ha högre status. En lärare träffar elever från alla
samhällsklasser dessutom har eleverna i klassen en inofficiell rangordning som inte
alltid är kopplad till materiella ting. En professionell lärare behandlar alla elever med
samma respekt och jämlika närhet. Detta kräver lärarens styrdokument, Lpo-94:

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 skall gestalta och förmedla.
(s.5)

Ellneby (1994), Ekengren och Hjerppe (1995), Taube (1995) och Imsen (1992) är
alla överens om att beröringen har stor betydelse för individens utveckling. Det
anses vara speciellt viktigt med beröring under spädbarnsperioden. Vi tror att det är
lika viktigt att barn får bekräftelse genom beröring så länge de själva söker kontakt.
Ur ett lärarperspektiv är det vara bra att veta att beröring kan ha betydelse för
språkutvecklingen eftersom att beröring har betydelse för barnets joller. Joller är en
förutsättning för språket.
Taktil stimulering är en metod som vi tror att man kan stor nytta av i skolan.
Eleverna lär sig att ta i varandra och visa varandra respekt på ett naturligt sätt. Därför
har vi valt att lägga ett antal massagesagor som bilaga i detta examensarbete.
Eftersom Taktil stimulering har en lugnande effekt på människor med till exempel
koncentrationssvårigheter tror vi att metoden även kan ha en lugnande effekt i en
orolig klass. Vi tror också att Taktil stimulering motverkar att eleverna använder våld
mot varandra. Våld kan många gånger vara ett sätt att söka fysisk kontakt och genom
Taktil stimulering kan eleverna på ett trevligare sätt få utlopp för det fysiska
kontaktbehovet. Eftersom barn tillbringar mindre och mindre tid tillsammans med
sina föräldrar, blir läraren i många fall den vuxna person som barnet spenderar mest
tid tillsammans med. Vi har under vår utbildning mött elever som sagt till sin lärare:

– Fröken, det känns som att jag känner dig bättre än vad jag känner mamma
och pappa!

Att elever tillbringar mindre tid hemma med sina föräldrar får konsekvenser i skolan.
Lärarnas ansvarsområde växer till att omfatta både ansvar för kunskapsutveckling
och uppfostran. Detta gäller inte alla barn, men läraren måste vara medveten att det
finns barn som lyssnar mer på läraren än på sina föräldrar.
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Empiri

Eftersom observationsklasserna har varit ungefär lika stora, kan vi konstatera att det
är lärarens personliga inställning till fysisk kontakt och beröring som avgör hur nära
läraren är eleverna och hur stämningen är i klassrummet. För att beröringen ska bli
naturlig måste läraren ha en sådan personlighet som utstrålar värme och att hon eller
han vill vara nära eleverna. Även om vi som lärare är medvetna om att fysisk kontakt
har betydelse för elevernas inlärning och stämningen i klassrummet, så kan det vara
svårt att förändra sitt beteende och bli en person som naturligt använder fysisk
kontakt med eleverna.
Vi tyckte att den muntliga kontakten mellan lärare och elever i helklass på skola C i år
5 var bristfällig, då eleverna endast fick svara med enstaka ord. Detta resulterade i att
lärarens talutrymme blev stort i förhållande till elevernas. Som lärare anser vi att man
bör ta varje tillfälle i akt för att eleverna ska få träna på att uttrycka sig med
fullständiga meningar. Detta tycker vi är speciellt viktigt om man arbetar med elever
som har olika modersmål. För en del elever kan skolan vara det enda stället där de får
praktisera det svenska språket. Läraren i år 2 på skola C utnyttjade däremot alla
tillfällen att träna på att utrycka sig med fullständiga meningar. Vi upplevde det
förvånansvärt att två lärare på samma skola arbetar utifrån så olika grundsyn på
språkträning. Vi menar inte att samtliga lärare på en skola ska arbeta på samma sätt,
det vore omöjligt eftersom alla är olika. På en skola där eleverna behöver mycket
träning i svenska, tycker vi att man borde ha utvecklat en arbetsplan för hur eleverna
ska få bästa möjliga träning.
Då lärarna verkade vara omedvetna om hur stort talutrymme de hade, tycker vi att de
bör få veta hur stort det är. Ett sätt att få reda på detta är att låta en kollega ta tid på
lektionens delar. Genom att få en bild av sitt eget talutrymme tror vi att man på ett
lättare sätt kan får en överskådlig bild av elevernas talutrymme.
Det hade varit intressant att observera och intervjua en manlig lärare, men eftersom
lärarna valdes slumpmässigt ville vi inte påverka resultatet. Att vi inte observerade en
manlig lärare kan bero på att det arbetar så få män i år 1-6. En manlig lärare kunde ha
givit oss ytterligare ett perspektiv på kommunikation och beröring mellan lärare och
elev. Vi anser att männen är viktiga i skolan. Allt för många barn växer upp utan en
fadersgestalt. I vårt tidigare fördjupningsarbete ”Samtal och beröring” kom vi fram
till att manliga lärare var reserverade vid fysisk kontakt med elever. Anledningen var
att de var rädda för att de skulle ge signaler till eleverna som kunde tolkas på ett
sexuellt trakasserande sätt. Männen som ingick i studien var högstadie- och
gymnasielärare. Frågan är om en manlig lärare i år 1-6 tänker på samma sätt när det
gäller fysisk kontakt? Vi tycker att en manlig lärare ska våga ha fysisk kontakt med
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eleverna på samma sätt som en kvinnlig lärare har, utan att vara rädd för att bli
missuppfattad i sin relation till eleverna.
Relationen mellan lärare och elev verkar ha betydelse för stämningen i klassrummet
och elevens trivsel i skolan. Oavsett vilken bakgrund och vilka hemförhållanden
eleverna har, hävdar vi att närhet och beröring alltid påverkar kommunikationen och
inlärningen positivt. Att en elev ryggar för fysisk kontakt kan bero på en mängd olika
saker. Det vi associerar till när ett barn ryggar tillbaka, är att barnet blir fysiskt kränkt
på något sätt av någon. Vi tror att alla barn mår bra av fysisk kontakt, när den fysiska
kontakten sker på barnets villkor. Ett barn som ryggar för fysisk kontakt måste
givetvis behandlas varsamt. Ett sätt att närma sig en sådan elev är som läraren i år 2
på skola A gjorde, att hjälpa till med till exempel ytterkläder. Då blir inte den fysiska
kontakten så uppenbar. Samtliga elever som lärarna berättade ha undvikit fysisk
kontakt var pojkar. Kan det finnas någon anledning till det, till exempel att lärarna var
kvinnor, eller var det bara en slump? Om vi hade talat med en manlig lärare, hade det
då varit flickor som ryggat tillbaka? Närhet och beröring behöver inte alltid innebära
fysisk kontakt, det kan vara bekräftelse i form av ögonkontakt eller att en vuxen tar
sig tid och lyssnar på eleven.
Vad kan det bero på att det var så stor skillnad i relationen mellan lärare och elev i år
2 jämfört med år 5? Eller kan det vara så att eleverna i år 5 förväntas vara så stora att
de inte behöver en trygg kontakt med en vuxen i skolan. Eleverna i år 2 däremot,
anses vara små och därför ha större behov av vuxenkontakt. Om relationen mellan
lärare och elev var likadan i år 5 som i år 2, tror vi att klassrumsklimatet skulle
påverka eleverna positivt. De elever som är otrygga och har dålig självkänsla skulle
särskilt må bra av ett sådant klimat. Det är konstigt att lärarna verkar kunna avgöra att
barnen vid en viss ålder inte längre behöver en lika nära relation med fysisk kontakt,
som de tidigare har fått.
I år 5 på skola C upplevde vi att klimatet mellan eleverna var hjärtligt trots att
relationen till läraren verkade kylig. Detta tyckte vi var mycket märkligt och beslöt att
undersöka saken vidare. Vi tog reda på vilken läraren eleverna hade haft i år 1-3 och
besökte denna lärare. Hon visade sig vara en otroligt varmhjärtad och trygg person
som hade ett lugnt och harmoniskt klassrumsklimat. Kan hennes sätt ha bidragit till
att eleverna som nu går i år 5 har fått en så bra skolstart att de bär med sig denna
trygghet oavsett vilken lärare de möter?
Om det är så, tror vi att det är lärares närhet och beröring som skapar ett tryggt
klimat och trygga elever, vilket är en förutsättning för inlärning.
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Slutsats
Vårt svar på frågan om vad god kommunikation kan innebära för elevers lärande har
vi sammanfattat i nedanstående bild.

Trädet är hämtat ur Vår skola 6/88. Vi har redigerat bilden för att passa vår slutsats.
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Grunden för god kommunikation är trygghet. Därför utgör tryggheten trädets rötter.
Trygghet kan skapas med beröring, förutsatt att beröringen sker med respekt för
individen. Beröringen är ett sätt att få närmare kontakt med elever och närhet skapar
förutsättning för att lyssna. Lyssna är den viktigaste delen i god kommunikation
eftersom det är lyssnaren som avgör kvalitén på kommunikationen. Oavsett hur
mycket sändaren anstränger sig för att budskapet ska vara tydligt, är det alltid
mottagaren som väljer om han eller hon vill ta emot budskapet. Hur stort det
personliga engagemanget från sändare och mottagare är, avspeglar sig i kvalitén på
kommunikationen. Ett personligt engagemang krävs från både lärare och elever för att
ett positivt lärande ska utvecklas.
Kommunikation är en ständigt pågående process som beror av verbala- och icke-
verbala signaler. Alla sänder signaler till sin omgivning, oavsett om man är
medveten om det eller inte.
Att finnas till hands, bry sig om och visa tålamod i kommunikation är inte en
förutsättning för god kommunikation men kommunikationen kan betyda mer för
individerna genom ökat personligt engagemang.
Vi har funnit att god kommunikation främjar elevers lärande genom att de bli
delaktiga i undervisningen och vet att läraren bryr sig om dem.
Vi har kommit fram till att de flesta lärare arbetar medvetet med fysisk kontakt,
beröring, för att förbättra kommunikationen mellan lärare och elev. De använder
beröringen både som ett komplement till och en ersättning av verbala budskap. Den
fysiska kontakten används också som ett sätt att skapa trygghet i klassen.

Slutord
I detta arbete har vi lärt oss att kommunikation inte bara är verbal. Vi får mest
information via icke-verbala signalerna. Det skulle vara intressant att göra om det här
examensarbetet om 20 år för att se om lärare ser på kommunikation, närhet och
beröring på samma sätt som i dag. Om vi i framtidens samhälle kommer att
kommunicera mer genom samtal där man inte är fysiskt närvarande, till exempel med
telefon, fax eller e-mail, kommer då kommunikation och inlärning att försämras?
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Bilaga 1

Observationsmall:

Datum:               
Tid:
Skola:
År:
Antal vuxna i klassrummet: 
Antal elever i klassrummet:
Ämne:
Typ av aktivitet:

Lärarens aktivitet:
Fysisk kontakt
(intensitet, lokalisering och antalet tillfällen)

Muntlig kontakt i helklass
(monolog, dialog med tidsaspekt)

Muntlig kontakt enskilt
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Bilaga 2

Stämningar i klassrummet:

Klimatet?

Arbetsro?

Märkbara konflikter?

Attityder till skolämnet?
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Bilaga 3

Intervjufrågor:

1. Hur uppfattar du att du rör dig i klassrummet?

2. Tror du att kommunikation förbättras av närhet och beröring? Varför?

3. Gör du något medvetet för att komma barnen fysiskt nära?

4. Har du något exempel då något barn reagerat positivt eller negativt på fysisk
närhet?
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Bilaga 4

Ett urval av berörningslekar och massagesagor hämtade ur Ann-Chatrine Jonssons
Beröringslekar och massagesagor. Till massage sagorna finns inga bestämda
rörelser, de får man bestämma utifrån elevernas ålder, mognad och behov.

8 Biltvätten beröring hela kroppen
material: inget

Två bildar en biltvätt genom att ställa sig på knä mitt över varandra. De andra kommer körande –
krypande fram ill tvätten. God dag, god dag vad är det här för en sorts bil? önskas tvätt, polering,
underredsbehandling osv. Kanske några bucklor som ska bankas ut? Tvätten skrubbar, spolar, polerar
eller vad som önskas. Om man önskar kan man naturligtvis ha flera biltvättar eller verkstäder på gång
samtidigt.

17 Brottning mycket beröring beroende på motparten
material: mjuk matta

Två i taget får möta varandra. De står på knä och måste absolut lyda domaren som snabbt bryter om det
blir för ojuste. Uträknad blir man när ryggen är i golvet och domaren hinner räkna till tio.

(Mycket bra träning för barn som svårt med gränser och inte kan sluta trots att skadar kamraten.
Domaren har möjlighet att bryta så fort det ser ut göra ont. I boxning är det ju många ronder.)

21 Bygga fantasidjur hand och kroppsberöring
material: inget

En eller flera grupper får i uppgift att bygga ett fantasidjur av sina kompisar. De ska t ex ha tre huvuden
och åtta ben, ett huvud, fem svansar och två ben osv. Antalet anpassas efter hur många som ingår i
gruppen.
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128 De fyra elementen, vatten ,vind, eld och jord. Av Erika Green

Berättas stående.

Du som ska få massage, föreställ dig att du är ett stormfast träd. En stor ek med djupa rötter i jorden och
höga grenar som sträcker sig vackert upp mot skyn. Andas i magen och ut i hela din kropp, i ditt träd.
Känn närvaron och livet.

Du som ska ge massage:
Föreställ dig att du är ett vatten som flödar med hjälp av dina händer ner över kompisens rygg framför
dig. Lätta droppar som faller skönt. Ett uppfriskande vatten, ett morgonregn, för att vakna till liv.

   Efter ett tag blir vattnet mer kraftfullt och bestämt och det faller ner över huvudet, ryggen, baken, ner
över benen där det börjar virvla, bubbla vid fötterna, lekfullt. Det är ett busigt vatten som åter snurrar
upp mot ryggen, och där möter vinden.
   Jag, vinden kommer för att torka den blöta kroppen. En lugn svepande uppfriskande vind, det kittlar i
nacken, upp över huvudet och ner över ryggen. En lekande vind som blir mer dynamiskt virvlande och
blåser vidare över baken och benen, till fötterna. Det börjar storma, vilda vindar, upp över benen,
uppvaknande till baken, ryggen, oj vad det stormar! Wroom! Men så plötsligt har vinden fått nog, den
har fått utlopp för all sin vildhet och faller till ro, till fötterna till jordens trygghet.
   Fantisera sedan att du åker in i jordens mitt, du flyter runt i den varma glöden, magman, jordens inre
eld och kraftkälla. Och efter ett tag flödar du ut som lava genom en vulkan, upp till den friska luften, till
kroppen framför dig. Låt glöden få värma kroppen med hjälp av dina händer. Sakta och tydligt vandrar
den upp längs benen, över baken, ryggen, glödande flödande lava. Eldig värme sprider sig över hela
kroppen.
   När du känner att det blivit riktigt varmt, då låter du glöden få falla ner till jorden igen och samtidigt
plockar du upp jordens trygghet i dina händer. Lägg därefter dina händer på den plats där du tycker det
behövs. Låt dina händer vila där ett tag – och avsluta när det känns klart.

När man masserat några gånger behöver man inte läsa före utan den som masserar kan själv utföra
massagen i sin egen takt. Eventuellt till lämplig musik.

130 Rulltårtan

Ta ett ägg och knäck det så att det rinner ner i skålen. Häll i en massa socker, lite margarin, mjöl och
bakpulver. Vispa ordentligt. Lägg ut ett bakplåtspapper och bred ut smeten. Bred på lite jordgubbssylt.
Rulla ihop degen. Strö på en massa socker. Sätt in plåten i den varma ugnen. Låt den stå där en liten
stund.
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133 Storstan

Det var morgon i den stora staden. Solen lyste varm och skön. Men människorna vaknade och
stressade iväg till sina arbeten. På trottoarerna kunde man se folk gå, en del barn till skolan. först kom
bara några stycken men sen blev det fler och fler och de fick mer och mer bråttom. Bilarna kom körande
och trafiken blev tät. I korsningen fick man vänta på grönt ljus. Först fick bilarna på ena sidan gatan köra.
Sen blev det rött ljus för dem  och nästa sidas tur att köra. Plötsligt blev alla bilar stilla och det blev grönt
för de gående. Först kom några lugnt gående men sen blev det fler och fler och till sist kom några och
sprang för att hinna över. Sen var det bilarnas tur igen. Nu kom det en stor långtradare som knappt
orkade uppför backen. När det blev grönt åt andra hållet kom han tillbaka ner igen. Trafiken och alla
människor stressade på och när det lugnat ner sig kom tant Hilda ut på en promenad med sin lilla
hundvalp. Hunden sprang och hoppade runt. Hela tiden sken solen varm och skön.


