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Sammanfattning: 
Skammen och de ickeverbala signalerna vid inlärningssituationer 

Skam förlamar och förminskar. Den fördärvar och fördämmer. Men kan man också utvecklas 
genom skam? Det tar denna vetenskapliga essä upp på ett tvärvetenskapligt sätt. Som logonom 
och pedagog har jag uppmärksammat min och mina studenters kommunikation i rummet under 
påverkan av skam eller i situationer då skam kan uppkomma. En yrkesrelaterad händelse som 
utlöste ett kraftigt skamtillstånd i mig startade en process som ledde vidare till ett utforskande 
av två pedagogiska situationer där jag detekterade och förebyggde skam under inlärningssituat-
ionerna. I dessa situationer visade sig att kommunikationen bortom orden blev avgörande för 
om inlärningsprocessen skulle gå vidare på ett konstruktivt sätt.  
Syftet är att undersöka betydelsen av den ickeverbala kommunikationen i rummet, de kropps-
liga och röstliga signalerna, att läsa mellan raderna för att medvetandegöra denna kommunikat-
ion hos studenter och pedagoger.  
I sökandet efter det skamfria rummet fann jag att olika förändringar i min pedagogik kunde 
förebygga skam för mig och mina studenter och på så sätt kunde skapa en bättre lärandemiljö. 
Med hjälp av bland annat fenomenologin, Nathanson, Cullberg Weston, Dreyfus & Dreyfus 
och en förståelse för olika skammekanismers påverkan på det ickeverbala mötet ledde det till 
en insikt om preventiva åtgärder för att undvika skam och skuld under inlärning. 
Det går att utvecklas genom skam, den möjliggjorde en förändring för mig som pedagog.  
 
Nyckelord: skam, skam vid inlärning, logonom, ickeverbal kommunikation, fenomenologi, 
skuld, fronesis, praktisk kunskap  
 
Abstract: 

Shame and nonverbal communication in learning processes 

Shame, dishonour, disgrace. However described, it is often paralysing and diminishing. It is 
crippling and destructive. But is it possible to develop through shame? This research paper 
takes an interdisciplinary look at this subject. As an aesthetic voice and speech pedagogue I 
have observed how shame has affected communication between my students and myself in 
situations where shame could and/or has occurred. One particular vocational event invoked a 
powerful sense of shame within me and launched a process which led to the investigation of 
two pedagogical situations where I detected and prevented shame in the learning process. The-
se situations revealed that communication beyond words were crucial for the learning process 
to continue in a constructive manner. 
The purpose of this study is to explore the importance of nonverbal communication, the word-
less cues of paralanguage, in body language and voice in the learning process, increasing the 
awareness of the students and pedagogues to this type of communication. 
In this quest for a shame free workspace, I found that changes in my pedagogy had the ability 
to prevent shame for both my students and myself, whilst doing so shaping an improved learn-
ing environment. A phenomenological approach by way of Nathanson, Cullberg Weston, 
Dreyfus & Dreyfus along with an understanding of the different mechanisms of shame and its 
influence on nonverbal interaction has led to the realisation of the preventive measures that can 
be taken to avoid shame and guilt in learning situations. 
It is possible to develop through shame, it enabled a change within myself as a pedagogue. 
 
Keywords: shame, shame in learning processes, aesthetic voice and speech pedagogue, non-
verbal communication, phenomenology, guilt, phronesis, practical knowledge 
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Skammen och de ickeverbala signalerna vid inlärning 

Mötet hos rektorn 
Det är en strålande varm dag i början av juni för några år sedan. Veckan innan hade jag haft 

en sista uppföljning med mina högskolestudenter på högskola A när de nu efter två år skulle 

lämna denna utbildning. Min närmaste chef, som också är utbildningsledare för det program 

jag undervisar på, och vi blev då avtackade med blommor vid en trevlig lunch. Studenterna 

talade glatt om framtiden där en del av dem redan hade fått uppdrag. 

    Den här strålande varma junidagen en vecka senare är jag och en kollega kallade till sam-

tal med rektorn för utbildningen. Den blomstertid nu kommer ligger i luften, den där sköna 

känslan av att terminen nu är slut och ett efterlängtat sommarlov väntar. Jag är inte säker på 

vad samtalet ska komma att handla om. Vi sitter kring det ovala bordet i rektorns rum, jag 

till vänster, kollegan A till höger och rektorn snett över bordet mitt emellan oss. Rektorn är 

en varm man, positiv, vars livsinställning är att problem är till för att lösas och att det finns 

lösningar på allt. En tillåtande person med stor nyfikenhet. Nu säger han att anledningen till 

mötet är att det framkommit kraftiga klagomål på mig och min kollega. Klagomålen kom 

från den avgående klassen som bestod av fyra personer. De hade dagen innan bett rektorn 

om ett möte och hade då under 2,5 timmar berättat hur illa det varit på lektionerna. Han tar 

upp sin bok och börjar läsa sina anteckningar; om hur jag ignorerat studenternas kunskap, 

saknat undersökande förhållningssätt, haft tunnelseende, känts ostrategisk, använt härskar-

tekniker, spritt en otrygghet i gruppen (en student sa: om jag hade mått dåligt när jag gick 

kursen hade jag tagit livet av mig), studenterna hade inte fått framföra sina synpunkter, jag 

kunde inte ta emot kritik, hade ett skådespelarperspektiv (arbetat som professionell skåde-

spelare i 30 år) och inte alls några pedagogiska glasögon. 

    Solen faller in genom det halvöppna fönstret och jag hamnar i chock. Blir helt tyst. Drar 

mig in i mitt skal. Min kollega får också skarp kritik från gruppen. Där sitter vi, två medel-

ålders kvinnor, pedagoger, som just fått veta hur dåligt vi gjort vårt jobb under två års tid. 

Är det verkligen möjligt? Och varför har rektorn kallat oss båda två samtidigt? Är inte detta 

en sådan viktig och känslig fråga att vi borde ha kallats en i taget? Vilken tur att min kollega 

och jag inte har några konstiga spänningar oss emellan. För då kunde det ha blivit riktigt 

pinsamt. Det känns ändå inte riktigt bekvämt att sitta där. Skammen smyger sig på.  

    Jag försöker erinra mig hur lektionerna förlöpt. Ofta stannade en eller flera studenter kvar 

efter lektionen, ställde frågor eller tackade för allt spännande de fått lära sig idag. Så minns 

jag att en av studenterna varit så vilsen den första terminen, saknat struktur och ordning, 
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fick inte ihop det, missade läxor, anteckningar etc. Hon var inte helt ung men hade bestämt 

sig för att börja studera på nytt. Jag försökte hjälpa henne med olika studietekniker, försökte 

underlätta för henne. Under mina lektioner dukade hon upp kaffe, bulle och började sedan 

kalasa alltmedan jag föreläste om dagens ämne. En dag bad jag henne att upphöra med fika-

pausen på min lektion eftersom det störde mig. Det föll inte i god jord. Var det kanske en 

orsak till att kritik flammat upp likt en skogsbrand? Jag sitter där i rektorns rum och skäms 

så oerhört. Jag som alltid fått så bra omdömen på alla utvärderingar där jag undervisat. Å 

andra sidan har jag ju ingen lärarkompetens utan blev erbjuden jobb på grund av mina 

konstnärliga meriter. I en högskolemiljö kanske det inte räcker med detta utan det krävs nog 

något mer… Jag sitter helt i mina egna tankar som snurrar runt, runt, runt. Jag gör anteck-

ningar som bränner som eld på papperet. Använder härskartekniker?… Jag som hade hållit 

en kurs i just kommunikation och härskartekniker i början av deras utbildning. Spritt 

otrygghet i gruppen?… Jag är överkänslig för när det är dålig stämning i ett rum. Blir osäker 

på mig själv och mina signaler. Hade studenterna signalerat något som jag inte uppfattat? 

Hur kan det vara möjligt att jag har bidragit till en sådan katastrof? Jag skäms. Om det är 

som studenterna påstår så har jag ju också fått dem att skämmas, berövat dem möjligheten 

att blomma i klassrummet. Varenda dag hela den sommaren tänkte jag på detta och genom-

syrades av skam.  

Studenten som glömde 
Följande episod skedde några år senare. En av mina studenter på högskola B hade bokat en 

individuell lektion med mig där vi skulle titta på hur han skulle framföra en viss text. Det 

hade gått några veckor sedan jag såg honom senast, den gången då vi bestämde att vi skulle 

jobba med just denna text. Han skulle ha med sig två exemplar, ett till honom och ett till 

mig. Då han kom in i rummet sa jag både skämtsamt och målmedvetet:  

    – Ja idag vet vi ju vad vi ska jobba med för något! 

    Då såg jag hur han började flacka med blicken. Den självsäkra glada unga mannen blev 

plötsligt osäker, kroppshållningen sjönk ihop, ryggen böjdes, en oro framträdde i honom. 

Det var som om hans blick blev inåtvänd. Som om han fick kontakt med ett minne där han 

brännmärkts för att han inte gjort rätt. Allt detta sker inom loppet av några sekunder. Han 

hade alltså glömt texten – den vi skulle ägna de kommande 40 minuterna åt. Jag observe-

rade att han var på väg in i ett ordlöst skamtillstånd. Var det samma typ av känsla jag hade 

när jag satt hos rektorn? Jag hade hur lätt som helst kunnat få studenten att gå djupt in i 

detta tillstånd genom att kanske säga med bestämd röst: 
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    – Men har du inte texten med dig? Vi skulle ju jobba med den hela lektionen! Bestämde 

vi inte det senast vi sågs? Det var ju synd! Ja då vet jag inte alls vad vi kan hitta på. Men du 

kanske har någon annan idé?!  

    Jag kunde ha gått in i sadistens kläder och njutit av att se hans långa rygg böjas. Men 

detta hade varit att avskärma mig från mitt vanliga förhållningssätt som pedagog. Istället 

valde jag att le och säga glatt med en smula nyfikenhet i rösten:  

    – Vi kan ju göra något annat istället. Det finns ju massor vi kan utforska. Låt oss börja 

med andningen. 

    Jag märkte hur han slappnade av. Det var som om hans andning kom igång igen. Han 

växte till sin vanliga längd, log och ställde sig på golvet redo att börja med andningsövning-

arna. Då kände jag vilken makt jag hade som lärare. Jag hade kunnat sänka honom fullstän-

digt genom min maktposition men valde harmoni i rummet.  

    Detta har jag blivit mycket mer vaksam på sedan dilemmat hände. Att snabbt kunna fånga 

upp tillståndet hos den andre i situationen och "ladda av" känslan på väg in mot skammen är 

numera en del av det jag kallar skamprevention. 

Peter och sårbarheten 
Nästa händelse skedde ungefär sex månader efter Studenten som glömde. Sju par ögon är 

vända mot mig och min kollega. Förväntan. Skepsis. Förhoppning. Jag ska tillsammans med 

en ledarskapskonsult ge en kurs för chefer på ett stort statligt verk. Kursen handlar om hur 

man håller svåra samtal med sina medarbetare. Den vänder sig både till chefer och projekt-

ledare.  

    Den första timmen tillsammans med gruppen är ofattbart viktig, det är då man som delta-

gare läser och läses av, känner in, värderar och fattar ett beslut om denna lärsituation är bra 

eller dålig. Bygger vi som ledare upp ett förtroende så att deltagarna vågar kasta sig ut i det 

okända? Hur mycket koll har jag på mina egna kommunikativa signaler? Min röst och mitt 

kroppsspråk betyder allt i detta läge. En dömande blick, ett arrogant tonfall kan omintetgöra 

hela kursen.  

    Jag har fått höra att en av deltagarna har rykte om sig att vara lite taggig och aggressiv, att 

han i medarbetares utvärderingar ofta får höra att han inte lyssnar, inte når fram på grund av 

sin attityd. Gruppen är blandad av män och kvinnor, somliga ganska nya på sin post, andra 

seniora med lång erfarenhet. En del känner varandra sedan innan och andra möts för första 

gången. Vi har medvetet bett om att få arbeta i mindre grupp med få deltagare för att kunna 

gå på djupet. Kursen innehåller rollspel där deltagarna väljer ut en svår samtalssituation 
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med en medarbetare. Tanken är att de, inför de andra deltagarna, kan få öva på mig där jag 

agerar medarbetaren och på så sätt ges deltagaren möjlighet att träna på det svåra samtalet 

som om det ägde rum här och nu. En stund innan får deltagaren berätta för mig om medar-

betaren, dennes reaktionsmönster, sätt att tala, vilken energi personen sänder. När samtalet 

där jag spelar medarbetaren sedan börjar iakttar jag mina egna reaktioner på deltagarens 

kroppsspråk, signaler, röst för att kunna ge feedback på vad han/hon sänder. Därefter tränar 

vi och förbättrar mötet successivt, som skådespelaren övar och testar vilka uttryck som pas-

sar bäst i situationen och mötet med sin medspelare.  

    Chefen Peter som fått den taggiga stämpeln söker ofta min blick och jag ger honom den 

som en bekräftelse på att "jag ser dig". Stämningen i rummet är god och dag två vill han 

pröva ett "case" med de andra deltagarna som åskådare i rummet. Åskådare han inte känner 

särskilt väl. Han ska i den kommande "scenen" meddela en medarbetare som tar sig lite 

självsvåldiga fasoner, som bokar in semestrar utan att ha fått Peters godkännande, att detta 

inte är ok. Jag ber Peter berätta lite om sin medarbetare, om tonlägen, blick, känslan hos 

personen. Snabbt försöker jag göra mig en bild av situationen. Rollspelet kan börja. Mötet 

börjar med att jag som medarbetaren kallas in till chefen Peter. Jag sätter mig ner. Sen bör-

jar han prata. Han pratar på, oavbrutet, släpper inte in mig och mina åsikter överhuvudtaget. 

Jag ser att Peters kropp börjar spännas, blicken tittar rakt fram och munnen går. Han sjunker 

ihop och kröker rygg i stolen, han är vänd bort ifrån mig rent kroppsligt, tonen i rösten är 

monoton och mässande, han upprepar samma saker och blicken är någon annanstans. Jag, 

som medarbetaren, känner mig helt överkörd, osedd, lite förbannad på "min" chef. Vilken 

idiot! Han lyssnar ju inte.  

    När jag jobbar på detta sätt som konsult blir sårbarheten i rummet uppenbar och tydlig. 

De andra deltagarna ser precis vad som händer och vad som saknas i mötet. Jag kommer 

längre fram att anknyta till detta och vilken betydelse detta exempel har. 

Emotionella ekon 
Vad hände? Jo i Mötet hos rektorn är jag logonomen/pedagogen som på deltid undervisar 

vuxna studenter sedan åtta år tillbaka och plötsligt får veta från en grupp – utan några signa-

ler i förväg – att undervisningen varit katastrofal. Pedagogen har skapat en obehaglig stäm-

ning i rummet under två års tid. Inte fått individerna att växa utan dessa har istället känt sig 

otrygga, överkörda och förmodligen ledsna och skamsna. Pedagogen har annars fått mycket 

goda omdömen i alla de olika undervisningssituationer hon befunnit sig i. Dock inte här och 

nu. 
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    Det första jag kände där i rektorns rum var ju skam. Man har vissa förväntningar på sig 

som lärare och jag vill sannerligen inte göra någon besviken. Jag förbereder mina lektioner 

mycket noggrant, ibland lite väl noggrant har jag fått höra. Lektionerna är få och korta och 

jag vill ge så mycket som möjligt till studenterna. Vad ska rektorn tänka om att en av hans 

medarbetare får dessa klagomål på sig? Och min kollega som sitter med och hör alltsam-

mans! Kommer de emotionella ekona att spridas till omvärlden och bli till skamekon? "Vi 

fruktar också människors åsikter, eftersom vi tror att vi kommer att anses som dåliga männi-

skor när vi har gjort eller sagt något som inte är så bra. Och denna fruktan kallar vi – alla 

andra också, tror jag – skam."1 

    Nästa reaktion var ilska. Hur i hela friden kan de vara så falska att de tackar och beröm-

mer, delar ut blommor och sedan väntar till efter terminen med att vräka ut sina tillkorta-

kommanden. Skolan var slut och jag skulle inte träffa dem mer. Det var så dags!  

    Så kom sorgen, osäkerheten och rädslan att börja undervisa till hösten igen. Jag hade 

starka planer på att säga upp mig. Varför ska jag, för en väldigt låg penning, dela med mig 

av mina kunskaper till otacksamma studenter som jag sen dessutom ska konkurrera om job-

ben med? Jag utbildar dem in i mitt eget skrå. Jag frågade en student i årskullen under av-

gångsklassen hur hon tyckte att jag fungerat under året. Hon hade inget att anmärka på utan 

talade om "högt i tak", inspirerande, roligt, lärande utifrån nya vinklar. Hennes uppmunt-

rande synpunkter hjälpte tyvärr föga. Hur kan det vara så olika, jag är ju densamma men gör 

gruppens sammansättning av individer någonting med mig som pedagog? Är det något i den 

ordlösa kommunikationen som jag missat? Skammen hade bitit sig fast med järnklor och 

den hade även övergått till skuld. En skuld för att jag åsamkat mina studenter lidande när 

min avsikt var den motsatta. Hur ska jag göra – säga upp mig, ta tjänstledigt eller jobba uti-

från det predikament jag befann mig i?  

    I skeendet med Peter och sårbarheten så var jag ännu mer uppmärksam på de ickeverbala 

signalerna, både mina och deltagarnas. Kroppsspråket, tonfallen, blicken blev ledstjärnorna. 

Vi var dessutom i ett processarbete under två dagars tid. Hade det gått fel i början hade min 

kollega och jag aldrig kunnat få med dem i den djupa utlämnande processen där man fick 

syn på sina gamla invanda mönster.  

    Jag bestämde mig för att "sätta på mig de utforskande glasögonen" och försöka att se det 

hela lite utifrån, ur ett helikopterperspektiv. Hade studenternas kritik möjligen med mina 

egna ickeverbala signaler att göra? Sände jag budskap jag inte menat att sända? Vad är det 

jag utstrålar i mitt kroppsspråk och min röst? Eller är jag dålig på att läsa av deras signaler? 

																																																								
1	Platon,	Lagarna,	Bok	5,	646-647,	övers.	Jan	Stolpe,	Stockholm,	Atlantis,	2008-10,	s.75.	
2	Svenska	Logonomförbundet,		www.logonom.se/om		Besökt:	2017-06-17.	
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Går det att förändra något utifrån den situation jag befann mig i? I situationen med Studen-

ten som glömde hade jag börjat bli uppmärksam på vad jag själv sänder i situationen och 

vad jag kan få för svar. Jag insåg att jag som pedagog har en slags makt i att styra skedet i 

rummet. I denna situation gjorde jag ett medvetet val att ta studenten ut ur skammen, eller 

kanske i detta fall skulden. Dessa två olika begrepp kan du läsa om lite längre fram i essän.  

Bakgrund 
Jag är logonom, det vill säga röst- och talpedagog med estetisk inriktning. Innan jag utbil-

dade mig till logonom arbetade jag som skådespelare i 30 år. En logonom arbetar med den 

"friska" rösten medan logopeden arbetar med den "sjuka" rösten exempelvis afasier, svalg-

störningar, stämbandsförlamning, stamning, gomspalt. Jag, som logonom, lär människor en 

hälsosam och effektiv röstteknik, förebygger röstproblem, hjälper dem att hitta en bra, för-

troendeingivande röst så att de lättare kan få ut sitt budskap. Mitt arbete inbegriper retorik 

och presentationsteknik.   

    Vad gäller logonomens yrke finns det ingenting forskat eller skrivet om denna yrkeskår vil-

ket gör mig stärkt i att min profession är ett outforskat område. Varje eller vartannat år utbildas 

4-6 logonomer. För att bli godkänd som logonom skriver man en avslutande examensuppsats 

vilka jag inför detta arbete gått igenom. Ingen av dessa uppsatser innehåller en beskrivning 

över logonomens arbetspraktik.  Logonomutbildningen startades på 1970-talet som en treårig 

halvtidsutbildning under ledning av logopeden Ninni Elliot. Från 1994 blev det en tvåårig hel-

tidsutbildning på högskolenivå med intagningsprov varje år. Det brukar vara c:a 20 personer 

som söker och 4-6 antas. En av förutsättningarna för att komma in är att den blivande studen-

ten har en röst som inte är problematisk eftersom det krävs att hen ska kunna förebilda på ett 

bra och tydligt sätt. Egen röstträning ingår förvisso under båda åren men om man exempelvis 

kommer med knutor på stämbanden så hamnar fokus på detta istället för det digra utbildnings-

programmet. Här ingår undervisning i anatomi, röststörningar, akustik, muntlig framställning, 

metodik och didaktik, litteraturvetenskap, psykologi, drama, kroppsmedvetande, sång, retorik, 

scenisk produktion, röstanalys, vetenskapsteori, uppsatsskrivande, undervisning av elever + 

handledning inför detta. 

    Den här utbildningen är unik i Europa eftersom den tar fasta på de estetiska lärprocesserna 

och inte bara de rösttekniska. Då jag velat resa iväg till en annan läroanstalt i världen för att få 

nya idéer angående mina ämnen i utbildningen har jag tyvärr inte lyckats finna någon utan är i 

så fall hänvisad till Drama Schools men vår logonomutbildning innehåller så mycket mer än 
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bara sceniskt arbete eftersom vi utbildar pedagoger som lär andra människor att tala. I Svenska 

Logonomförbundet formulerar man uppdraget enligt följande: 

 
En LOGONOM är en röst- och talpedagog som arbetar med röstens friskvård  
och muntlig kommunikation. 
En LOGONOMS arbete syftar till att stärka din kompetens i olika typer av  
talsituationer.  
En LOGONOM arbetar med människor enskilt eller i grupp som; 
• vill utveckla muntlig kommunikation och retorik 
• vill arbeta med röstens hållbarhet och uttrycksförmåga 
• vill förstå samspelet mellan röst och kropp och bli medveten om kroppsspråket 
• vill arbeta med uttal och språkljud 
• vill utveckla rösten konstnärligt/estetiskt2 

 

En del logonomer använder i början stolpar till sin undervisning eller ibland ett ordagrant 

manus beroende på hur nytt materialet är. Vi har alla olika sätt att ta oss an våra uppgifter. 

Men hur vet jag att jag gör på rätt sätt för den situation jag befinner mig i? Hade jag kunnat 

göra på något annat sätt? Till viss del märker jag ju om något inte stämmer ifall jag efter att 

ha gått på en buss mot en viss destination hamnar på ett helt annat ställe än jag tänkt mig. 

Om jag får med mig fel undervisningsmaterial till lektionen, vilket hänt mig vid några till-

fällen, vad var det som gjorde att jag ändå klarade av att lära ut det jag tänkt utan det 

material jag glömt hemma? I ett mellanmänskligt yrke som logonomens kan det vara svårt 

att veta om jag handlat rätt. I denna uppsats undersöker jag de ickeverbala signalerna som 

en indikator och parameter att avläsa. 

    Jag undervisar vuxna människor som valt att gå en viss utbildning. På högskola A, där 

Mötet med rektorn sker, går det personer som redan har en yrkesutbildning i botten men 

som väljer att bygga på med en tvåårig pedagogisk utbildning. Jag undervisar dessa studen-

ter kontinuerligt i Muntlig framställning under hela deras studietid.  

    På högskola B, där händelsen med Studenten som glömde äger rum, går det studenter som 

är 22-57 år. Det är också en yrkesinriktad utbildning men framför allt de äldre studenterna 

på denna skola har oftast sedan tidigare en utbildning och ett långt yrkesliv bakom sig men 

vill nu "sadla om". De yngre får sin första yrkesutbildning.  Alla dessa studenter har valt och 

blivit antagna till detta studieprogram där jag undervisar i retorik, kommunikation och indi-

viduell röst- och talteknik. 

    Jag ger också kurser för ledare som vill bli medvetna om sin kommunikation med exem-

pelvis sina medarbetare. Dessa kurser sker i grupp och då tillsammans med en ledarskaps-

																																																								
2	Svenska	Logonomförbundet,		www.logonom.se/om		Besökt:	2017-06-17.	
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konsult. En del väljer dock att träna röst och kroppsspråk individuellt med mig. Här har jag 

valt att utforska vad jag kallar "det ickeverbala" i de inlärningssituationer som jag möter i 

egenskap av logonom och pedagog. 

Syfte 
Den här uppsatsen går under benämningen vetenskaplig essä, vilket innebär att jag undersö-

ker den praktiska kunskap, fronesis, jag använder i mitt arbete som pedagog och för in andra 

röster från forskare i detta ämne. Begreppet fronesis kommer från Aristoteles som i Den 

Nikomachiska etiken beskriver det som praktisk klokhet. Jag har ett dilemma som startar vid 

Mötet hos rektorn, där jag tvivlade på min förmåga som pedagog. Jag var efter denna hän-

delse beredd på att avsluta min pedagogiska karriär. Istället började jag att studera och med-

vetandegöra mina egna och studenternas/deltagarnas ickeverbala signaler i pedagogiska 

situationer. Jag vill här undersöka hur jag hanterade dessa händelseförlopp och vad det be-

tytt för mig som pedagog när det gäller kommunikationen, inte minst den ickeverbala. Vad 

detta begrepp innebär kommer jag att ta upp längre fram i essän. I mitt dilemma kom jag in i 

ett mycket skamfyllt tillstånd. Min observation är att skammen försvårar möjligheten att 

komma i kontakt med min praktiska kunskap. Observationen är dessutom att detta påverkar 

de jag i min yrkesroll möter i min arbetssituation. Jag började titta på de ickeverbala signa-

lerna som uppstår i ett rum, kommunikationen bortom orden.  

    Min önskan är att denna essä ska kunna väcka tankar och reflektioner hos andra pedago-

ger om skammens närvaro i rummet, antingen hos pedagogen eller hos studenten och hur 

man kan underlätta för samtliga i en lärosituation eller att "leva i enlighet med det bästa 

inom en"3 i en utbildningssituation både från lärar- och studenthåll.  

    Syftet med denna essä är att utforska och beskriva den ickeverbala kommunikationens 

betydelse i rummet. Jag använder perspektiv både som sändare och mottagare. Jag vill und-

vika missförstånd, att inte skapa skamfyllda situationer utan möjliggöra en god inlärning. 

Jag vill helt enkelt föreslå andra handlingsalternativ för att hantera skam i inlärningssituat-

ioner. Jag hoppas att du som läser denna essä kan se något nytt och kanske lära dig något 

om skammens verkningar i rummet.  

	
• Vad är skam, hur uppkommer den, vad har den för uttryck och hur påverkar den 

lärmiljön? 

																																																								
3	Christian	Nilsson,	"Fronesis	och	den	mänskliga	tillvaron",	Vad	är	praktisk	kunskap,	red.	Jonna	Borne-
mark	&	Fredrik	Svenaeus,	Södertörn	2014	s.	39.	
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• Hur viktigt är kroppsspråk och röst för att kunna dechiffrera och förebygga skam? 

• Kan man som pedagog eller student utvecklas genom skamfyllda situationer? Kan 

skammen förebyggas? 

 

Metod  
Den här uppsatsen utgår från den praktiska kunskapens teori och jag börjar med ett mellan-

mänskligt dilemma där jag hamnade i en situation som jag behövde utforska närmare. I Mö-

tet hos rektorn finns ingen praktisk pedagogisk situation utan en mer känslomässig som fick 

mig att söka vidare i min pedagogroll. Jag började tränga djupare i den ickeverbala kommu-

nikationen genom att medvetandegöra den särskilt i situationer som tangerar skam för stu-

denten/deltagaren. Denna process pågår under några år och inbegriper ett tillfälle där stu-

denten glömt den uppgift vi skulle jobba med under lektionen. Denna incident kallar jag 

"Studenten som glömde". Den tredje episoden, Peter och sårbarheten, är en kurs med sju 

personer där vi arbetar med känsliga situationer för deltagarna då de söker sig fram på ny 

mark och får feedback av mig och min kollega.  

    På Södertörns högskola ligger Centrum för praktisk kunskap (CPK). Där bedrivs forsk-

ning utifrån yrkeslivets praktik. Egentligen kan man tala om en praktisk kunskap i alla livets 

faser och inte bara när det gäller yrkeslivet. Från det att jag stiger upp på morgonen till det 

jag somnar på kvällen utövar jag en praxis som jag ibland fått lära mig tidigt i livet, ibland 

erövrat längre fram; hur jag lagar min frukost, diskar min tallrik, klär på mig, borstar mina 

tänder, packar min väska, hittar till busshållplatsen, undervisar mina studenter i just dagens 

ämne. För att klara av detta behöver jag inte gå omkring med en manual utan ibland räcker 

det med en komihåglista till en del av aktiviteterna. Under min skådespelarutbildning på 

Scenskolan i Stockholm har jag fått lära mig röstarbetet, textbehandlingen, rumsuppfatt-

ningen, lyssnandet och att nå ut till en publik. Men sedan är det dags att omvandla studierna 

till ett praktiskt yrkeskunnande. Detta skiljer sig självklart från individ till individ även om 

man har gått exakt samma utbildning. Eftersom vi är olika som individer så blir vårt yrkes-

utövande olika.  

Kan kunskap verkligen vara praktisk? Den frågan ställer sig professorn på Centrum för 

praktisk kunskap, Fredrik Svenaeus, och ger också svar kring frågan:  
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All mänsklig verksamhet kräver en horisont av bakgrundskunnanden, en "förförståelse" som 
vi successivt träder in i och aldrig helt lämnar bakom oss. I en sådan kontextuell inramning 
av medvetandets fokus i människans olika aktiviteter ingår kroppens kunnanden, men även 
andra förmågor som snarare är känslo- och kommunikationsrelaterade.4 
 

På CPK utforskas yrkeslivets kunskapsteori och hit söker sig studenter som jag själv som 

vill undersöka den profession jag arbetar i. Jag har valt ett perspektiv som stämmer väl 

överens med CPKs sätt att utforska den praktiska kunskapen. Som pedagog arbetar jag i ett 

mellanmänskligt yrke där jag ständigt befinner mig framför personer som ska ta del av det 

jag är satt att undervisa i. Det är inte möjligt att ständigt vara fokuserad på varje enskild del 

i lärosituationen såsom hur jag tar mig ut i rummet, hur jag ska göra för att de ska höra vad 

jag säger, förstå vad jag menar, att jag reser mig i rätt ögonblick, att jag säger rätt saker, att 

jag får med exakt all kunskap i detta ämne. Nej, väldigt mycket sker från en slags omed-

veten bakgrund där jag handlar utifrån en praktisk kunskap, en erfarenhet som jag inhämtat 

från en situation jag förut befunnit mig i där detta handlingssätt fungerat bra. I denna essä 

tillåter jag mig att undersöka min egen och andras kommunikation utifrån de ickeverbala 

signalerna, det vill säga de paralingvistiska och extralingvistiska signalerna. Dessa begrepp 

förklaras längre fram. De enda akademiska uppsatser jag funnit kring detta område handlar 

om pedagogers kroppsspråk i arbetet med förskolebarn.5 Mitt arbete handlar uteslutande om 

vuxna personer. 

    På Centrum för praktisk kunskap utforskar man den personligt erövrade färdigheten inom 

sitt yrkesområde tillsammans med humanistiska traditioner utifrån ämnen som filosofi, 

idéhistoria, konst, litteratur och historia. Utbildningen jag går är på magisternivå men man 

kan även gå vidare till en master. Det slutliga arbetet, det du just nu läser, är en vetenskaplig 

essä vilket innebär att man utgår från ett dilemma i ens egen yrkespraktik, en situation som 

stannat kvar, som jag löst på ett visst sätt men där det möjligen funnits andra vägar att gå.  

    I detta kunskapsteoretiska perspektiv är Aristoteles (384 f. Kr-322 f. Kr) och kanske 

framförallt begrepp från Den nikomachiska etiken kapitel VI intressanta. Där delar han upp 

kunskapens former i fem delar: "episteme (vetenskaplig kunskap, påståendekunskap, veta 

att), techne (praktisk-produktiv kunskap, färdighetskunskap, veta hur), fronesis (praktisk 

klokhet, det goda omdömet, veta när), sofia (filosofisk kunskap, visdom), och nous (för-

nuftsinsikt, intuition)."6  

																																																								
4	Fredrik	Svenaeus,	"Vad	är	praktisk	kunskap"	red.	Jonna	Bornemark	&	Fredrik	Svenaeus,	Södertörn	
2014	s.13.	
5	Se	t.ex.	Jenny	Norman,	Språkspel	i	förskolan,	2003	och	Åsa	Wedin,	Klassrumsinteraktion	i	de	tidiga	skolå-
ren,	2011.	
6	Svenaeus,	2014,	s.20-21.	
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     Hermeneutik är en förståelselära, framför allt när det gäller fronesis. Inom hermeneuti-

ken finns det ingen absolut sanning utan endast tolkningar. Dessa tolkningar är skapade av 

människan genom sina handlingar eller yttranden.  

 
Om förhållandet mellan subjekt och objekt kunskapsteoretiskt träffande kan beskrivas som ett 
förhållande mellan det egna och det främmande, så har hermeneutiken infört en dimension i 
den teoretiska attityden där det egna främmandegörs samtidigt som det främmande görs be-
kant.7  

 

Ett av de viktigaste verken i den moderna hermeneutiken är Sanning och metod: grunderna 

till en filosofisk hermeneutik av Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Christian Nilsson for-

mulerar det så här: 
Gadamer tänker sig att all mänsklig förståelse formas i möten mellan olika "förståelse-
horisonter". En av dessa horisonter tillhör läsaren, det vill säga den som försöker förstå 
något, och den andra tillhör den eller det som blir förstått – texten, artefakten, eller helt 
enkelt den andra människan. Förståelsen är inkännande till sin struktur – det gäller att 
sätta sig in i upphovsmannens språk, kultur och psyke, för att åstadkomma en "hori-
sontsammansmältning". 8 
 

Enligt Gadamer handlar det om att försöka försätta sig i exempelvis författarens till-

stånd för att fullt ut förstå utifrån dennes horisont. Här kommer jag också ha nytta av 

"ansiktets filosof" Levinas. Vad är det vi läser in och vilken information kan vi hämta 

från den andres ansikte?  

    Jag har valt Marta Cullberg Westons bok Från skam till självrespekt som en av mina huvud-

källor eftersom hon är en erfaren psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker och författare som 

gått på djupet gällande detta skamtema. Hon skriver utifrån ett empiriskt och psykodynamiskt 

perspektiv där hermeneutiken står i centrum. Hon tar dessutom upp alla de aspekter av skam 

som jag är intresserad av i min essä. Marta Cullberg Weston beskriver sitt skrivande som 

“…ett utforskande av mänsklighetens många olika ansikten och människors villkor ur ett psy-

kologiskt perspektiv. […] I min terapeutiska verksamhet fokuserar jag på hur man kan reparera 

negativa självbilder och nå fram till en större självrespekt och självacceptans."9 Detta citat från 

Cullberg Westons hemsida appellerade till mig då jag befann mig i ett kritiskt läge till följd av 

Mötet med rektorn. Jag har därför valt att utgå från Cullberg Weston som förutom sin psykote-

rapeutiska gärning varit delaktig i flera internationella fredsbevarande projekt.10 Cullberg 

																																																								
7	Marcia	Cavalcante	Schuback,	Lovtal	till	intet,	Göteborg,	Glänta	Produktion,	2006,	s.155.		
8	Nilsson,	2014,	s.22.	
9	Marta	Cullberg	Westons	hemsida,	tillgänglig:	http://www.enigma.se/cullbergweston/presentation.htm	
10	I början av 90-talet deltog Cullberg Weston som psykologisk expert i ett fredsforskarteam för ett globalt nät-
verk, Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF) som syftar till fred genom fredliga medel. 
TFF studerade de etniska konflikterna i det forna Jugoslavien och det forna östblocket. Detta i sin tur ledde till en 
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Weston är även utgiven av Studentlitteratur, bland annat med en tredje upplaga av boken En 

dörr till ditt inre där hon guidar läsaren i en omedveten inre bildvärld.11  

    Jag kommer att redogöra för de olika skamtyperna och hur vanliga dessa är. Jag vill gå in 

på hur skammens ekon kan se ut när det gäller uttryck. Då kommer jag att ta upp kropps-

språk och olika röstkvaliteter när det gäller skammens efterklang. Jag vill belysa de para-

lingvistiska och extralingvistiska signalerna i min egen och andras kommunikation. Hur 

detekterar jag skam och hurdant blir mitt eget kroppsspråk och röst i förhållande till studen-

ter/kursdeltagare?  

    Däremot kommer jag inte att ta upp skammen ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 

eller dess teorier, barnets skam, utan hålla mig till de vuxnas sfär. 

     

Skammens historia 
 
"Live in thy shame, but die not shame with thee!" 
"Never shame to hear what you have nobly done." 
"Past all shame, so past all truths!" 

     William Shakespeare 

 

Skamforskaren Donald Nathanson har hos William Shakespeare funnit ordet shame på 178 

ställen, ashamed på 33 ställen, shamed 15 ställen och shameful på 15 ställen. Ett populärt 

begrepp redan då att skriva pjäser om.12  

    I Bibeln och framför allt Gamla Testamentet hittar vi en hel del skamspråk. Adam och 

Eva äter av den förbjudna frukten, kunskapens frukt, och blir sen stumma inför Guds straff. 

Skammen över deras överträdelse gjorde att de inte opponerade sig. De teg. När vi sedan 

kommer in på Nya Testamentet är det istället skulden som betonas.  

Ordet skam kommer från det indoeuropeiska ordet ”(s)kem”, ”(s)kam” som betyder ”att 
täcka”. Vi vill dölja oss för den som ser vår svaghet. När vi känner skam vill vi täcka vårt rod-

																																																																																																																																																																															
rad olika rapporter av Cullberg Weston kring psykologiska aspekter på etniska konflikter. 1993 fick hon Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningens fredspris för appliceringen av psykologi på förståelsen av konflikter, särskilt 
Jugoslavien. År 1995 fick hon Sveriges Psykologförbunds pris för “Kreativ utveckling med långtgående betydelse 
för psykologi”. 1999 fick hon tillsammans med sin man, Burns Weston, ett "International Citizen Award" av 
CIVIC (Council for International Visitors to Iowa City) för främjandet av internationell förståelse. Dessa upprad-
ningar av priser nämner jag endast för att läsaren inte ska underskatta hennes forskargärning i ljuset av hennes 
popularitet bland allmänheten och därmed tolkad som populärvetenskaplig.	
11 Cullberg Weston, En dörr till ditt inre, tredje upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2010.  
12	Donald	E.	Nathanson,	Shame	and	pride,	New	York,	Norton	&	Company,	1992,	s.442.	
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nande ansikte eller ”sjunka genom jorden”. Men täckandet kan också handla om diskretion ef-
tersom skam kan fungera skyddande genom att bevaka den privata, intima sfären.13 

 I grekiskan finns det två ord för skam: aischyne som betyder skam/förnedring och aidos 

som mer har att göra med blyghet, ödmjukhet, dygdighet. Alltså två olika sidor av skammen 

där kanske aidos har att göra med att hålla sig inom ramarna och inte bli skamlös. När 

Aristoteles skriver om skam i sin Retorik handlar det om skam som förnedring och hur vi 

försöker undkomma denna förnedring som har en koppling till vad andra människor anser 

om oss. De personer vi känner skam inför är de vars åsikt är viktig för oss; de som beundrar 

oss och som vi vill bli beundrade av.14 

    Som vi märker är detta begrepp mycket närvarande i vår västerländska kultur. Det finns i 

vårt sätt att tänka och vara, i vårt sätt att förhålla oss till varandra, ja, det kan smyga sig in 

lite varstans… Aristoteles anser inte att skamkänslan är en dygd, en karaktärsinställning, 

utan snarare en affekt. Det är framför allt ungdomen som drabbas av den känsla som defi-

nieras som en rädsla för vanära. "och den resulterar i något som påminner om fruktan för 

någonting hemskt."15 

Vad är skam? 
Först måste jag ställa mig frågan – vad är skam? Hur kan detta begrepp definieras och finns det 

olika typer av skam? Det tror jag att det finns eftersom min skam ser ut på ett sätt i en situation 

och på ett annat sätt vid ett annat tillfälle. Skäms vi av olika anledningar? Detta vill jag ha svar 

på och vänder mig till den internationella forskaren, psykologen, psykoanalytikern, psykotera-

peuten och författaren Marta Cullberg Weston16 som tar upp fyra olika typer av skam vilka 

uppkommer av olika anledningar.17 Dessa olika typer av skam har hon kategoriserat utifrån att 

ha läst poeten och psykoanalytikern Else-Britt Kjellqvists bok Rött och vitt – om skam och 

skamlöshet. Detta var en riktigt banbrytande publikation i Sverige i detta ämne och en inspira-

tion för andra psykoterapeuter. Boken kom ut 1993.18 Både Kjellqvist och Cullberg Weston har 

byggt sin litteratur på empiri under psykodynamiskt arbete samt symboldrama. 

I Åsa Warnqvists avhandling, Poesifloden: Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–1995 

förekommer Else-Britt Kjellqvist, som författaren som beskriver poesin och psykoanalysen 

																																																								
13	Cullberg	Weston,	Från	skam	till	självrespekt,	2008	s.21.	
14	Ibid	s.218.	
15	Aristoteles,	Den	nikomachiska	etiken,	2012,	övers.	Mårten	Ringbom,	s.126.	
16	1993	erhöll	Cullberg	Weston	Svenska	Freds-	och	Skiljedomsföreningens	fredspris	för	sitt	arbete	med	att	
föra	in	psykologi	i	fredsarbetet	vid	etniska	konflikter.		
17	Cullberg	Weston,	2008,	s.109.		
18	Ibid	s.11.	
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utifrån en och samma horisont.19 Det förhållningssätt som Gadamers horisontbegrepp upp-

muntrar. Warnqvist menar att Kjellqvist varit delaktig i att vissa begrepp kommit till ytan och 

att de uttrycker vad de är symboler för.20 Tillsammans med den psykoanalytiska teoribildning-

en och hennes terapeutiska erfarenhet varvar Kjellqvist personliga reflektioner kring etik och 

moral. Kjellqvist väljer att beskriva skammen i olika färger, vilket jag återkommer till. 

     I denna essä kommer jag dock inte att beröra den svarta skammen, hedersskammen, ef-

tersom jag inte finner den ha relevans i detta sammanhang. 

Den röda skammen – pinsamhet och kränkning 
Den skam som är mest relevant för mig i händelsen Mötet hos rektorn är den röda skammen 

vilken kommer att beskrivas här men jag vill också delge läsaren två andra typer av skam 

som en relief till den röda för att belysa andra skamansikten. 

    Röd skam kallas den typ av känsla vi kan uppleva dels i pinsamma situationer där 

skammen mer är av övergående art men också kränkande situationer som etsat sig fast i 

medvetandet och inte släpper taget.21 I mitt fall upplevde jag den röda skammen när jag satt 

hos rektorn och fick höra studenternas klagomål. Jag upplevde en pinsamhet att sitta med en 

kollega i rummet som åhörde alla dessa anmärkningar gällande mitt sätt att undervisa. 

Kände även en stark påfrestning inför min högste chef, rektorn, om vad han skulle tänka om 

mig som lärare. Den röda skammen stannar oftast inte kvar hela livet och självbilden raseras 

inte fullständigt. I tonåren är det extra känsligt eftersom självbilden då är mycket skörare än 

hos den vuxne. En vanlig känsla är att man misslyckats med någonting.  

    Kritik av ens utseende kan leda till skam. Ett vårdslöst yttrande kan skapa ett kaos av 

skam i en människa. Som litet barn är man väldigt känslig för omgivningens yttranden och 

som ung är det vanligt att man skäms för sitt utseende. Man har hakat upp sig på någon de-

talj och logiska argument hjälper sällan i denna situation. Skam är vanlig i grupper eftersom 

den hela tiden är kopplad till relationen till andra människor. Här kan härskarteknikerna 

komma in som ett sätt att trycka ner någon i en grupp.  

     Man brukar räkna skammen över att bli lämnad till den röda skammen. Till exempel vid 

skilsmässor där ena partnern hittat en annan. Att bli lämnad för en annan är ofta starkt krän-

kande för den egna självkänslan. 

																																																								
19 Åsa Warnqvist, Poesifloden: Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–1995, Avhandling, Uppsala univer-
sitet, 2007, s. 185. 
20  Ibid. 
21	Cullberg	Weston	2008,	s.49	ff.	
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    Den röda skammen kan man aldrig gardera sig emot, den drabbar oss alla mer eller 

mindre och går aldrig att undvika skriver Cullberg Weston.22 Men man kan lära sig hantera 

dessa situationer på ett bättre sätt om man vet vilka situationer som väcker denna skam. 

Genom att undersöka detta tillstånd och göra förändringar i lärosituationen kunde jag lämna 

den röda skammen. Detta kommer jag att ta upp längre fram. 

Att hantera den röda skammen konstruktivt 
När man drabbas av den röda skammen kan det vara svårt att finna sig i situationen. Hur 

många gånger har man inte kommit på först efteråt vad man skulle ha sagt eller hur man 

skulle hanterat situationen. Det var ju exakt vad som hände mig där hos rektorn. Jag blev 

stum och utan förmåga att varken fråga eller uttrycka mig. Det var som om jag tappade bort 

min kompass som annars leder mig på ett så tillitsfullt sätt. Skammen ställde sig i vägen för 

fronesis. En praktisk klokhet, fronesis, där vid bordet hade kanske varit att inte hamna i det 

negativa känslosvall som förlamade mig så att jag inte kunde använda mina förmågor. Jag 

och studenterna hade helt enkelt inte haft samma förståelsehorisont under dessa två år.  

    "Humor är ett utmärkt motgift som kan få en skamlig situation att vända, men det krävs 

styrka och en självironisk ådra för att kunna skratta åt sig själv."23 Jag hade definitivt inte 

tillgång till min, annars så frekvent förekommande, glädje och humor. Den lyste med sin 

frånvaro. Ett annat vanligt sätt att hantera en skamsituation är istället att älta händelsen gång 

på gång tills den riktigt etsat sig fast. Detta var vad jag hamnade i efter denna händelse. Här 

behöver vi inse att vi är mänskliga med våra fel och brister och att misstag är naturliga och 

drabbar oss alla. "Det som är botten i dig är botten också i andra".24 Vi delar alla denna sår-

barhet. Därför är det viktigt att kunna trösta sig själv, att inte vara kritisk utan att kunna se 

på sig själv med kärleksfulla ögon. Om det är "kritikern" som väcks upp beror detta oftast 

på att man har en underliggande negativ självbild i bagaget och denna kommer då att fun-

gera som resonansbotten för skammen. Det hermeneutiska synsättet blir kritikerns tolkning. 

Om det kritiska ältandet fortsätter kan man rent konkret säga STOPP och hitta ett budskap 

med mer positiv klang exempelvis "Det är okej att göra misstag." Har man haft empatiska 

föräldrar är det lättare att hantera skammen så att man snabbare återfår sin känslobalans. 

När detta är uppnått kan man ställa sig frågan vad jag kan lära mig av denna händelse.  

    Har man turen att ha en varm, empatisk och icke-dömande person i sin omgivning kan 

denna vara till stor hjälp när man berättar sin händelse. Att ha någon som lyssnar, är inkän-

																																																								
22	Ibid	s.59.	
23	Ibid	s.60.	
24	Gunnar	Ekelöf,	ur	Jag	tror	på	den	ensamma	människan.	
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nande och tar emot kan betyda mycket för att avlasta. Bara att erkänna skammen kan få den 

att lätta. Längre fram kommer jag att beskriva vad som händer i våra kroppar när vi i våra 

tillstånd blir bemötta på ett positivt respektive negativt sätt. 

 
Den första reaktionen på en skamsituation är oftast ett automatiskt svar på "fara", näm-
ligen att fly, gå till attack eller att stå alldeles stilla. Skamsituationer utlöser därför vårt 
vanemässiga sätt att försvara oss. Brukar du attackera andra när du skäms eller kritise-
rar du dig själv? Drar du dig undan eller försöker du som strutsen stoppa huvudet i 
sanden? Att skälla som en bandhund på någon annan är kanske inte det bästa sättet att 
hantera en skamsituation.25 

 
I detta citat känner jag igen mina reaktioner i rektorsrummet. Cullberg Weston skriver vi-

dare om skamforskaren Brené Brown som talar om "skamknappar". Vår skam aktiveras av 

olika situationer för olika människor. Vilken är din skamknapp? För att få syn på dessa 

skamknappar kan man fylla i meningarna:  

1."Jag vill inte att människor ska tro att jag är…"  

2. "Jag vill inte bli sedd som en som…" […] 

3. "Jag skulle inte stå ut med tanken att andra skulle uppfatta mig som…"  

När man svarar på dessa frågor kan man också passa på att fundera över varifrån de här tankar-

na har sitt upphov.26 

    I mitt fall skulle svaret på fråga 1 bli att jag inte vill att människor ska tro att jag är lat, okun-

nig, oempatisk, okänslig. 

    Det finns ett välkänt citat som lyder ungefär så här "ingen kan få dig att känna dig minder-

värdig utan ditt eget samtycke". Det kan göras om till "ingen kan få dig att känna skam utan ditt 

eget samtycke." 

Den vita skammen – den kroniska 
Vi "blir till" i mötet med den andre. Det lilla barnet speglar sig i sin omgivning och ögon-

kontakten blir en mycket viktig del i det positiva bekräftandet. Ett barn kan omöjligt ta till 

sig traumat att inte vara älskad. "Istället för att genomskåda den vuxnes oförmåga att ge 

eller ta emot barnets spontana kärlek, skäms barnet".27 För det lilla barnet blir det oerhört 

smärtsamt att sträcka sig efter kärlek, att böna och be, att tigga om den och bara få en tyst-

nad eller en bortvänd blick till svar. Detta beteende hos den vuxna kan förekomma hos en 

mamma som exempelvis är deprimerad eller hon som känner att barnet inkräktat i hennes 

liv. Eftersom det lilla barnet har en egocentrisk världsbild där de tror att allt som händer har 

																																																								
25	Cullberg	Weston	2008,	s.64.	
26	Ibid	s.65.	
27	Else-Britt Kjellqvist, Rött och vitt om skam och skamlöshet, Stockholm, Carlsson bokförlag AB, 2006	s.17.	
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med dem att göra så är det lätt att de tar på sig ansvaret och känner skuld för det som sker 

runt omkring. Barnet ser sina föräldrar som ofelbara och vid situationer av stress, sjukdom 

med mera som kan uppta en förälders hela uppmärksamhet kan barnet istället uppleva det 

som att de inte är värda att älskas. Den djupa skammen hos barnet kan bli till en kvarnsten 

som hen släpar runt på hela livet och kan ge depressiva tillstånd. Barn som inte blivit sedda 

på ett kärleksfullt sätt upplever en brist men också en skam över denna brist. De som saknat 

spegling från tidig ålder saknar också vanligen förmågan till självtröst. Barnet fångar upp 

föräldrarnas krav och målsättningar och gör detta till sitt inre styrsystem.  

    Om då någon av mina studenter kommer från en uppväxt där den vita skammen var för-

härskande så måste det ju upplevas som katastrofalt att inte bli sedd av mig som lärare. Jag 

kan inte låta bli att fundera på studenten som sa " hade jag mått dåligt under kursen hade jag 

tagit livet av mig". Samtidigt är det helt omöjligt för mig som pedagog att känna till den här 

typen av information och samtidigt vara utbildad för att ta hand om denna problematik i 

klassrummet. Jag kommer längre fram i essän att skriva om neurokemin i kommunikation, 

vad som sker på det omedvetna planet under kommunikationen. 

Den rosa skammen – vad ska andra tycka 
Delen om den rosa skammen vill jag ha med här för att belysa vad skammen över våra 

kroppar kan göra med oss. Vi ska vara snygga, smala, vältränade, rika, unga, släta för att 

duga och vara accepterade i samhället. Detta är den bild våra medier på många sätt basune-

rar ut och som skapar frustration inte minst hos den unga generationen. Skönhetsoperationer 

blir en lösning för allt yngre män och kvinnor, ibland för pojkar men framför allt för flickor. 

SIFO har gjort en undersökning bland unga människor (15-29 år) där var tionde har pla-

stikopererat sig medan var fjärde hade en önskan om att korrigera sitt utseende med hjälp av 

skönhetsoperation. Denna marknad omsätter varje år en miljard kronor bara i Sverige. Man 

vill ha plutigare mun, större bröst, slätare hud, färre rynkor, plattare mage.28  

    Ätstörningarna har ökat i vårt land. Undersökningen "Ung röst" har 2014 tillfrågat 25 000 

ungdomar i hela Sverige och var femte ung tjej säger sig ha haft ätstörningar det senaste 

året. Dyra märkeskläder inköps för att hamna i rätt samhällssegment. Om vi alla skulle 

uppnå en självacceptans kanske hela samhället skulle förändras då vi skulle stå emot kon-

sumtionsjakten. Vi skulle nöja oss med att duga som vi är.  

    Förr i tiden ansågs visdom som något som kommer med ålder och en fjäder i hatten. Idag 

är åldrandet skambelagt eftersom man då mister en del av sin forna kapacitet. Inom arbetsli-

vet hesiterar man inför att anställa någon som är "för gammal". Kunskap, erfarenhet och 
																																																								
28	Karolina	Andersson,	"Allt	fler	vill	göra	om	sig",	SvD	2016-12-17.	
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klokskap har rasat ner från topplistan på önskemedarbetare. Det är lätt att manipulera oss 

människor eftersom vi är rädda att inte duga.29 

Teorier 
Skam eller skuld? 
Jo, jag upplevde en faslig skam under och efter Mötet hos rektorn. Eller var det möjligen skuld 

jag kände? 

    Jag vill fortsätta att lyssna till Cullberg Weston när hon förklarar skillnaden mellan skam 

och skuld. Hon berättar att skuld handlar om något man gjort medan skam handlar om det 

man är. Skammen drabbar hela ens jag medan skulden inte får en lika stark inverkan ef-

tersom det handlar om en eller flera handlingar man utfört. Både skam och skuld handlar 

om mellanmänskliga känslor och signalerar att något inte står rätt till i förhållande till vår 

omgivning. "Skammen täcker eller exponerar svaghet, medan skulden snarare är en rädsla 

för hur man utnyttjat sin styrka. När vi har gjort något som vi känner skuld över kan vi 

känna rädsla för straffet. När vi utsätts för skam är det snarare övergivenhet och uteslutning 

ur gemenskapen vi är rädda för."30 

    Else-Britt Kjellqvist beskriver det som att gällande skammen är det de sociala sedvän-

jorna som är förhärskande såsom ritualer, vanor eller sätt att bete sig och dessa representeras 

av andras vakande blickar. "Beträffande skulden är auktoriteten det sunda förnuftet vilket 

kan komma till uttryck i den inre rösten. Bägge auktoriteterna kan visa gillande såväl som 

ogillande. Och när vi förlorar vår heder erfar vi både skuld och skam."31 

    Docenten i psykiatri Johan Beck-Friis förklarar skillnaden mellan skuld och 

skam så här:          
Skulden säger: jag gjorde detta hemska. Skammen säger: jag gjorde detta hemska. 
[…] Skam går att gömma. Skuld är känslan som är kvar när man gömt sig. Ansvaret 
och därmed skulden blir jag inte av med, även om jag försvinner. Skuld, som har 
med ansvarstagande för missgärningar att göra, kan dock lindras genom möjligheten 
till gottgörelse. Skam däremot kan man inte gottgöra. Inte sällan söker den skam-
drabbade i stället att nå upprättelse för en förlorad heder. Därför är skulden så 
mycket lättare att bära, medan skammen helt kan binda en till sig.32 

 

																																																								
29	Cullberg	Weston,	2008,	s.210-213.	
30	Ibid	s.87.	
31	Else-Britt	Kjellqvist	2006,	s.	30.	
32	Johan	Beck-Friis,	Den	nakna	skammen,	Finland	2009	s.48.	
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Beck-Friis berättar också att skammen kommer före skulden rent utvecklingsmässigt. För 

att kunna känna skuld måste man först ha upplevt skam. Han säger också att det "många 

gånger är interaktionen eller dynamiken mellan skam och skuld som är det intressanta".33  

Beck-Friis exemplifierar: om man känner skuld för att man burit sig illa åt mot någon kan 

det vara på sin plats att man ber om förlåtelse för sin handling. Det verkar ju som om jag i 

den här processen gick från skam till skuld men vad var det jag skulle be om förlåtelse för? 

Många gånger kan ordet förlåt vara svårt att få ur sig. Vad är det som är hindret i denna si-

tuation? Ja, det kan vara en obearbetad ilska eller möjligen en skamkänsla som gör det så 

svårt att komma till en försoning. Förutom skulden för handlingen vi gjort uppstår också en 

skam över denna handling och denna skam gör att ordet förlåt fastnar innan det nått motta-

garen.34 I mitt fall visste jag inte vad jag skulle be om förlåtelse för utan fastnade nog fram-

för allt i ilskan och den obearbetade skamkänslan.  

     

Skam och dygd 
Fil dr och docenten i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska högskolan José Luis Rami-

rez har gjort en aristotelisk undersökning om skambegreppet. Men först något om dygden. 

För Aristoteles är en dygd eller areté en förmåga att handla gott, en förträfflighet, en högsta 

duglighet, en slags mittpunkt mellan två extrema handlingsätt. Han tar som exempel "att 

vara frikostig är att varken vara slösaktig eller snål." Eller dygden mod är medelvägen mel-

lan feghet och dumdristighet precis som medelvägen mellan frosseri och askes heter mått-

fullhet. Aristoteles skriver vidare genom sin uttolkare Christian Nilsson att karaktärsdyg-

derna blir till, inte av naturen utan genom vana.35 

    Så enligt Aristoteles behöver vi öva för att kunna närma oss dygderna precis som gäl-

lande den praktiska kunskapen. Vi blir rättrådiga genom att handla rättvist.36 Och vi handlar 

fronetiskt tack vare att vi har övat och skapat oss en erfarenhet där vi märker att vårt hand-

lingssätt fungerar. Aristoteles skriver också att om man som lagstiftare i ett samhälle skapar 

vissa vanor hos medborgarna så görs dessa till goda människor eller detta är i alla fall tan-

ken med lagstiftning.37 Dygden är enligt Ramirez tolkning ett konkret handlingssätt. "Att 

vara generös mot en viss person i en situation kan, i en annan situation eller med en annan 

																																																								
33	Ibid	s.49	
34	Ibid	s.49.	
35	Nilsson	2014,	s.42-43.	
36	Aristoteles,	Den	nikomachiska	etiken	Bok	II,	2012,	s.51.	
37	Ibid	s.52.	
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människa, betraktas som slöseri eller, i en helt annan situation som snålhet."38 Är skam då 

en dygd likt en praktisk kunskap? Nej inte riktigt eftersom det inte inbegriper ett sätt att 

handla utan mer en känslomässig reflex som vi alla emellanåt behöver för att "hålla oss på 

banan". Man iakttar sig själv med andras ögon och känner att man inte uppfyllt det som för-

väntats i den konkreta situationen. 

 
Skammen hänför sig till en handling, men är inte en handling. Skammen är en känslomässig 
reflex som ger sig tillkänna i kroppsliga fenomen (rodnad, stamning). På det sättet liknar den 
rädslan (som kommer till uttryck i ansiktsblekhet eller skakningar). Men medan skammen har 
sitt ursprung i egna handlingar har rädslan sitt ursprung i yttre orsaker, i något som man inte 
kan rå för.39  
     

Här tycker jag att Ramirez blir lite ytlig i sitt sätt att skriva om de kroppsliga fenomenen när 

det gäller både skam och rädsla. Enligt min erfarenhet kan man både stamma och rodna när 

man skäms men man kan också reagera på andra sätt exempelvis genom paralys, tystnad 

vilket var mitt reaktionsmönster i Mötet hos rektorn.  Detta lite ytliga kategoriska synsätt 

gäller också Ramirez syn på reaktioner från rädsla.  

    En mycket erfaren "skamforskare" är den tidigare nämnde psykiatrikern Donald Nathan-

son som i Shame and Pride tar upp ett fall där hans klient känns frånvarande och oåtkomlig. 

Så småningom kommer det fram att klienten begått ett ofrivilligt datamisstag på arbetet så 

att många människor, både kunder och medarbetare, blivit lidande på grund av detta. Nat-

hanson menar att när vi nås av skammen så inträder vad han kallar The Compass of Shame. 

"Skammens natur är sådan att vi hamnar i affekt och denna affekt ger uttryck i vårt bete-

ende. Denna skamaffekt begränsar andra känslostämningar vi upplever."40 Nathansons kli-

ent hade helt enkelt gått in i ett tillstånd av withdrawal, undandragande, se bilden s.24.  

 
Varje gång vi upplever skam går vi automatiskt tillbaka i tiden för att koppla det upp-
levda med en liknande skamsituation vare sig vi känner igen den som skamfylld eller 
inte.[…] Dessa minnen ställer sig i vägen för de kraftfulla mekanismer vi blev utrustade 
med som barn. […] Idag har vi skapat ett helt bibliotek med försvarsmekanismer för att 
skydda oss mot smärtsamma erfarenheter.41 

 

																																																								
38	Ramirez	Luis	José,	Kring	begreppet	"skam"	(en	aristotelisk	
undersökning)	www.kunskapsabonnemanget.se		2017-01-28.	
39	Ibid.	
40	Nathanson,	1992,	s.155.	
41	Ibid	s.307.	
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Vidare säger Nathanson: 

 
Shame affect operates to reduce interest-excitement and enjoyment-joy, the affects that 
make us vital, lively, charming, fun, interesting, enjoyable, exciting, charismatic, thrill-
ing, inspiring and appealing. If you wonder why someone lacks vitality, look first for 
nearness to shame.42 

 

Skam versus skuldekon  
Där vid rektorns ovala bord den där dagen i juni blev hela jag drabbad av skam. Terminen 

var över och jag skulle inte träffa studenterna något mer. Jag kunde inte be dem om en för-

klaring. Jag kunde inte be om förlåtelse, skammen hade blivit till skuld. Jag hade velat prata 

med dem om deras upplevelser för att bli av med skulden, eftersom handlingarna jag enligt 

studenterna begått, kändes för mig främmande. Var det skuld jag kände? Om jag ska lita på 

Beck-Friis så kommer skammen före skulden. Där hos rektorn hade skammen fullständigt 

tagit över och skulden kom först något senare, efter chocken och ilskan; i och med osäker-

heten och rädslan – vad har jag gjort? Hur kunde det bli så här? En förändring var helt nöd-

vändig! 

    Jag vill nu gå in på situationen med Studenten som glömde och som var på väg in i ett 

skambeteende. Genom hans kroppsspråk uppfattade jag att det var skam han kände när jag 

hade förväntat mig att vi skulle jobba med hans text och han hade glömt den hemma. Det 

hade nog kunnat gå över i skuld om jag hade antagit en skambeläggande attityd. Vad hade 

hänt om jag bara hade avbrutit lektionen och sagt: "det är ju ingen idé att vi arbetar ihop 

idag eftersom du inte har med dig texten! Vi bryter här!" 

																																																								
42	Ibid	s.155.	
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    Eller situationen med Peter och sårbarheten där jag ska ge feedback till chefen Peter som 

inte lyckats förmedla sina tankar och sina beslut till medarbetaren. Han befinner sig i en 

grupp med människor han inte känner särskilt väl. Han har varit modig och velat ta upp sitt 

"case" inför gruppen. Han blottar sig och sina svagheter i just detta moment. Mycket står på 

spel. Hur bemöter jag detta? Han har sökt min blick många gånger under kursens gång. Jag 

har försökt vara uppmärksam på honom eftersom jag ser i hans kroppsspråk att han inte har 

något bra självförtroende. Han är vältränad och ser stark ut rent fysiskt men utstrålar likväl 

en osäkerhet i gruppen. En positiv självbild och en god självkänsla är en bra grund mot 

skamkänslan. Han söker min blick och min bekräftelse. Några av de andra gör det också 

men känns mer "självförsörjande". Efter "övningsscenen" frågar jag Peter hur han tyckte att 

det gick, om han kände att han nådde fram till mig som medarbetare? Nej det tyckte han 

inte. Dags för feedback! Jag berättar hur jag kände mig när han delgav mig bestämmelserna 

– att jag kände att han inte lyssnade på mig. Eftersom de andra deltagarna är närvarande 

som observatörer är jag noga med att skapa "ett rum" för Peter och mig i feedbacksituation-

en. Jag riktar min röst mot honom och skapar ett personligt tilltal, ser till att min röst har en 

kärna i tonen så att de andra i rummet hör även om orden är riktade just till Peter. Jag släp-

per inte min blick från honom. Jag vill verkligen inte att detta ska bli ett spel för gallerierna 

utan att det ska nå fram till just Peter i all sin sårbarhet. 

    Hur visar man att man är intresserad av en annan människa? Jo genom att lyssna, möta 

upp. "Ögonen är själens spegel. Dessa avslöjar om där finns någon själ att spegla sig i eller 

om det är tomt. Ingen är hemma."43 Jag berättar där och då, ordlöst, för Peter att han i situa- 

tionen kan söka mig med blicken – jag sa inte: som du har gjort med mig de här två dagar-

na, utan bara lät honom möta upp min blick. Han satt lite frånvänd rent kroppsligt där i sto-

len. Jag bad honom vrida upp kroppen så att bröstet pekade mot mig. Jag bad honom att se 

efter hur det han säger landar i mig, att pausera för att hinna lyssna och ta in mig och mina 

signaler. Och så tog vi ”scenen” på nytt. Jag gav honom möjligheten att stoppa om det inte 

flöt på som han tänkt. Jag svarade helt intuitivt på hans verbala men framför allt de ickever-

bala signalerna. När vi var färdiga var han rörd över resultatet. Han hade förstått vad han 

missat i tydlighet, innerlighet och ledarskap. 

   Det här sättet att arbeta på kräver tålamod och tid. Vi hade båda dessa komponenter till 

vårt förfogande. Peter hade kunnat gå in i ett destruktivt skamfullt beteende om jag inte 

hade haft tålamod utan snabbt kritiserat honom för hans sätt att kommunicera. Jag visade för 

honom att han var sedd genom att ge honom den tid han behövde för att han skulle omfatta 

																																																								
43	Kjellqvist,	2006,	s.20.	
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hela processen. Han vred kroppen mot mig, lät sitt högerben som låg över det vänstra och 

stängde positionen mot mig vila mot golvet med högerfoten bredvid den vänstra, ögonen 

mötte mina.  

Skam och skamlöshet 
Skam kan vara en hjälp till "att hålla sig på banan" skriver jag på sidan 23. Vad menar jag då 

med detta? Kan skam vara till nytta? Cullberg Weston talar om den skyddande skammen. Den 

som lär oss att respektera den andras gränser.44  Kjellqvist skriver om skamlöshet att den är en 

försvarsstrategi mot skam.45 Ett annat försvar är förakt, raseri och avund som också räknas till 

den skamlösa försvarshållningen. Ilskan blir ett sätt att försöka göra sig av med skamkänslan. 

Blyghet och tillbakadragande är ett annat uttryck för skamlöshet och denna är en reaktions-

bildning mot skam (se Nathanson på sid 23-24). Kjellqvist tar upp skamlöshet som 

"countershame". Den som är drabbad av detta tillstånd kan ha ett starkt behov av att chocka 

andra. Den skamlöse lider inte av sin skamlöshet utan det blir den utsatta som lider. Jag tänker 

på min reaktion efter Mötet hos rektorn hur jag blev stum och drog mig tillbaka i det ordlösa 

tillståndet. Sedan vällde ilskan upp som kunde övergå till raseri. Kanske är det så att ett natur-

ligt förhållningssätt till skam, det vill säga att omgivningen inte ger reprimander eller påföljder, 

kan göra att man lättare kan undvika det skamlösa tillståndet. 

Kommunicera förbi orden 
	

Indeed in realm of feelings, our facial expressions, postures, movement and gestures are 
so important that when our words contradict the silent messages contained within them, 
others mistrust what we say – they rely almost completely on what we do.46 
 

En viktig ståndpunkt i logonomens värld är att vi ständigt kommunicerar vare sig vi vill 

eller inte. Ungefär 80-90 % av all vår kommunikation är icke-verbal. 

    Enligt flera experter, bland annat den iransk-amerikanske psykologen och professor emeritus 

vid UCLA Albert Mehrabian, kommunicerar vi till 55 % med kroppsspråk och ansiktsuttryck 

och ytterligare 38 % genom sättet vi använder rösten. Resten, det vill säga orden, står för sju 

procent.47 Kroppsspråket är det första språk vi lär oss att tyda och detta är alltid starkare än det 

vi säger. Vi kommunicerar alltså allra mest via de ickeverbala signalerna.  

																																																								
44	Cullberg	Weston,	2008,	s.11	
45	Kjellqvist	2006,	s.35-44.	
46	Albert	Mehrabian,	Silent	messages,	1971	s.iii.	
47	Mehrabian,	Communication	studies,	s.1.	
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Paralingvistiska och extralingvistiska signaler 
Logopeden och universitetsadjunkten Britt Backlund beskriver i sin bok Inte bara ord –  

en bok om talad kommunikation den ickeverbala kommunikationen. Denna bok är avsedd  

för kurser på universitet och högskola och en av de få i sitt slag. De nedanstående benäm- 

ningarna paralingvistiska samt extralingvistiska signaler är allmänt vedertagna begrepp  

inom kommunikation.48 

Paralingvistiska signaler kallas de omedvetna eller medvetna sätt att använda rösten som 

talar förbi själv orden, det vi säger rent ordmässigt. Några av dessa parametrar är styrka, 

pauser, betoningar, satsmelodi, tonhöjd, klang, tempo, artikulation och uttal. Läser jag ex-

empelvis en finstämd dikt i ett mycket snabbt tempo kan detta signalera stress och omintet-

göra innehållet. Om jag vill läsa en godnattsaga för mitt barn och har en alldeles för stark 

röst så kanske inte sagan fyller sin funktion gällande lugn och avspänning. Betonar jag or-

den fel under ett föredrag hakar åhörarna upp sig på betoningarna för att försöka förstå vad 

som egentligen sägs och innehållet blir till intet. Är min röst för pipig när jag vill vara be-

stämd kan resultatet bli att ingen lyssnar. Många gånger har just kvinnor med "dockröster", 

det vill säga ljusa ogrundade röster åt det gälla och pipiga hållet, kommit till mig och bett 

om hjälp eftersom ingen lyssnar på dem, varken hemma eller på jobbet. Pausen är en annan 

parameter som kan användas till att se hur det jag säger landar i personen jag har framför 

mig, eller för att förstärka det jag just sagt. När det gäller röstens klang så har denna med 

käkens öppning eller brist på öppning att göra. Spända och sammanbitna käkar ger en 

klangfattig röst. Om jag inte artikulerar tillräckligt bra, det vill säga om jag inte använder 

artikulatorerna (läppar, tunga, underkäke) blir talet otydligt.  Allt detta ger signaler som 

talaren själv inte medvetet menat att sända. I skamfyllda situationer har jag upplevt att rös-

ten kan bli svag, ibland oartikulerad, staccaterad. Men även tvärtom, det vill säga bullrig 

och för stark som ett tecken på att försöka cachera skammen.  

    Extralingvistiska signaler kan antingen vara medvetna eller omedvetna. Medvetna på så 

sätt att jag väljer hur jag vill klä mig, vilka smycken jag använder, smink, tatueringar och 

ställen jag valt att tatuera mig på, gester jag lagt mig till med, vilken frisyr jag väljer. Allt 

detta skapar en typ av image, en stil. Kroppsställningar, det vill säga kroppsspråk, och 

ögonkontakt ingår i de extralingvistiska signalerna. Dessa kan vi påverka.  

     

																																																								
48	Se	t.ex.	Per	Lindblad,	Rösten,	Lund,	Studentlitteratur,	1992,	s.163-165	och	Elsa	Åström,	Din	röst	och	ditt	
tal,	Lund,	Studentlitteratur,	2008	s.46.	
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    Det finns också omedvetna, okontrollerbara extralingvistiska signaler såsom pupillförsto-

ring, svettningar, kroppsodörer, rodnad eller blekhet.49 De extralingvistiska signalerna kan 

berätta en hel del om en person. Eller vi tror oss veta vad signalerna betyder. Om en åkla-

gare skulle komma i kortbyxor, uppknäppt skjorta, bröstet tatuerat med namn och blommor, 

en rolig hatt över rastaflätorna kanske han inte kan vänta sig att få samma genomslagskraft i 

rätten än den som kommer lite mer nertonad gällande utstyrsel. Ibland står de extralingvist-

iska signalerna i vägen för själva budskapet. Vi fastnar lätt i de yttre attributen.  

    Enligt min erfarenhet är en av de allra viktigaste extralingvistiska signalerna blicken. 

Med blicken väljer jag om jag vill inkludera eller exkludera människor. Med blicken visar 

vi intresse eller inte. I alla tre situationer jag tar upp har blicken varit viktig. Först rektorns 

blick. Han tog in mig och min kollega, hade ögonkontakt med oss och med detta visade han 

ett tecken på närvaro och en lösningsvilja. För Studenten som glömde blev min blick viktig 

eftersom jag med den visade att jag tog in honom. Han läste av mig – blick mot blick – för 

att se mina reaktioner. Och för Peter i sin sårbarhet blev blicken en form av uppmuntran 

som sa: Du är bra! Du klarar det här! Jag ser dig! Jag hjälper dig! 

    Vanliga skamsignaler i den ickeverbala och omedvetna kommunikationen är att kropps-

hållningen ofta blir ihopsjunken. Den skamsna har blivit berövad sin förmåga att vara rak-

ryggad. "I kroppshållningen markerar vi hierarkin mycket tydligt."50 Blicken blir ofta flack-

ande och inåtvänd, det blir svårt att till fullo möta upp den andre utifrån ett skamtillstånd.  

    Jag låter Levinas berätta om ansiktets nakenhet i betydelsen blottställd.  

 
Ansiktet blottställer nöd och behov – inte som bärarens (personens) önskade och valda 

meddelande utan som ansiktets ordlösa budskap. Ansiktet meddelar, kommunicerar, hela 

tiden bara genom att vara. Även orden utlämnar oss, men på ett annat sätt; orden kommer 

och går, sitter löst eller långt inne, viskas fram eller skriks ut, upprepas eller avbryts. Som 

talande gör vi något med orden, andras ord lika mycket som våra egna. Vi bestämmer 

våra egna ord, vi lyssnar till, avbryter eller ignorerar andras. Ansiktet går inte att be-

stämma, att fritt förfoga över.51 

 

Jag har under livets gång övat upp min fronesis när det gäller att läsa av människor. Det 

är inte bara blicken som är tongivande utan jag har verkligen nytta av ovan nämnda ick-

everbala signaler. För en människa signalerar sannerligen hur hon mår. Som jag tidigare 

nämnt kommunicerar vi ständigt vare sig vi vill eller inte. Det är inte bara ansiktet som 

																																																								
49	Britt	Backlund,	Inte	bara	ord,	2006,	s.20-23.	
50	Ibid	s.91.	
51	Jan-Olav	Henriksen	och	Arne	Johan	Vetlesen,	Etik	i	arbete	med	människor,	Studentlitteratur,	2005	s.	212	
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kommunicerar (Levinas) utan hela vår uppenbarelse med rösten och vårt sätt att röra oss 

skvallrar om hur vi mår. Därför är det så viktigt att vara medveten om att vi kan starta 

upp ofrivilliga processer i varandra. Som det jag tydligen gjort med mina studenter utan 

att jag hade en tanke på att de mådde dåligt.  

Neurokemin i kommunikationen 
Så vad är det som sker i det kommunikativa mötet med en annan person? Genom ett holistiskt 

synsätt på modeller för hur kunskap överförs liksom bakomliggande orsaker för olika inställ-

ning och erfarenhet hos de jag möter i läranderummet kan det vara intressant att se det från ett 

mikroperspektiv. I detta fall undersöker jag vad min kommunikation kan sätta igång i andra. 

Där kan de kunskaper jag fått i neurokemi komplettera min genom åren uppbyggda fronesis. 

Det ena ger det andra, eller förhindrar det andra. Från att tidigare uttryckt att vänliga ord leder 

till en positiv känsla i rummet, kan jag nu ytterligare bekräfta detta genom studier som tydligt 

visar hormonbalansens känslighet för det mellanmänskliga mötet.	Vad är det då som händer i 

en annan människa i mötet när mental stress uppstår?	

    Varje gång jag står inför en människa eller en grupp och vill överföra ett budskap händer 

något i den andre. Mitt sätt att vara i rummet skapar ringar på vattnet. Något uppstår och väcks 

till liv i den andre och detta "något" kan ha att göra med gamla upplevelser i inlärningssituat-

ioner, positiva eller negativa. Dessa upplevelser är ju fördolda för mig och utan min vetskap, 

medvetenhet eller förskyllan kan jag starta processer jag inte avsett. En sten sätts i rullning och 

hastigheten ökar för varje gång, konsekvensen kan bli förödande. Jag tänker på studenten från 

Mötet hos rektorn som sa att "hade jag mått dåligt under kursen hade jag tagit livet av mig". 

Eller en student på högskola B som skickar mail dagen efter en lektion och tackar för de rolig-

aste lektionerna i hennes liv. Så vad är det som händer i oss? 

    Judith E. Glaser är vd för Benchmark Communications. Hon arbetar med en metod hon 

kallar Conversational consulting and coaching. Tillsammans med Richard D. Glaser, PhD i 

biokemi har hon skrivit artikeln Neurochemistry of positive conversations i Harvard busi-

ness reviews blogg.52 Där skriver de att negativ kommunikation exempelvis tuff kritik, 

osämja med en vän, bråk på jobbet kan förstöra en månads bra flyt. Eller någon kallar dig 

lat, uttrycker sin besvikelse över ditt uppträdande och detta får dig att må dåligt och gå in i 

ett stresstillstånd. Allt beröm du tidigare fått är som bortblåst. Vad är det då som händer rent 

kemiskt i vår hjärna? Jo kortisol som är ett stresshormon börjar utsöndras i alltför stora 

mängder och detta hormon gör att vi stänger ner delar av vårt tankecentrum, konfliktaver- 

																																																								
52	Judith	E.	Glaser,	Richard	D.	Glaser,	Why	do	negative	comments	stick	with	us	so	much	longer	than	positive	
ones?,	Harvard	Business	Review,	2014-02-11.	
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sion skapas och vi vill skydda oss. Med ett ökat kortisolpåslag har vi lättare att förstora kon-

flikten. Detta påslag kan sitta i 26 timmar eller mer och skapa ett minnesavtryck vilket gör 

att det kan påverka vårt reaktionsmönster i framtida liknande situationer. Kortisol har den 

påverkan att ju mer vi ältar problemet desto längre påverkas vi negativt. Jag minns otaliga 

tillfällen i mitt eget liv där jag som barn fått negativa kommentarer och därefter gått i bak-

lås, varit oförmögen att uttrycka vad jag kände. Jag hamnade i det tillstånd som Nathanson 

benämner som withdrawal i sin skamkompass. Jag jämför det med stunder jag själv mått 

bra, fått komplimanger, där liv och arbete flutit på allt har känts så bra. Vad är det som hän-

der då? Jo, positiva kommentarer och uppmuntran skapar också en kemisk reaktion i krop-

pen. Men då handlar det om en utsöndring av måbra-hormonet oxytocin som möjliggör en 

bättre förmåga till både kommunikation, samarbete och tillit genom att aktivera nätverk i 

prefrontala kortex det vill säga den främre delen av hjärnans pannlob vilken har kopplingar 

till alla sinnessystem och bland annat amygdala (fight-and-flightsystemet). Vidare skriver 

Glasers att höga kortisolnivåer gör att Conversational Intelligence, som förkortas C-IQ, 

sjunker. Man förlorar förmågan till interaktion, kreativitet, empati med mera. Jag uppfattar 

Conversational Intelligens som den förmågan vi har när kommunikationen fungerar som 

bäst. C-IQ höjs av oxytocinpåslag. Glasers betonar vikten av chefers sätt att kommunicera 

med sina medarbetare och jag tänker då självfallet på situationen med Studenten som glöm-

de. Jag hade lätt kunnat öka hans kortisolpåslag men valde en mjukare kommunikation vil-

ket enligt Judith och Richard Glaser borde ha utlöst oxytocinet hos studenten. Chefen Peter 

befann sig allt som oftast i situationer där han ökade kortisolpåslaget hos sina medarbetare 

enligt medarbetarutvärderingarna. För egen del så förlorar jag kontakten med min egen fro-

nesis när jag utsätts för negativitet i läranderummet. Jag blir stressad, därmed stum och för-

lorar styrförmågan som pedagog. Jag tappar mina åror och förmågan att ta mig iland. Jag 

flyter omkring och har svårt att orientera mig i min pedagogroll. Detsamma måste ju gälla 

för mina studenter. Hur ska de då kunna lära sig något? Men om jag som pedagog är upp-

märksam på stämningen jag skapar i rummet så blir detta så småningom en del av min fro-

nesis eftersom denna är erfarenhetsbaserad. 
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Skammens ansikten 
				 – Jag skämdes så jag höll på att dö!!!  

Ja, skammen kan nog ibland kännas som en dödlig känsla. Skammen kan uppstå ur en 

känsla av inkompetens men också genom att vi ständigt jämför oss med andra, både när det 

gäller kroppen eller våra handlingar. Filosofen Lévinas skriver att vi skäms för att vi uppfört 

oss illa, vi har avvikit från normen. Vi tvingas identifiera oss som förminskade varelser vil-

ket är smärtsamt. Han säger också att skam uppstår varje gång vi är oförmögna att få andra 

att glömma vår basala nakenhet. Detta är relaterat till allt vi vill dölja och inte förmår täcka 

över. Den skamfulla nakenheten handlar inte bara om kroppens nakenhet. Lévinas frågar 

vad meningen är med den skamfulla nakenheten. Vi vill dölja den för andra men också för 

oss själva. Om skammen är närvarande så kan vi ju inte gömma det vi skulle vilja gömma. 

Vi kan aldrig fly från oss själva. Nakenhet är skamlig när det handlar om hela vårt väsens 

synlighet, vår djupaste intimitet. Det är denna intimitet med oss själva, alltså när vi känner 

av vår egen fulla närvaro som skammen blir påtaglig. Den avslöjar inte vår intighet utan 

snarare vår totala existens. Nakenhet är en förutsättning för att kunna ursäkta vår existens. 

Skam är en verklighet som söker efter förlåtelse, en ursäkt.53 Är det möjligen så att de extra-

lingvistiska signalerna kan användas som ett sätt att dölja vår skam? 

    Fy skam, fy skam för ingen ville ha´na! Skära, skära havre ekade i den vackra festloka-

len. Alla barnen men även de vuxna beledsagarna stod i en ring runt den stora höga julgra-

nen och pekade med fingret på mig där i mitten. Jag är kanske 6 år gammal och står där, 

finklädd med rosetter i håret och blir hånad av alla barn och vuxna på julfesten. En pojke 

med utstående öron i vit skjorta, rutig väst och fluga blev också begabbad av massan. Vi två 

står där och tittar förläget på varandra. Jag visste att det var en lek men det brände till i mig 

där till tonerna av dragspelet trakterat av en vuxen man i tomteluva. Skamleken som etsade 

sig fast likt en tatuering. Var kom den här leken ifrån? Vem hittade på den? Någon som inte 

kunde hantera sin egen skam utan ville ha "medskamsna" vid sin sida? Eller var det någon 

som njöt av att se människor förnedras? Hur djupa blir de ärren? 

																																																								
53	Levinas,	2003,	övers.	Bettina	Bergo	s.63-65.	
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    Skampålen, bilden till vänster, var ett vanligt sätt att straffa de förmodade förbrytarna på. 

Den bestod av en vertikal stock med ett halsjärn där personen sattes fast och fick stå och 

skämmas. I städerna var denna vanligen rest på torget och på landsbygden vid tingshuset, 

alltså där folk gick förbi och kunde begabba den fjättrade. Man fick absolut inte skyla sitt 

ansikte eller sätta på sig kläder så att man inte skulle bli igenkänd. Denna metod var natur-

ligtvis mycket förödmjukande. Skampålen avskaffades i Sverige 1855.54 Bilden till höger 

föreställer en stupstock, ofta placerad utanför kyrkan. Där skulle man stå framåtböjd och 

skämmas, brännmärkas av de förbipasserandes blickar och glåpord. Märkt för livet. För inte 

var det så att skampålen och stupstocken var några absolutionsverktyg och att skammen, 

synden, skulden därmed var förlåten. Nej, detta skapade självklart en oläkbar inre ärrväv-

nad. Vad hände i alla dessa människor som var oskyldiga? Som inte var medvetna om att de 

gjort en överträdelse? Som dömts efter rådande norm?  

    Jag satt inte i någon stupstock på rektorns kontor men jag blev tyst, stum, svarslös, slagen 

till slant, mållös, förstummad, ordlös – och skamsen. Min student och chefen Peter satt inte 

heller i stupstocken men känslan hade kunnat infinna sig om jag inte hade varit uppmärk-

sam på deras kropps- och röstsignaler. 

 

 

																																																								
54	Nordisk	familjebok/Uggleupplagan	s.875.	
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Längtan efter det skamfria rummet 
	

Mitt liv är ingenting som skall mätas. Varken bocksprånget eller soluppgången är några pre-
stationer. Ett människoliv är heller ingen prestation utan ett växande in mot fulländningen. 
Och det fulländade presterar ingenting, det verkar i vila.55 
 

Jag började tänka på hur jag skulle kunna få ett skamfritt klassrum. Vad menar jag med det 

då? Jo, en lugn, trygg, inspirerande läromiljö för mina studenter men kanske också för mig 

som lärare. En miljö där det är högt i tak, glädjefyllt och där kunskapstörsten är en påtaglig 

drivkraft.  Jag ville minimera risken för den destruktiva skammens uppkomst under lektion-

erna. Den skam som förminskar och förlamar. Att få slippa de ökade kortisolhalterna i nerv-

systemet. Men är detta ens möjligt? Vi är ju alla olika och kommer från olika kontexter. Det 

som är okay i en miljö kanske är direkt opassande i en annan och därmed kan ge upphov till 

skamkänslor. Är risken att jag blir så tillåtande och förstående att jag till slut blir vag som 

pedagog? Vem är det som styr i rummet – jag som pedagog eller de som studenter?  Besitter 

jag en rädsla att trampa andra på tårna så att de slipper skämmas att jag till sist blir slätstru-

ken och tappar min kompass?  Det jag vet är att när jag befinner mig mitt i min egen skam, 

självkritik eller kritiken utifrån så hålls jag tillbaka. En osäkerhet uppstår. Ett sökande, tre-

vande förhållningssätt… gör jag rätt nu? Är allt okay om jag gör på det här viset? Jag tappar 

kontakten med ämnet, budskapet, och hamnar i stället i sökandet, inlyssnandet, avläsandet. 

Jag letar utanför mig själv eftersom jag förtvivlat försöker att förstå vad som händer i rum-

met. Skammen blir destruktiv. Vad händer då med min röst och mitt kroppsspråk? Levinas 

säger i On escape: Vi vill dölja den (skammen) för andra men också för oss själva. Om 

skammen är närvarande så kan vi ju inte gömma det vi skulle vilja gömma. Vi kan aldrig fly 

från oss själva.56  

    Jag har en stadig grund att vila på med många olika kunskapsdelar. Jag kan avläsa käns-

lostämningar, spänningar i käke, mage och övriga kroppen genom att lyssna till rösten hos 

andra människor. Det är lätt att höra när rösten används på fel sätt ur rösthygieniskt per-

spektiv eller att förstå vilket känsloläge personen befinner sig i. Generellt sett är jag tränad i 

att snabbt detektera felställningar i kropp och röst och sen på ett pedagogiskt sätt förklara 

för personen jag har framför mig vad som behövs förändras för att hen ska kunna gå vidare i 

sitt lärande. Perceptionen är helt ordlös och mer som en känsla hos mig innan jag verbali-
																																																								
55	Stig	Dagerman,	ur	Vårt	behov	av	tröst	är	omättligt,	Vårt	behov	av	tröst,	Stockholm,	P.A.	Norstedt	&	söner,	
1963,	s.290	
56	Emmanuel	Levinas,	On	escape,	Stanford,	2003,	övers.	Bettina	Bergo	s.63-65.	
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serar detta för den eller de jag har framför mig. I situationer då jag blir obekväm i min pe-

dagogroll förlorar jag förmågan att sätta ord på min kunskap. Jag kan inte förklara på ett 

begripligt sätt vad hen behöver göra för att ta sig från A till B. Min fronesis hamnar bakom 

en slöja av osäkerhet och kanske ängslan. Det flyter inte på som det brukar vilket det gör 

när allt är i balans. Att reducera sig har aldrig gagnat pedagogen. Glädjen försvinner och 

oron gör entré. Jag har därför formulerat nedanstående, vad jag väljer att kalla skamprevent-

ioner för att eliminera den destruktiva skammen. 

Skamprevention 1 
En ny kurs, bland alla andra, ska börja. Någon gång är jag helt ny för studenterna och de för 

mig. Vad har de för förväntningar på mig och vad förväntar jag mig av dem? På vilken nivå 

ligger utbildningen. Kanske någon känner oro för att inte ha tillräckligt med förkunskaper? 

En annan har redan tidigare läst några poäng i ämnet. Hur närmar man sig en grupp med 

nya människor på ett bra och avspänt sätt? Hur slår jag an det ackord jag vill ska klinga ge-

nom hela kursen? Jag försöker känna in stämningen i klassrummet och min första handling 

är att göra en kort, lustfylld presentation av mig själv med lite oväntat humoristiska anslag 

för att bryta isen. Därefter ber jag att studenterna/deltagarna presenterar sig. Sedan jag be-

stämde mig för att närma mig det skamfria klassrummet och läste om skambegreppet bör-

jade jag i varje ny kurs med en miniföreläsning om skam och vad jag upplever att det ställer 

till med i en inlärningssituation. Jag lägger upp en Powerpoint bild med Stig Dagermans 

citat:  
Mitt liv är ingenting som skall mätas. Varken bocksprånget eller soluppgången är några  
prestationer. Ett människoliv är heller ingen prestation utan ett växande in mot fulländningen. 
Och det fulländade presterar ingenting, det verkar i vila.57 
 

Studenterna kan läsa detta, flera gånger. När jag förklarar att jag själv har skämts så ofant-

ligt mycket i mitt liv, framför allt i inlärningssituationer, att jag numera har en detektor inuti 

mig som omedelbart börjar signalera när skammen tar sin närvaro i rummet så märker jag 

att studenterna lyssnar och tankarna är påtagliga. Jag ber studenterna om hjälp med att hålla 

rummet skamfritt från den typen av skam som förminskar, förlamar och håller tillbaka. Jag 

skriver att skammen "tar sin närvaro i rummet" som om det handlar om en egen persons 

inträdande i rummet därför att känslan är för mig så märkbar när skammen kommer över 

tröskeln. Jag tycker särskilt mycket om Dagermans ord "Och det fulländade presterar ingen-

ting, det verkar i vila". På en högskola behöver man i vissa kurser sätta betyg. Betygsjakten 

kan vara mycket intensiv hos vissa studenter. Är det då naivt av mig att tro att man kan 

																																																								
57	Stig	Dagerman,	1963,	s.290	



	

	 35	

undvika prestationen och att man bara kan ha det mysigt under lektionerna? Om en del stu-

denter lägger ner mycket tid på läxor och förberedelser och andra inte ska då alla ges 

samma betyg för att jag anser att livet inte ska mätas eller att det fulländade verkar i vila? Ja 

jag har i alla fall infört att utforskandet är det viktiga i mina kurser och tänker se hur detta 

utfaller. 

Skamprevention 2 
En vän som också är pedagog på en högskola lärde mig något viktigt. Han sa att han aldrig 

ställer frågor som han själv har ett svar på. Studenterna ska aldrig känna att de måste hitta 

mina svar utan sina egna. Detta gäller självklart inte faktafrågor där det bara kan finnas ett 

svar (episteme) exempelvis att Karin Boye föddes år 1900. Men vid den typen av frågor 

som handlar om hermeneutiska resonemang och kreativt tänkande så finns det många svar.         

Jag vill återkomma till det tidigare citatet av Gadamer där han tar upp våra olika "förståel-

sehorisonter". En av horisonterna tillhör den som försöker förstå och den andra den som har 

förstått. Han skriver "förståelsen är inkännande till sin struktur – det gäller att sätta sig in i 

upphovsmannens språk, kultur och psyke, för att åstadkomma en horisontsammansmält-

ning."58 Därför är det viktigt som pedagog att söka upp och hitta den andres förståelsehori-

sont och inte bara utgå från den egna. För mig handlar det i den situationen om lyssnandet, 

att våga stanna upp och lyssna in vad den andre har att säga. Jag strävar efter ett förbehålls-

löst lyssnande, en total närvaro där jag försöker göra mig fri från min egen uppfattning un-

der lyssnandet och bara vara där med och för den andre. Som en yta att studsa emot. Ett 

speciellt "rum" blir till där vi tillsammans utforskar den andres förståelsehorisont – den 

andre på ett aktivt sätt genom att få utveckla sina tankar och jag passivt/aktivt genom att 

visa mitt intresse, min odelade uppmärksamhet men inte ge mig in i resonemanget med min 

egen uppfattning. 

Skamprevention 3 
En lärare är en människa av kött och blod med känslor och tankar precis som alla andra 

människor. Men hon är också en förebild, ständigt iakttagen av sin omgivning. Allt syns i 

vårt kroppsspråk och allt hörs i våra rösters klang. Vi kommunicerar ständigt. Det är omöj-

ligt att inte kommunicera för vi har, som jag tidigare nämnt, både de paralingvistiska och de 

extralingvistiska signalerna som gör att vi kommunicerar även bortom orden. Efter mitt di-

lemma har jag blivit extremt uppmärksam både på de signaler jag ger ifrån mig och de mina 

studenter sänder till mig och varandra. Det heter ju "som du ropar får du svar" och det gäller 
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i högsta grad kommunikation. Skulle jag ha en ton av arrogans, ilska, negativ kritik i min 

röst så vet jag numera att det troligen utlöses för mycket kortisol i de närvarande vilket 

skapar stress och gör det svårare att samarbeta. Jag försöker vara tydlig i mitt budskap – vad 

jag vill uppnå med lektionen – och sätta gränser på ett respektfullt sätt. Till exempel om 

någon i gruppen tar upp för mycket plats så att de andra får stå tillbaka. Jag ger då en signal 

om att jag uppfattat denna obalans genom att kanske ge ordet till någon annan i gruppen. 

Jag fördelar helt enkelt talturen i gruppen. Som pedagog verkar det handla mycket om att 

kunna avläsa "klimatet" i rummet och utifrån detta klimat leda gruppen vidare. Jag behöver 

inte alls göra en särskilt stor sak av att en student bär på en underliggande irritation mot en 

annan student. Jag bara försöker lugna ner stämningen genom att tala långsamt med en lug-

nande klang i rösten, kanske komma med något skämt angående ämnet vi behandlar. Min 

medvetenhet om gruppens blickar är mycket starkare idag än förut. 

 

Pedagogens process 
Jag lämnade skådespeleriet och utbildade mig till logonom och har nu arbetat som pedagog 

i nio år. Självklart vill man/jag vara skicklig från det ögonblick jag lämnar skolans trygga 

hamn och ska ge mig ut i yrkeslivet för att sälja in mina kunskaper. Men hur är det med de 

praktiska färdigheterna? Kanske behöver man, kanske inte bara som pedagog, ständigt träna 

sig i att sända de budskap man verkligen vill sända och att kunna avläsa signaler på rätt sätt.  
 
En lämplig fortbildning för lärare skulle kunna bestå i att några skådespelare ombads 
framställa ett givet ämnesstoff med utnyttjande av sin skolade uttrycksförmåga där ver-
bal artikulation, extra- och paralingvistiskt kroppsspråk. I det fallet tror jag på modellin-
lärning.59 
 

Under lärarutbildningen är det inte mycket träning i röst, tal och retorik trots att de befinner 

sig i ett röstyrke. Jag är glad att jag under lång tid fått arbeta med min talröst och även pre-

sentationsteknik. Men hur lär man sig det om man inte gått Scenskolan eller logonomut-

bildningen? Små barn men även vuxna lär sig nya saker genom att pröva sig fram. Det van-

ligaste som vuxen är att utgå ifrån muntliga eller skriftliga instruktioner. Bröderna Hubert 

och Stuart Dreyfus, den ene professor i filosofi på Harvard och den andre professor emeritus 

på UC Berkeley, anser att när vi förvärvar färdigheter sker det i åtminstone fem olika sta-

dier. De studerade processen hos piloter, bilförare, schackspelare och vuxna som lärde sig 

ett andra språk. Dessa yrkeskategorier befinner sig inom "ostrukturerade problemom-
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råden" vilket kännetecknas av att fakta och aspekter är obegränsade.60 ”Strukturerade 

problemområden” är exempelvis matematiska operationer, blanda bensin eller ta fram en 

rutt för leveransbilar. Det kan bara göras på ett sätt för att fungera.  

    Hos alla dessa yrkesgrupper såg de ett gemensamt mönster som de kallar de fem stadier-

na i förvärvandet av färdigheter. De olika stadierna kallar de för nybörjare, avancerad ny-

börjare, kompetent, skicklig och expert.  

    Stadium 1 är Nybörjaren. I detta stadium lär sig nybörjaren objektiva fakta som är rele-

vanta för just denna färdighet. Nybörjaren förlitar sig på dessa fakta och inte på kontexten. 

Dreyfus & Dreyfus använder sig av exemplet med bilföraren som får veta vid vilken hastig-

het hen ska växla, vilket avstånd som ska hållas till framförvarande bil men vet föga eller 

har ingen möjlighet att ta in trafiktäthetsläget eller hur situationen ser ut runtomkring.  Detta 

stadium är kontextfritt. "Nybörjaren vill göra ett bra jobb, men i brist på övergripande 

känsla för uppgiften som helhet bedömer han sin prestation främst utifrån hur väl han lyckas 

följa inlärda regler."61 

    Stadium 2: Avancerad nybörjare. I detta stadium är erfarenheten viktig genom att den 

avancerade nybörjaren använder sin kunskap i verkliga situationer. Hen uppfattar likheter 

eller skillnader med tidigare erfarenheter. Dessa element är inte längre kontextfria utan "si-

tuationella". Bilskoleeleven på denna nivå urskiljer situationella motorljud som denne parar 

med den kontextfria hastigheten när hen ska växla. Erfarenheten är avgörande för den avan-

cerade nybörjaren.  

    Stadium 3: Kompetens. När erfarenheten ökar och de kontextfria och situationella ele-

menten ökar kan det bli svårt att se vad som är viktigt i situationen. Dreyfus & Dreyfus me-

nar att man kommer in i det kompetenta stadiet först när man kan välja en hierarkisk plan 

för situationen, att man lär sig prioritera. Man är både distanserad och engagerad på så sätt 

att man har ett mål med exempelvis bilkörandet och måste då lägga upp en plan för att ta sig 

till målet. Ibland kan det betyda att man frångår de regler som har varit så viktiga i det första 

stadiet. 

Stadium 4: Skicklighet. Här kommer intuitionen in som ett viktigt element. När vi kan 

reagera intuitivt på skeenden utan att bryta ner dem i olika segment kallar Dreyfus & Drey-

fus det för "holistisk urskiljning och association".62 Här använder författarna praktisk kun-

skap och intuition som synonymer. Vidare skriver de att man inte får förväxla intuition med 
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gissningar. Att gissa är att komma fram till en slutsats utan att ha tillräcklig erfarenhet eller 

kunskap.  

 
                 En skicklig utövare organiserar och förstår alltså sin uppgift intuitivt, men lär likväl märka att 

han ibland tänker analytiskt på vad han ska göra. Element som förefaller vara viktiga, tack vare 
utövarens erfarenhet, bedöms och kombineras då enligt regler, för att fatta beslut om det bästa 
sättet att hantera omgivningen.63  

 
Författarna tar som exempel den skicklige bilföraren som en regnig dag närmar sig en kurva 

och inser att hon kör för fort. Hon känner av och fattar ett beslut om ifall hon ska bromsa in, 

minska trycket på gaspedalen eller släppa foten helt från pedalen.  

Stadium 5: Expertis. En expert besitter en mogen och övad kunskap. Hen behöver inte 

bryta ner händelsen och utarbeta planer utan hen "bara gör". En bilförare på expertnivå är ett 

med sin bil och behöver inte planera på ett medvetet sätt hur bilkörningen ska gå till. "När 

saker och ting förlöper normalt, löser experter inte problem och fattar inte beslut; de gör vad 

som normalt fungerar."64 

    Ett ostrukturerat problemområde, som det jag själv verkar i – pedagogens - verkar kräva 

mer konkret erfarenhet av verkliga situationer. Både målen, den relevanta informationen 

och verkningarna av våra beslut är mer oklara. En läkare kan inte vara 100 % säker på att 

patienten överlever och blir helt återställd efter en operation. En bilförare vet inte om något 

oförutsett händer så att bilresan drar ut på tiden. Inom detta problemområde finns det fel-

marginaler. Här är tolkningen av situationen viktig, det hermeneutiska, vare sig den är med-

veten, som hos den kompetenta eller omedveten som hos personer med större färdighet. 

Denna tolkningsförmåga kallas med ett annat ord för omdömet.65 Eller fronesis, viskar 

Aristoteles i mitt öra.  

    Den konkreta erfarenheten jag upplevde, starten på hela min forskning angående skam 

och de ickeverbala signalerna, började med Mötet hos rektorn. Jag hade ingen aning om vart 

jag var på väg just då när jag satt där med min kollega och rektorn. Jag hade för länge sedan 

lämnat nybörjarstadiet. Jag uppfattade att jag passerat avancerad nybörjare. Möjligen hade 

jag vid det tillfället nuddat det kompetenta stadiet. Vad som därefter hände, åren med ut-

forskande av mitt predikament, har förhoppningsvis tagit mig vidare i Dreyfus & Dreyfus 

modell. Om jag närmar mig en pedagogisk kurva en regnig dag så lättar jag på gaspedalen 

automatiskt. 
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 Slutreflektion 
Kan man utvecklas genom skam? Det är en av mina frågeställningar. Då talar jag om den 

typen av skam som ställer sig framför min fronesis – den som gör att jag tappar mina för-

mågor och förtjänster gällande den praktiska kunskapen. Den skam som varken får mig 

själv eller de jag har framför mig att växa – den destruktiva skammen. För skammen som 

företeelse kan också genom den tidiga inlärningen få oss att känna vad som är tillåtet eller 

inte i en situation, det jag benämner som "att hålla sig på banan". Men kanske är detta mer 

normer vi tillägnat oss genom vår uppväxt? Jag tror inte att skam är en konstruktiv jordmån 

i sig själv men om skammen gör att man måste stanna upp i livet, i karriären, om man ofri-

villigt hamnar i vad Nathanson kallar Skamkompassen, då kan det vara dags att titta på det 

som skett, att göra nödvändiga förändringar. Om man inte förändrar det som skaver kan 

skammen göra att man stelnar i ett negativt tillstånd. Hade jag inte vidtagit de förändringar 

och fått de insikter jag skriver om i denna essä så kanske jag hade lämnat pedagogyrket eller 

slutat vara modig och bara upprepat de situationer som jag kände mig trygg i. Men jag ville 

lära och förstå mer. Jag gick vidare i mitt sökande så mitt svar på frågan är: ja, man kan 

förändras genom skam genom att bättre förstå sina egna och andras reaktioner. Därmed inte 

sagt att hela min skamproblematik är löst eftersom jag ständigt träffar på nya människor 

med olika bakgrund där olika situationer skapar olika typer av skam. 

    Kan skam förebyggas? Ja, jag vill gärna tro att en medvetenhet om vad jag själv sänder, 

en känslighet för andras signaler och en övertygelse om att man utvecklas bättre i en kär-

leksfull och tillåtande miljö där oxytocinet flödar gör att skam och skuld lättare uteblir vid 

inlärningssituationerna. Jag verkar också inom sfären som Dreyfus & Dreyfus kallar ostruk-

turerade problemområden. Det innebär att hur mycket jag än förbereder mig, hur mycket 

kunskap jag än erövrar så finns det alltid en felmarginal som jag inte kan påverka, exempel-

vis gällande sammansättningen i gruppen, lokalerna, ett för späckat schema, studenter som 

nattvakat med sjuka barn eller andra situationer av oförutsedd art. Och – vi väljer inte 

varandra! "Teachers and students generally do not choose one another. Further, the interac-

tion takes place in front of many others."66 

    Vad jag kan göra är att luta mig mot min kunskapserfarenhet, min förmåga att läsa av 

signaler i rummet, min fronesis när det gäller att skapa förändringar i de situationer jag be-

finner mig i. Ibland kan det betyda att jag helt avstår från handling medan jag vid andra till-

fällen bedömer att jag ska styra upp, klargöra, tillrättalägga. I detta läge leder mig det, 

kommunikationen mellan orden eller kanske bortom orden. Dessa färdigheter är något som 
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växer fram mer och mer ju längre jag arbetar med människor. Jag sympatiserar med bröder-

na Dreyfus när de påstår att det är tiden och erfarenheten som tar oss vidare i våra färdighet-

er. Ibland befinner jag mig till och med i expertisfasen i undervisningen när jag "bara gör". 

Intuitionen och min fronesis leder mig vidare in i spännande situationer jag inte planerat i 

mitt livsschema. 
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