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Abstract 

Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze 

interaction between young children and between them and their educators focusing on power 

relations shown by non verbal communication. The study argues that such expressions can often 

lead to violations that can be mo 

re difficult to address than those outspoken. In our intents as educators to remediate unequal 

relationships between children and between them and their educators and create a positive social 

atmosphere in the school context, we need to pay attention to nonverbal interaction.   We also 

need to develop an adequate set of vocabulary in order to be able to discuss what happens and 

our practice; how we ourselves as educators interact, dealing with it. The study suggests how to – 

by using a palette of definitions and concepts, collected from different theories. I have performed 

observations in an Elementary School class, year one and at their After-school programme and 

furthermore interviewed the educators and pupils participating in the study.  

               The theoretical framework used in the analysis is a combination of positioning and 

social dramaturgical theory. I present and discuss the negative nonverbal communication that I 

identified in my observations using four theoretical perspectives, all contributing to shed light on 

different aspects of power relations and relational creating interaction. These four are:  

1. Johnstone’s positioning theory regarding how all human beings engage in High/Low swings in 

interpersonal relationships (1985).  

2. The non vocal aspects of Eile’s theory of The Master Suppression Techniques and their 

Counter-strategies (2015) based on Ås’ theory (1989).  

3. The Sociological theory of Goffman’s The presentation of the Self in Everyday life, an 

interactionist/dramaturgical perspective (1959).  

4. The Low Arousal Approach as presented by Heljskov Elfvén & Wiman (2015).  

Among the results I found several occurrences of negative non verbal interaction in this First 

Grade Elementary class between pupils and educators and that the vocabulary of the used 

perspectives were applicable. The study’s result implies that awareness of non verbal 

communication can increase both children’s and educator’s available positions and repertoire of 

actions. 

Keywords: Non Verbal Communication, Elementary school, After-school programme, Master 
Suppression Techniques, Counter-strategies, High and Low status swing, Low Arousal 
Approach, positioning, interaction, pedagogics, power relations. 
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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka, lyfta fram och belysa tyst maktspel på lågstadiet. Studiens 

huvudsakliga syfte är att observera negativ icke verbal interaktion mellan barn sinsemellan och 

mellan pedagoger och barn med fokus på maktförhållanden. Ett andra syfte är att samla begrepp 

från olika teorier som belyser detta på olika sätt och på så vis presentera en vokabulär för att sätta 

ord på det outtalade, som kan vara användbar för pedagoger i förebyggande arbete mot 

kränkningar i skola och på fritidshem. Detta då det implicit uttryckta outtalade kan leda till 

kränkningar som ofta kan vara svårare att komma åt än sådana som bygger på det explicit 

uttalade. Jag har gjort observationer av en klass ett och deras tre pedagoger i olika situationer i 

skolan och på fritidshemmet. Observationer har oftast direkt följts upp med samtal om vad som 

hände. Empirin har så analyserats med utgångspunkt i positioneringsteori och det 

social-dramaturgiska perspektivet utifrån begrepp hämtade från fyra teorier av Eile (2015 – 

utifrån Ås, 1989), Goffman (1959), Johnstone (1985) samt Wiman & Hejlskov Elfvén (2015) 

som alla på olika vis belyser kroppsspråk ur ett relationellt maktperspektiv.  

 Två längre intervjuer har genomförts: inledningsvis med Eile, doktorand i pedagogik 

specialiserad på ickeverbal interaktion och avslutningsvis med två av klassens pedagoger som 

reflekterat kring de observationer som gjorts och hur de tolkas. Uppsatsens resultat visar att bruk 

av ickeverbala negativa signaler förekommer som maktspel redan på lågstadiet och implikerar att 

pedagogernas kunskaper om kroppsspråk och maktspel i form av hög- och lågstatusspel och 

Härskartekniker samt kännedom om strategier för att motverka negativa effekter av detta – som 

till exempel genom Motstrategier, Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande – kan ha 

inverkan på hur dessa signaler påverkar klassen. Jag förordar därför vidare forskning på området 

och att pedagoger, i sitt arbete för jämbördiga relationer och för att skapa en positiv psykosocial 

skolmiljö, även bör uppmärksamma det outtalade. Mer kunskaper om de negativa ickeverbala 

signalerna och de metoder och den vokabulär som här lyfts fram för hur det kan motverkas tycks 

kunna användas som ett sätt att motverka mobbing i det tysta. Medvetenhet om dylikt ger fler 

möjliga sätt för barn och vuxna att förhålla sig till sin egen position i mötet med andra och 

därmed en större handlingsrepertoar. 

Nyckelord: Bekräftartekniker, fritidshem, härskartekniker, hög- och lågstatusspel, ickeverbal 

kommunikation, kroppsspråk, kränkning, lågaffektivt bemötande, pedagogik, makt, 

motstrategier, relationsskapande.  
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Inledning och bakgrund  

Hur ska vi som pedagoger i vardagen kunna leva upp till det som formulerats i styrdokumenten 

för den svenska skolan om att ingen individ ska kränkas i skolans värld och att alla ska vara 

likvärdiga (Skolverket, 2011, sid.7)? Samhället översköljs av TV-dokumentärer och andra 

skildringar av mobbing; tidningarna rapporterar om självmord och självskadebeteenden på grund 

av trakasserier i det tysta. Allt detta talar sitt tydliga språk: Det är långt innan målen kan uppnås. 

Hur ska vi komma åt det outtalade? Vi pedagoger måste bli mer medvetna så att vi ser det som 

försiggår. Vi behöver träna våra ögon och lära oss om och förstå att även barnens värld är fylld 

av härskartekniker, som begränsar. Somliga skaffar sig utrymme på bekostnad av andra. Detta 

stora ’fritidshemspedagogiska’ problemområde vill jag adressera. I min studie vill jag belysa hur 

negativ ickeverbal interaktion mellan barn sinsemellan och med deras pedagoger kan se ut. Jag 

vill sätta fingret på hur man kan uppmärksamma spelet och analysera observationer av dylikt 

relationsskapande i det tysta med fokus på makt. Jag vill hitta orden som behövs för att beskriva 

det outtalade för att kunna förändra; i enlighet med Lgr 11: “Läraren ska uppmärksamma och i 

samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla 

former av diskriminering och kränkande behandling” (Skolverket, 2017). 

          I Skolverkets allmänna råd och kommentarer konstateras att relationerna mellan eleverna 

och mellan eleverna och personalen är viktiga i arbetet med fritidshemmets pedagogik 

(Skolverket, 2014, s.14). Det ingår i fritidslärarens vardag att arbeta med människor och 

relationer. Att reflektera kring makt är inbyggt i den delen av yrkesutövandet. Det ingår även i en 

lärares uppdrag enligt Lgr 11, Centralt innehåll i åk 4 – 6; Tala, lyssna, samtala, att 

medvetandegöra eleverna om ”Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.” 

(Skolverket, 2011, s.224). Den gängse tolkningen av detta styrdokument hos lärarkåren kunde bli 

att även vända blicken och se på det som publiken/åhörarna signalerar med sina gester och 

kroppsspråk när någon håller en presentation. 

            ”Alla talare håller två tal samtidigt – det som hörs och det som syns” /Shakespeare. 

Med den bakgrund jag har som regissör har jag alltid varit intresserad av det outtalade och 

kroppsspråket. Det har bidragit till hur jag som pedagog kommunicerar med elever. Det ses som 

en självklarhet att ett av en skådespelares, föredragshållares och retorikers viktigaste verktyg för 

att förmedla ett budskap till sin publik är kroppsspråket. Trots detta läggs i lärarutbildningen vid 

Södertörns högskola inte någon större tonvikt vid vare sig det läraren eller eleverna förmedlar 
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med icke verbal kommunikation. Det rent kunskapsmässiga innehållet dominerar även i 

utbildningen till fritidshemslärare fast fokus för oss ligger på det informella lärandet.  

            I kurslitteraturen ingick dock "Vad säger kroppen om tanken?" av Hanna Dolk som 

förtäljer att forskningen säger att så mycket som 97% (sic!) av allt det vi människor 

kommunicerar sker med kroppsspråket (Dolk, 2014, sid. 23). Dolk tar upp att även eleverna visar 

med små eller stora ickeverbala uttryck vad de känner, vad som är tillåtet att säga och vem som 

har tillåtelse att säga det. Dolk menar att eleverna visar vilka roller de olika eleverna i gruppen 

har tilldelats och förväntas leva efter (Dolk, 2014, sid 24).  

             Jag vill problematisera det genom att också ta in den teoretiska del jag har med mig från 

den brittiske läraren och teatermannen Keith Johnstone, som jag hade glädjen att få vara elev till 

på 80-talet, om positionering; dvs att vi människor hela tiden väljer och justerar vår status i 

relation till varandra – vi spelar hög- och lågstatusspel (Johnstone, 1985, sid. 49). Detta leder 

mig också till sociologen Erving Goffman och hans “Studie i vardagslivets dramatik: Jaget och 

maskerna" (Goffman, 1959). Han hävdar att vi alla spelar teater och vill göra intryck på vår 

publik. Goffmans och Johnstones teorier påminner om varandra i det att de båda säger att alla 

situationer som vi människor möts i måste definieras för att vi ska veta hur vi ska agera. Vi gör 

klart för varandra – med gester eller andra icke verbala uttrycksmedel – vilka vi är eller vill vara 

i den aktuella situationen. Vi söker en definition av situationen som vi kan enas kring för att 

spelet ska kunna fortsätta. Goffman menar att vi försöker kontrollera och styra den information 

vi överför och som ligger till grund för de andras intryck av oss. Vi gör detta medvetet eller 

omedvetet (Goffman, 1959, sid. 19). Johnstone går ett steg längre och definierar det som just 

hög- och lågstatustransaktioner (Johnstone, 1987, sid 47).  

           I detta rollspelande i vardagen kan även urskiljas sätt att göra det på som kränker andra, 

det som med Berit Ås terminologi kan benämnas Härskartekniker (Eile, 2015). Som pedagog 

kan man enligt Johnstone välja att spela lågstatus så att man upplevs som ofarlig då detta skapar 

en öppen atmosfär där eleverna vågar ta för sig och lägga sig högre än de skulle vågat med en 

auktoritativ ledare. Det är dock pedagogens uppgift att vara det han kallar för Statusexpert och 

kunna skifta till hög status för att ta kommandot och styra upp situationer när så krävs för att till 

exempel motverka Härskartekniker (Johnstone, sid. 61). Dolk beskriver att eleverna i skolan 

använder de till synes små medlen för att förmedla vem som har rätt att tala. Hennes 

frågeställning "Vad kan vi lära oss av att få syn på det?" är viktig. Att aktivt arbeta för att visa 
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vikten av att olika idéer kommer fram, lyfta elever som kanske inte alltid har en så framträdande 

roll, vara medvetna om gruppdynamiken (Dolk, 2014, sid 68).  

         Sedan tidigare har jag haft en samarbetsidé med Ditte Eile, doktorand i pedagogik, som 

(under sitt flicknamn) skrivit ”Bekräftartekniker och motstrategier – sätt att bemöta 

maktstrukturer och förändra sociala klimat” (Jonasson, Ditte et al., 2004 ). Idén handlar om att 

koppla samman mina erfarenheter av att lära ut medvetenhet om statusspel, med utgångspunkt i 

Keith Johnstones teorier med hennes arbete med föreläsningar om Härskartekniker, utifrån Berit 

Ås teorier (Ås, 1992) och framför allt de Motstrategier och Bekräftartekniker som Eile själv varit 

med och tagit fram, som medlem i nätverket ENSU vid Stockholms Universitet. ENSU för 

kampen för att Härskartekniker ska synliggöras och motarbetas i hela samhället. Eile har varit 

ute på högstadieskolor och i gymnasieklasser, men i våra samtal har vi lyft att motsvarande 

arbete borde inledas redan på lågstadiet. Vi upplever båda att vi med våra respektive metoder har 

kraftfulla verktyg för att förbättra relationer i grupper och minska förekomst av mobbing.  

Vi tycker oss se att det behövs mer medvetenhet, erfarenhet och kunskap om Kroppsspråk och 

Härskartekniker hos både vuxna och barn i skolans värld. 

     I den här uppsatsen presenterar jag de delar av teorierna jag tagit upp ovan, som handlar om 

det som är relevant för min studie: kroppsspråk och outtalade signaler och vad de betyder för 

maktrelationer. 

Syften och frågeställningar 

I den här studien vill jag undersöka, lyfta fram och belysa tyst maktspel på lågstadiet.  

Studiens huvudsakliga syfte är att observera och analysera negativ ickeverbal interaktion mellan 

barn sinsemellan och mellan pedagoger och barn med fokus på maktförhållanden.  

Ett andra syfte är att samla begrepp från olika teorier som belyser detta på olika sätt och på så vis 

få till en vokabulär för att sätta ord på det outtalade och undersöka om den kan vara användbar 

för pedagoger i förebyggande arbete mot kränkningar i skola och på fritidshem. 
 

De fem frågor jag utgår från är:  

● Hur förhåller sig barnen till varandra med ickeverbala signaler utifrån ett maktperspektiv?  

● Hur förhåller sig pedagogerna till barnen med ickeverbala signaler utifrån ett maktperspektiv?  

● Uppmärksammar och bemöter pedagogerna icke-verbal kommunikation i den studerade 

interaktionen?  
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● I så fall hur? Hur påverkar deras eventuella ingripanden relationerna? 

● Kan begrepp och definitioner från fyra utvalda teorier tjäna som verktyg för och utgöra en 

adekvat vokabulär för att sätta ord på negativ icke verbal interaktion?  
 

Till hjälp för analys och besvarande av frågeställningar har jag definitioner och begrepp 

från fyra teorigrunder av Eile (2012 – utifrån Ås,1992), Goffman (1959) och Johnstone (1979) 

samt Wiman & Hejlskov (2015) som på olika vis belyser kroppsspråk ur ett relationellt 

maktperspektiv. (Begrepp och definitioner kommer genomgående att kursiveras för att  sätta 

fokus på den specifika vokabulären.)  

Tidigare forskning  

När jag sökt vetenskapliga rapporter och essäer på temat Kroppsspråk och Härskartekniker har 

det förvånat mig att något som det skrivits så mycket om ända sedan 1971, då den amerikanske 

akademikern Julius Fast presenterade sin då revolutionerande bok om “Kroppsspråket” (Fast, 

1971), verkar vara så lite belyst inom det pedagogiska fältet. Endast fyra svenska studier har jag 

funnit som handlar om grundskolenivå eller om fritidspedagogikens område med syften som 

ligger i närheten av det jag vill undersöka. Jag tar därför även upp två exempel från andra fält, 

genus och retorik, som belyser kroppsspråk.  

     “Negativ icke verbal kommunikation i klassrummet” (Sandberg & Strömberg, 2006) 

undersöker vilken negativ icke verbal kommunikation som förekommer mellan elever i 

klassrummet och hur ofta den sker. Sandberg och Strömberg vill även ta reda på om det finns 

skillnader mellan de klasser de undersökt, som var en åk 4 och en åk 8. Med negativ icke verbal 

kommunikation avser de arga respektive hånfulla blickar, ansiktsuttryck och handrörelser samt 

beröring i form av sparkar, knuffar och slag. De genomförde först sex observationstillfällen och 

avslutade med en enkätundersökning. Resultatet visade att det förekommer alla typer av negativ 

icke verbal kommunikation i båda klasserna och att det inträffar mer av denna kommunikation i 

åk 4 än vad det gör i åk 8. De hävdar att den negativa icke verbala kommunikationen i 

klassrummet kan vara en arena för mobbning och att det därför är viktigt att vara medveten om 

den. Det är även viktigt utifrån att elevernas trivsel i skolan till stor del kan påverkas av hur de 

blir bemötta av sina klasskamrater även om det inte handlar om mobbning.  

       “Med kroppen som verktyg: Hur ser lärarutbildare på kroppsspråket?” (Kallhede Lundvall, 

2013) har två olika delar. Dels en observation av hur man kan uppfatta en lärares ickeverbala 
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kommunikation; användandet av röst, mimik, gester och ögon. Dels en diskussion mellan några 

lärarutbildare på en högskola om just kroppsspråkets betydelse. Hur ser dessa lärarutbildare på 

kroppsspråk? Kan det vara betydelsefullt för lärarstuderande att göras uppmärksamma på hur de 

kommunicerar parallellt med de sagda orden? Kallhede Lundvall ser det strikt ur pedagogens 

perspektiv och har siktet inställt på hur möjligheterna till användande av lärarens eget hela 

register av icke-verbal kommunikation kan vara berikande för den egna undervisningen, för att 

bli en bättre lärare. Genom att först observera i en klassrumssituation såg hon konkreta exempel 

på hur en lärare kommunicerar med eleverna. Observationen fick sedan ingå tillsammans med 

några bilder i ett stimulusmaterial som lärarutbildarna diskuterade kring och då förhöll sig till 

samma situation. Det område jag vill undersöka handlar istället om vad som kommuniceras i det 

tysta, de mer eller mindre subtila signaler som talar om vilken status vi har i relation till varandra 

och som ger oss möjlighet att höja och sänka oss själva eller andra. Detta utifrån ett relationellt 

maktperspektiv både mellan lärare och elever och elever och elever. 

        “Lärares icke-verbala kommunikation”  (Ljunggren, 2006) fokuserar på gymansie- 

pedagogers bruk av ickeverbala signaler i undervisningssituationer. Syftet är att undersöka vilka 

signalerna är samt besvara frågeställningen om och hur dessa ickeverbala signaler används. 

Ljunggren gör en grundlig genomgång av tidigare forskning inom ämnet kroppsspråk. Hennes 

metod är videoinspelning av tre olika yrkesverksamma pedagoger i en undervisningssituation. 

Utifrån undersökningen dras slutsatsen att rätt bruk av ickeverbala signaler i undervisnings- 

situationer gynnar läraren och dess elever.  

         Hur kroppsspråk används socialt i relationsskapande av både elever och pedagoger i 

grundskolan framstår som ett forskningsområde som behöver undersökas mer, särskilt på det 

fritidspedagogiska fältet, där jag endast hittat en del i en doktorsavhandling med dylika 

observationer:  

         “Fritidspedagogers handlingsrepertoar” (Dahl, 2014) framhåller pedagogiskt arbete med 

barns olika relationer i passusen ”Vara känslig för barns uttryck” som tar upp kroppsspråk. Dahl 

har funnit att det hos fritidspedagoger finns en medvetenhet om vikten av olika tillvägagångssätt 

och att känna in, försöka förstå avsikter i stunden och just vara känslig för barns uttryck. Det 

framkommer i fritidspedagogers berättelser att barn inte alltid vill berätta om relationer och att 

det som pedagog då gäller att vara lyhörd för mer implicita uttryck, som t.ex kroppsspråk, som 

kan vara ett tecken på att allt inte står rätt till. Det framgår att det är väsentligt att vara lyhörd för 

barns subtila uttryck, som kan vara tecken på att barn vill anförtro sig åt pedagogen. Hon hävdar 
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att det krävs att fritidspedagogerna känner barnen väl för att kunna förstå och för att lägga märke 

till mer eller mindre tydliga tecken som barnet uttrycker. En del barn vänder sig ofta till 

pedagogen. Andra är försiktigare med att berätta om sitt relationsarbete (Dahl, 2014, sid. 90). 

Här framhålls vikten av att tolka det barnen uttrycker med ickeverbal kommunikation riktad till 

pedagogerna. Dahl hävdar att det i den forskning hon hänvisar till framkommer ett antal 

strategier som barn använder i sitt relationsarbete bl.a att positionera sig själv och andra, liksom 

att skapa en tillhörighet i en gemenskap med andra (ibid sid.39). Hon säger även att sociala 

aspekter är en viktig del i vad en fritidspedagog har att hantera i sitt arbete med barns relationer. 

Frågan är hur ett sådant arbete kommer till uttryck i fritidshemmet. Dahl tar upp att forskningen 

visar att barn redan i tidiga år ingår i ett ständigt pågående arbete med att behålla och etablera 

nya kamratrelationer (Corsaro, 2005; Greve, 2007). Hon presenterar Corsaro (2005) som en 

viktig förgrundsgestalt i studier av barns samspel i pedagogisk kontext som influerat studier i 

såväl fritidshem som skola. Corsaro utgår från barndomssociologin (James & Prout, 1997), att 

barn är aktörer och att det är i sociala och kulturella sammanhang människan utvecklas. I en 

pedagogisk verksamhet förekommer många avbrott av organiserade aktiviteter, som bidrar till att 

kamratinteraktionen blir ömtålig. Barn skyddar då det interaktionsutrymme de skapar med vissa 

barn genom att exkludera andra. Corsaro har identifierat olika strategier för att söka tillträde till 

interaktionsutrymme och Dahl konstaterar att strategierna kan vara både verbala och ickeverbala. 

Corsaros (2005) forskning belyser även hur barn tar och ges olika status i kamratgruppen och 

hur barn samverkar för att hindra nya barn att komma in i gruppen (Dahl, 2014, sid.38). Detta 

ligger i linje med denna studie fast med en annan utgångspunkt. 

            Inom andra fält som genus, maktstrukturer och retorik verkar det finnas betydligt fler 

observationer av kroppsspråk gjorda. Ett exempel som ligger relativt nära mitt forskningsområde 

eftersom de härskartekniker som jag studerar ofta används just i syfte att upprätthålla 

könsmaktsordning etc. är “Genus och maktstrukturer i klassrummet – En studie om relationer 

mellan pedagoger och elever i gymnasieskolan” (Seifeddine & Stigmarker, 2006) från 

sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Studien rör gymnasieskolan och undersöker 

relationerna mellan elev och lärare genom kroppsspråket – fast utifrån ett könsmaktsperspektiv. 

Det andra relevanta exemplet kommer från retorikens område. “Actiokapitalet – retorikens 

ickeverbala resurser” (Gelang, 2008) avhandlar hur en talare kan styra publikens applådtack, 

förmedla makt och skapa känslor av gemenskap med sitt kroppsspråk. Det är inte främst vad en 

talare gör utan hur hen gör det som påverkar publiken. Gelang hävdar att forskare inte bör hålla 
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fast vid manualliknande råd om kroppsspråk då det skapar rigida system som är oanvändbara i 

ett föränderligt samhälle. I stället för att likrikta kroppsspråket ska talaren utnyttja sina egna 

egenskaper för att utforma sitt kroppsspråk. Det som är det ultimata beror på talarens kvalitéer. 

En talare kan behöva använda alla medel: röst, mimik, poser, gester och ögonkontakt för att nå 

fram till sin publik medan någon annan har en fördel av att bygga sitt framträdande på något av 

dessa. – Barack Obama till exempel utnyttjar sin känsla för rytm och sin röst. Det är inte en 

slump att hans texter har gjorts till rapsånger. Han använder nästan bara en gest och står för det 

mesta stilla. En talare måste kunna läsa publiken. Kvalitéer som intensitet, energi, dynamik och 

tajming är viktiga. Publiken ledsnar snabbt om det blir stillastående. En bra lärare kan läsa av sin 

publik och göra förändringar för att inte tappa åhörarna. Gelang befäster att kroppsspråket är 

socialt och kulturellt inlärt och kan utvecklas i takt med våra livserfarenheter (Gelang, 2008).  

          Det senare går helt i linje med den här uppsatsen som lyfter vikten av att öka medvetenhet 

om kroppsspråk i skolan.  

        “Bekräftartekniker och motstrategier – sätt att bemöta maktstrukturer och förändra sociala 

klimat” (ENSU, Eile, f.d. Jonasson et al., 2012) eftersträvar både teoretisk och empirisk 

förståelse för betydelsen av icke verbal kommunikation mellan lärare och studenter och hur just 

de icke verbala aspekterna på interaktionen inverkar på gruppens interaktionsmönster.  

        Inspiration till den här uppsatsen sprang ur samtal med Ditte Eile, doktorand i pedagogik 

vid Stockholms Universitet med specialisering på ickeverbal interaktion. Hennes arbete har dock 

primärt varit inriktat på högre årskurser. Det har därför varit intressant att med denna undersök- 

ning få en uppfattning om hur hennes kunskaper korrelerar till yngre barn. 

 
BILD: Subtila signaler som vi måste lära oss att 
snabbt uppmärksamma i skolan.  

 
Illustrationerna i uppsatsen är hämtade från 
appen Grimace, utvecklad för att hjälpa barn 
som t.ex har Aspergers syndrom att lära sig 
känna igen känslouttryck och kunna både tolka 
ansiktsuttryck rätt och förstå vitsen med att själva 
uttrycka sina känslor och kommunicera även med 
kroppsspråket. (Spindler & Fadrus, 2014). 
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Teoretiska perspektiv och begrepp  

Jag undersöker ickeverbal kommunikation ur ett relationellt makt- och positioneringsperspektiv. 

För detta använder jag begrepp från fyra olika teorigrunder. Genom att korsanalysera 

observationer i ljuset av begreppen i dessa teorier kan jag belysa dem på olika sätt. Det blir en 

nyanserad tolkningspalett som ger många färger att måla med i analysen, en verbal bild av vad 

som händer med relationerna i den icke verbala kommunikationen jag studerar. (Begreppen 

kursiveras framgent för att lyftas). Den här uppsatsen utgår från följande teorier och begrepp: 

1. Keith Johnstones teorier om Högstatus- och Lågstatusspel. 
2. Ervin Goffmans teorier om Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik samt 
3. Ditte Eiles teorier om Att leva utan att härska – Härskartekniker, deras Motstrategier och 

Bekräftartekniker som utvecklats vidare från Berit Ås teorigrund om Härskartekniker. 
4. Bo Hejlskovs och Tina Wimans teorier om Lågaffektivt bemötande. 
 

Högstatus- och Lågstatusspel. Positioneringsteori. 

Den brittiske läraren och dramatikern Keith Johnstons idéer om improvisation och mänskligt 

beteende och vårt sätt att uppträda är användbara inte bara för skådespelare utan även inom 

psykoterapi, i affärsvärlden, och inte minst i skolvärlden. Hans bok Impro (Johnstone, 1979) är 

enligt Bodil Persson, SvD, en bok för alla som arbetar med teater, barn, skapande arbete och 

pedagogik i alla former (Persson i: Johnstone, 1979, kartonnaget). 

         Johnstones teorier beskriver Statusspelet. Det är ett instrument för att definiera relationer: 

Vem är över och vem är under i den sceniska situationen – ja; alla situationer. 

Statustransaktioner är av intresse inte enbart för improvisatörer. När man väl förstår att varje ljud 

och kroppsuttryck inbegriper en status, så uppfattar man, enligt Johnstone, världen annorlunda. 

Johnstones statusövningar reproducerar verkningskrafter i verkliga livet där varje människa i 

varje sekund justerar sin status upp eller ner en aning i relation till varandra och i relation till det 

rum de befinner sig i (Johnstone, 1987, sid. 49). Vi positionerar oss. Positioneringsteori utgår 

från socialkonstruktivism, ett avståndstagande från att sociala företeelser endast tillskrivs 

biologiska förklaringar (Harré & van Langenhove, 1999, sid.2). Positioneringsteori kan användas 

till att studera processer inom vardaglig mänsklig interaktion där det bestäms vad som är tillåtet 

eller otillåtet. Utgångspunkten är att människor utgår från olika positioner som begränsar våra 

handlingar i all interaktion. Människor positioneras i alla situationer, även om de inte säger eller 
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gör något. Det sker i all interaktion, till exempel i ett vanligt samtal. Positioneringar är alltså en 

del av vardaglig kommunikation (Jensen 2011 s. 120). Detta beskriver Johnstones teorier väl.  

     Johnstone menar att kreativitet och skapande endast kan utvecklas ur accepterandet, en teori 

han utvecklat trots en egen skolgång med brist på acceptans. Det visar att vi kan lära oss och lära 

om! menar regissören Suzanne Osten, som var den som introducerade Johnstone i Sverige. Det 

avgörande i samspel är relationen. I accepterandet av varandra kan alla få må bra och ges 

utrymme att vara den de är (Osten i Johnstone, 1987, sid 10). 

      Enligt Johnstone föredrar människor att spela en viss status. De tycker om att vara låga eller 

höga och de försöker manövrera sig själva in i de positioner som de föredrar. En person som 

spelar hög status med signaler som säger "Kom inte nära mig! Jag bits!" Den som spelar låg 

status signalerar "Bit mig inte, jag är inte värd besväret!" I bägge fallen är den status man spelar 

ett försvar, en överlevnadsstrategi, och vanligen fungerar det. Det gör att man vill upprepa den 

statusen man funnit ge ett effektivt skydd (Johnstone, 1987, sid 47). Man blir statusspecialist 

d.v.s. väldigt bra på att spela en viss status men inte särskilt förtjust i eller bra på att spela en 

annan. När man blir ombedd att spela "fel status" känner man sig "försvarslös" och obekväm . En 

pedagog kan dock vinnlägga sig om att däremot bli statusexpert eller statusskiftare d.v.s lära sig 

obehindrat växla mellan olika status. Då kan lärare ge gruppen möjlighet att höja sin status och 

känna sig trygg och läraren slippa bli utsatt för elevernas försök att sänka hens status eftersom 

hen ligger före (Ibid, sid. 61). Hur giltiga är Johnstones teorier? Jag har arbetat efter dem med 

dramaelever under många år och upplevt att igenkänningsfaktorn varit hög, när skratten har 

klingat. Men frågeställningen väcktes hos mig om det går att vända på det och påvisa just de 

signalerna han för fram i sina teorier i en svensk skola .Sverige idag? Jag utgick alltså från 

Johnstones uppsättning av signaler, som kommer att beskrivas ingående i analysen av mina 

observationer, (Johnstone, 1987, sid 48), när jag gav mig ut på fältet för att se om jag kunde få 

syn på exempel på högstatus- och lågstatusspel i en skolklass i årskurs ett – mellan eleverna och 

i relation till deras olika pedagoger. 

         "Övningarna/arbetet är bra om din partner haft roligt" återkommer Johnstone till i sina 

seminarier och det har en djupare mening. Relationen är det centrala. Många av hans övningar 

går ut på att öva att bara se och svara på motspelaren. Tryggheten ligger i att finna den andra i 

kommunikationen. Johnston säger att betydande skådespelare och regissörer har en intuitiv 

förståelse för de statustransaktioner som styr mänskliga relationsmönster. Johnstone hävdar att 

den här förmågan att uppfatta de underliggande motiven till synbarligen slumpvisa beteenden är 
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något som kan läras ut! (Ibid, sid. 45) Detta tar jag fasta på i min undersökning då jag genom 

samtal om observationerna försöker tolka hur medvetna pedagogerna är om spelet hos eleverna, 

hur medvetna barnen själva är om saker de signalerar och hur pedagogernas och barnens relation 

präglas av statusspel. Människan är enligt Johnston ett hackordningsdjur och detta påverkar vårt 

beteende in i minsta detalj. Johnston påvisar hur vi kan acceptera varandras och egna förslag 

eller – vilket är vanligare – hur vi blockerar andra och oss själva! Inte ens i fantasin tillåter vår 

kultur oss själva eller den andra att begå farligheter. Våra överlevnadsinstinkter sätter käppar i 

hjulet och har blivit ett ofunktionellt skydd inom konsten och i skolvärlden där det krävs av oss 

att våga! Det måste finnas platser där vi kan leka och acceptera varandra precis som vi är (ibid, 

sid. 10). 

Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik. 

Detta leder vidare till den amerikanske sociologen Erving Goffmans teorier. Med sitt 

dramaturgiska perspektiv, talar han om hela livet som teater – där vi omväxlande spelar olika 

sociala roller och är publik åt varandras framträdanden. Genom flera interaktioner mellan 

samma människor bildas i förväg fastställda handlingsmönster som konstituerar och styr våra 

roller. Genom våra roller strävar vi efter att göra intryck på vår publik. Vi försöker därmed styra 

och kontrollera bilden av oss själva. På så vis bygger vi människor upp och befäster våra "jag" / 

identiteter/ personligheter genom processen. Utgångspunkten är hans bok ”Jaget och maskerna – 

en studie i vardagslivets dramatik” (Goffman, 1959, sid. 22 –23). Ordet person betyder 

ursprungligen mask. Det beror enligt Goffman på att vi alla, överallt mer eller mindre medvetet 

spelar en roll – det är i dessa roller vi känner varandra och oss själva. Masken representerar den 

uppfattning vi bildat om oss själva – som vi strävar efter att leva upp till. Den blir en integrerad 

del av vår personlighet. Vi föds som individer, förvärvar en karaktär och blir personer, som 

Goffman uttrycker det (ibid, sid. 27).  

      För att framträdandet ska bli lyckat är det viktigt att tro på sin roll (ibid, sid 26). Oavsett 

vilken funktion den roll du tilldelas har i de Teamframträdanden som görs. Då samarbetar flera 

aktörer för att upprätthålla en bild för en utomstående publik (ibid, sid 73-74). Ofta är det enligt, 

Goffman så att t.ex. rollen regissören, styr och ställer och tilldelar andra roller (ibid. Sid 89); 

Stjärnskådespelaren tillåts ta mycket plats (ibid, sid 91-94), Icke-rollen kan tyst observera... Det 

finns olika diskrepanta roller, som t.ex medlaren, spionen eller den som jag spelat nu som 

deltagande observatör, vilket innebär att man framställs i ett falskt sken, spelar något annat än 

det som man tycks vara (ibid, sid. 130). Vi kan också antingen bli helt duperade av vår roll – 
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hålla fast vid en chimär – eller motsatsen förhålla oss skeptiska till den – inte förstå dess 

potential utan racka ner på oss själva och undergräva möjlig utveckling (ibid sid. 26). I en social 

inrättning , som t.ex. en skola, verkar medlemmar i olika team tillsammans för att producera en 

viss bild av situationen för dess  publik. Det finns ofta främre regioner  där  framträdandena 

iscensätts . Det som vi inte vill ska framgå i framträdandet låter vi inte komma fram i de främre 

regionerna utan sparar till de bakre regionerna – "bakom kulisserna" där de delar av oss själva 

som vi undertrycker får komma fram. Där släpps bara vissa personer in. Där förbereder vi 

framträdanden men kan också ofta kliva ur vår roll (ibid, sid 101). 

      Goffman definierar två olika maktformer: den första är  dramatisk dominans, som t.ex. 

Stjärnan får, med stort utrymme att agera och mycket uppmärksamhet av de andra, Den ger 

möjlighet att slå an tonen i framträdandet och bestämma sådant som sympatiriktning eller tema. 

Den andra formen av makt kallas regimässig dominans . Den kommer mer ur formella 

ledarpositioner som får styra ett teams framträdande  inför en  publik (ibid, s. 89-90) Däri kan 

regissören men även rollen som lärare ingå.  

      Detta leder mig över till den tredje teoridelen i den här uppsatsen som handlar om makt. 

Härskartekniker, Motstrategier och Bekräftartekniker 

Härskartekniker är olika sätt att hävda sig själv, behålla och skaffa sig makt genom att trycka ner 

andra människor. Ofta används de för att upprätthålla och återskapa ojämlikhet. Den norska 

psykologen Berit Ås, som etablerade begreppet (fast sociologen Ingjald Nissen redan 1945 

myntade uttrycket), talade om fem olika typer av härskartekniker, vilka hon senare utökade med 

två till (Ås, 1997) och feministrörelsen la till ytterligare en, så nu är antalet åtta (Mohlin & Bratt, 

2015). ENSU, Empowermentnätverket vid Stockholms Universitet, som syftar till att där 

motverka härskartekniker i alla dess former, har tagit fram fem Motstrategier, som är sätt att 

bemöta härskartekniker när vi upplever dem och fem  Bekräftartekniker,  som är sätt att förändra 

sociala klimat på, på sikt, med ett respektfullt bemötande av samtliga involverade. Poängen med 

dessa strategier och tekniker är att ge verktyg för att bemäktiga individer, som upplever sig 

förtryckta eller kränkta, att göra något åt situationen själva, att äga makten över sitt eget liv och 

situation – makten att faktiskt kunna påverka (Eile, 2011).  

                 Här följer en sammanfattning. Till de tre sista Härskarteknikerna har jag fogat det jag 

uppfattar som Ås och feministrörelsens rekommendationer till Motstrategier (Mohlin & Bratt, 

2015, sid. 54). De härskartekniker som är understrukna är de som förekom under mina 

observationer nu.  
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Härskartekniker Motstrategier Bekräftartekniker 

1.Osynliggörande. Ingen 
lyssnar, andra stör medan du 
pratar. 

Ta plats. Våga bryta av och 
påtala det. 

Synliggör andra. Påtala/visa 
att du ser andra. 

2.Undanhållande av 
information och sedan säga 
att man borde veta. 

Informera. Tala om hur det 
ligger till. 

Korten på bordet. Kräv allas 
delaktighet. 

3. Dubbelbestraffning. 
Oavsett hur du väljer att göra 
skuldbeläggs du. 

Bryt mönstret. Be om hjälp. 
Berätta, (gärna i förväg) om 
kommande svårigheter. Stå 
på dig. Du vet bäst vad du 
prioriterar i dina val nu. 

Dubbel belöning Visa att vi 
människor är beroende av 
varandra. Vad vi än valt så 
gör vi rätt, så gott vi kan. Alla 
behöver hjälp ibland. 

4. Förlöjligande. Du utsätts 
för påhopp på din person, ditt 
sätt att vara, som sänker dig. 
Skämt på din bekostnad. 

Påtala det. Ifrågasätt lugnt. 
Skratta inte med. Synliggör 
vad som händer. 

Respekterande tillbaka.Svara 
inte med samma mynt. 

5. Påförande av skuld & 
skam Antydningar om att en 
massa saker är ditt fel som får 
dig att känna dig dålig. 

Intellektualisera Varför 
skulle det vara så? Låt dig 
inte ätas upp inifrån av 
känslorna. Du gör vad du 
kan. 

Bekräfta rimliga normer Att 
skuldbelägga någon är inte 
konstruktivt. Hjälps åt istället 
för att komma på rätt spår. 

6. Objektifiering. Få höra 
"lilla gumman"/"fin du är" 
istället för att bli lyssnad 
på/respekterad för det du gör 
el säger. 

Sätt ord på det som händer och hur du faktiskt upplever det. 
Komplimanger är inte alltid bara smickrande. 

7. Våld eller hot om våld Träna mentalt på att verbalt och fysiskt säga nej och söka 
stöd. Lagen är på din sida. Detta bör aldrig accepteras. 

8. Splittring! Att dela på dem 
som vill åstadkomma föränd- 
ring/blir för starka tillsam- 
mans och  hotar makthavarna. 

Lugnt protestera och påtala att man tänker hålla ihop 
solidariskt ändå och stötta varandra för att kunna påverka sin 
situation. 

 

Eile hävdar att om man får med sig insikter om detta – med kunskap om dessa Motstrategier och 

Bekräftartekniker som tagits fram av Eile och hennes kollegor i ENSU – tidigt så kan man slippa 

att känna sig nertryckt vid försök att använda härskartekniker mot en senare i livet (Eile, 2016).  
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"Motstrategier hjälper dig att agera i stunden då du själv eller någon annan blir kränkt. Då 

Bekräftartekniker är sätt att förebygga och motverka att härskartekniker används, är att lära ut 

det här ett sätt att arbeta förebyggande för en jämlik skola " (Eile, 2016). 

"Engelskans ensue, står för att fortsätta kämpa – och det måste vi göra för att 
åstadkomma en varaktig och långsiktig förändring av negativa, förtryckande sociala 
mönster. ”Det räcker nu!” Vi tar vårt ansvar att förändra oss själva för att om möjligt 
förändra omgivningen och definitivt förändra nästa generation män och kvinnor. Alla ska 
trivas i sitt liv och på sin arbetsplats/ i sin skola. Allt mindre är inte gott nog. 
Medvetandegöra, synliggöra, intellektualisera och föregå med gott exempel, det är vårt 
ansvar" (Eile, et al i ENSU, 2004).  
 

Läroplanen säger att ”Läraren i samråd med övrig skolpersonal ska vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” 

(Skolverket, 2011, s. 13) Det här förefaller vara ett relativt oanvänt möjligt verktyg för att just 

arbeta förebyggande mot kränkande behandling i skolan. 
 

Lågaffektivt bemötande  

Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende. Det handlar 

ofta om att hantera icke verbala fysiska uttryck och har en mängd relevanta sätt att beskriva hur 

det görs. Psykologen Bo Heljskov Elvén och NPF-experten Tina Wimans bok om Lågaffektivt 

bemötande bygger bl. a. vidare på Ross W. Greenes idéer om att "Kids do well if they can" 

(Hejlskov Elfvén & Wiman, 2015). ”Barn som kan uppföra sig gör det”. Om vi tror att elever 

ibland inte vill uppföra sig får vi svårt att ta det ansvar vi måste ta för att kunna påverka. Om vi 

däremot tror att om någon inte uppför sig har hen nog inte haft förutsättningar för att kunna leva 

upp till våra krav eller förväntningar, då kan vi plötsligt påverka beteendet. Genom att anpassa 

våra krav, förväntningar och ramar kan personen vi har ansvar för uppföra sig (Hejlskov & 

Wiman, 2015, sid. 108). Barn lär genom att lyckas och lär nästan ingenting av sina 

misslyckanden har hjärnforskarna påvisat (van Duijvenvoorde, A. C. K., Zanolie, K., Rombouts, 

S. A. R. B, Raijmakers, M. E. J. & Crone, E. A., 2008). Då vi skapar förutsättningar för dem att 

lyckas får vi möjlighet att skapa en förändring. Den etiska grundsynen bygger på att “Alla har 

rätt att säga nej”. Den pedagogiska uppgiften består i att få personen att säga ja. Det innebär att 

om man ställer ett krav eller kommer med ett förslag med bas i vad man som pedagog menar är 

bra för den man jobbar med, måste man också ta ansvar för att genomföra det utan tvång eller 

press. Bara genom att acceptera att alla har rätt att säga nej kan vi få ett reellt ja. Sedan får vi 
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använda oss av alla metoder som hjälper. Den som tar ansvar kan påverka. Det lågaffektiva 

tankesättet tar utgångspunkt dels i affektteori och annan utvecklings- och neuropsykologi, dels i ovan 

beskrivna etiska och filosofiska grundsyn. Detta beskriver Bo Hejlskov Elfvén i “Hantering av 

Problemskapande beteende i skolan” (Jörgensen, Hejlskov et al, 2016, sid 20). 

     Lågaffektivt bemötande – handlar bland annat, ur ett rent fysiskt perspektiv, om att behålla 

egna lugnet, tänka på affektsmitta d v s att allas känslomässiga tillstånd smittar av sig pga 

spegelneuroner i hjärnan, vilket alltså både gäller lugn och affekt/upprördhet. Att inte spänna 

sina egna muskler utan röra sig mjukt och hålla sig på samma nivå som barnen och att undvika 

längre ögonkontakt vid konfliktrisk. Det är också önskvärt att undvika beröring när någon är 

upprörd. Inte ens vid fysiskt utåtagerande aggressioner får fasthållning användas utan då förordas 

istället metoder som Studio 3, t.ex att kort följa med rörelsen för att avvärja skada. Det 

förebyggande arbetet med att träna sig att agera lågaffektivt i stressade situationer och tänka på 

affektsmitta samt att titta på i vilka situationer det uppstår störningar och hur det går att förändra 

dessa är en stor del av begreppet Lågaffektivt bemötande (Hejlskov & Wiman, 2015).  

 
Sammanfattning av hur Lågaffektivt bemötande kan fungera i kaossituationer: 
Inte berätta vad eleven gör fel eller ska göra, utan vara tyst. Prata om det som hänt efteråt i lugn. 
Lyssna och läs av kroppssignaler. Reagera lugnt och behärskat. Tänka på Affektsmitta! 
Vänta in självreglering (dvs att personen återtar sin självkontroll vilket hjärnforskarna påvisat 
sker om personer lämnas i fred inom 7-10 min) istället för att utlösa motagressioner (d v s vid 
varje hårdhänt mothugg, fysiskt eller verbalt späs ilskan på mer och det skapar ny affekt). 
Undvika beröring när någon är upprörd. Aldrig hålla fast, utan backa. I nödfall hålla i mycket 
kort och följa med rörelsen för att avvärja fysisk skada på andra, men släppa fort, då fasthållning 
kan öka affektnivån och ge panikkänslor. Inte vara stor, utan göra sig liten. Slappna av i 
musklerna och gå ner på barnets nivå, gärna sitta ner på golvet. Inte titta ihållande i ögonen, det 
uppfattas ofta som ett hot. Att ge sig tillfälligt är inget nederlag om det räddar en situation. Det 
kan i slutändan göra att vi kan hjälpa barnet att klara av det hen ska. 
 
Använda situationsanpassade avledningar som ofta har med ickeverbal interaktion att göra: 
Enkla avledningar kan vara att bara vänta (eller milt upprepa, hänvisa till schema).  
Lämna någon ifred en stund. Om det är möjligt utan andra elever omkring sig också.  
Aktiva avledningar kan vara att bara göra något helt annat, gärna skoja till det, (prata om något 
eleven gillar), växla aktivitet eller personal; om du inte själv är lugn nog. Kraftfulla avledningar 
som att få springa utomhus, dansa, kasta en mjuk kudde kan ibland behövas.  
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Metod 

Tillvägagångssätt 

Min undersökning är en kvalitativ etnografisk fältstudie där jag tar rollen som deltagande 

observatör. Metod och grund för besvarande av uppsatsens frågeställningar har varit 

observationer av en klass ett och deras tre pedagoger i olika situationer i skolan och på 

fritidshemmet. Omedelbart på situationerna följande mindre intervjuer har gjorts i form av 

informella ostrukturerade samtal om hur de medverkande uppfattat de observerade situationerna 

jag funnit intressanta utifrån studiens frågeställningar. Jag har försökt beskriva detaljrikt vad jag 

sett och definiera det jag observerar med terminologi från de teorier och begrepp jag valt, i 

förhoppningen att det sammantaget ska visa sig vara ett effektivt instrument för pedagoger för att 

belysa maktrelationerna i situationerna i arbete med att förebygga och komma till rätta med 

mobbing i det tysta. Materialet har så analyserats med utgångspunkt i positioneringsteori och det 

social-dramaturgiska perspektivet utifrån begrepp hämtade från fyra teorier som alla på olika vis 

belyser kroppsspråk ur ett relationellt maktperspektiv.  

Jag har tittat efter: 1. Förekomst av negativt Hög- och Lågstatusspel. Hur en barngrupp ger en 

del makt  eller individer själva tar högstatus med gruppens tillåtelse – och hur gruppen – eller 

individer i gruppen – begränsar andras utrymme och ger dem lågstatus. Skiljer sig spelet åt i 

skolans olika miljöer? (Sistnämnda var en tänkt forskningsfråga.)  

2. Förekomst av Härskartekniker och deras bemötande i form av Motstrategier både i 

barngruppen och bland pedagogerna i de olika skolmiljöerna klassen rör sig mellan. Jag samtalar 

med deltagarna i studien och reflekterar kring huruvida jag uppfattar det som medvetet eller 

omedvetet från den som utövar Härskartekniker och om den som blir härskad på verkar vara 

medveten om detta och uppleva obehag av det? Försöker vederbörande hitta Motstrategier?  

3. Pedagogernas strategier för att bemöta maktspel. Vilka strategier har de? Finns Lågaffektivt 

bemötande med bland dem? Jag vill undersöka om klassens pedagoger uppmärksammar 

maktspel och huruvida de i så fall interfererar och om de gör det; på vilka olika sätt de gör det. 

Påverkar det deras relation till klassen och gruppens dynamik och relationer? Detta kan givetvis 

endast bli mina tolkningar. Jag är under observationerna intresserad av hur pedagoger kan se de 

ofta små och subtila, signaler som ger någon tal- och handlingsutrymme och begränsar någon 

annans i och utanför klassrummet. 4. Jag reflekterar kring det språkbruk som teoriernas begrepp 

presenterar och kring hur applicerbart det är på just dessa observerade förekommande 

 



 
20 

situationer. T ex i analysen av lärarnas kroppsspråk Lågaffektivt bemötande – att bland annat, ur 

ett rent fysiskt perspektiv hålla sig på samma nivå som barnen, med lugna mjuka rörelser och en 

ögonkontakt som inte är tvingande men inbjuder till samvaro och fysisk kontakt som aldrig blir 

hårdhänt (Heljskov & Wiman, 2015). Detta kontrasteras av olika sätt att som lärare utöva fysiska 

Härskartekniker som t.ex. Osynliggörande – att ignorera någon, titta bort, inte lyssna eller 

medvetet göra något annat när någon försöker säga något, förekommande som bestraffning och 

Hot om våld – t.ex. genom att häva sig över barnet och i kraft av sin storlek avkräva barnen 

önskat beteende, något de flesta nog har sett göras när pedagoger brister i kunskap om andra 

metoder (Eile, 2016). 

          Två längre intervjuer har genomförts: inledningsvis med en doktorand i pedagogik 

specialiserad på ickeverbal interaktion (Eile, 2016) och avslutningsvis med två av klassens 

pedagoger som reflekterat kring de observationer som gjorts och hur de tolkas i studien, för att 

åstadkomma validering och undersöka pedagogisk relevans (Pedagogreflektion, 2016). 

         Som är vanligt vid kvalitativa undersökningar har jag valt att väva ihop 

resultatredovisningen och tolkningen (Patel & Davidson, 2011, sid. 133).  

     Ett mindre vanligt grepp är att jag inleder varje observation med att lista de begrepp 

och definitioner jag funnit användbara för analys av påföljande observation i rubrikform. 

Det är min förhoppning att det ska ge en tydligare bild av huruvida den specifika vokabulären är 

effektiv för att beskriva incidenterna än om den bara förekom invävd i analysen. Det är sålunda 

en del i att redovisa mina resultat kring frågeställningen om teoriernas begrepp är användbara för 

att sätta ord på det outtalade.  

Urval av empiriskt material. Datainsamling. Forskningsetiska överväganden. 

Fältstudierna har gjorts i en klass i åk 1 i en innerstadsskola i Stockholm. Urvalet är ett s.k. 

tillgänglighetsurval (Patel&Davidson, 2011, sid. 59). Det är en gammal skola, med högt i tak och 

en stor skolgård. Jag har där utfört observationerna under tre hela skoldagar, kl 8.30-17.30, en 

fredag, en måndag och en tisdag, i november 2015. Observationer har medvetet gjorts vid olika 

typer av aktiviteter och miljöer i skolan i syfte att få en uppfattning om det är mer vanligt 

förekommande vid olika tillfällen eller om de incidenter jag observerat skiljer sig åt vid 

lärarledda lektioner, deltagande i två halvklasser (med grupperna Bläckfiskarna och Sjöhästarna) 

samt i matkön, i matsalen, i omklädningsrummet vid gymnastiken, i kapprummet och på 

fritidshemmet. (Hur miljön påverkar förekomst var något jag initialt övervägde att ha som 
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forskningsfråga så jag reflekterar kring det men har sedermera valt andra frågeställningar. 

Uppgifterna finns med för att tid och plats ger en tydligare bild av de situationer som beskrivs.)  

     Under studien har jag kunnat ta del av fyra olika yrkeserfarna pedagogers interagerande med 

denna klass, tre fritidspedagoger, en kvinna och två män, som jag för att anonymisera studien 

döpt om till K, R och H, samt den kvinnliga klassläraren L. Dock har de observationer som gjorts 

i relation till en av männen, R, inte befunnits så intressanta för studiens syfte, så det är efter urval 

av 9, av totalt 14, observationer endast 3 pedagoger som figurerar. Samtliga barns namn samt 

halvklassgruppers namn är också för att eftersträva anonymitet fingerade, i enlighet med 

Sekretesskriteriet. Studien tar hänsyn även till Vetenskapsrådets övriga forskningsetiska 

principer; Informationskravet, då jag berättade för samtliga att jag var där i syfte att skriva om 

vad jag lärde mig genom att titta på vad de gjorde, Samtyckeskravet där jag efter överväganden 

och överläggning med pedagogerna kommit fram till att det räckte med att pedagogerna fick 

kunskap om studiens övergripande syfte och gav sitt samtycke till sitt och även elevernas 

deltagande som deras representanter, då det torde vara omöjligt att studera maktrelationer genom 

kroppsspråk om informanterna i förväg upplysts om vad som ska studeras. Vårdnadshavarna 

informerades även om att det skulle ske en studie av kroppsspråk i klassen i veckobrev, där det 

påtalades att de skulle höra av sig om de inte ville att deras barn skulle medverka i en dylik 

anonymiserad studie. Slutligen tas Nyttjandekravet i beaktning; information som samlats in får 

användas för forskning och vidare fördjupade studier (Vetenskapsrådet 2002). Givet att 

Konfidentialitetskravet upprätthålls, så har jag inhämtat pedagogernas tillstånd att även använda 

mina observationer för att skriva i andra media, som pedagogiska tidskrifter och sociala media 

för att sprida utökad kännedom bland pedagoger, om metoder, vokabulär och tillvägagångssätt, 

då studien ändå är tänkt att publiceras på nätet. 

Forskarens roll: Deltagande observatör. Intervjuer och informella samtal. 

 Patel och Davidson stipulerar att det är en fördel om den som ska göra en kvalitativ studie har 

förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras” (Patel & Davidson, 2013, 

sid.105). Jag upplever att min bakgrund i teaterns värld med regiarbete givit mig goda 

förutsättningar att studera skolans värld just utifrån de teorier jag valt som till stor del hämtar 

metaforer från teatern. Däremot hade jag svårighet att låta bli att interferera under intervjuerna 

eftersom jag just har kunskaper i ämnet. Jag valde därför att som deltagande observatör utgå från 

att samtalen är att likna vid seminarier som genererar kunskap åt båda håll (Kullberg, 2014, 

sid.102). Detta gäller även vid den uppföljande långa intervjun med två av de deltagande 
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pedagogerna. Denna spelades in och gjordes i efterhand som ett sätt att validera uppsatsen 

genom att pedagogerna tillsammans med mig reflekterar kring mina observationer och 

tolkningar. En deltagande observatör betyder, enligt Walcott (2003), förutom direkt observation 

och samspel också interagerande och analyserande av andra människoskapade förhållanden. Den 

deltagande observatören samlar material genom att vara med i vardagen hos den grupp hen 

studerar och följa hur de beter sig i vanliga situationer. Hen samtalar också med dem om hur de 

själva tolkar och upplever de situationer som observerats (Bäcker 1958; i Burgess 1987; i 

Kullberg, 2015, sid. 101). Jag har i enlighet med detta fortlöpande genomfört samtal om de 

aktuella observationerna i samband med insamlandet av exempel på förekomst av 

härskartekniker och negativt talande kroppsspråk. Eftersom det handlar om mellanmänsklig 

interaktion, ibland med subtila medel, ibland med större åthävor, går det i princip bara att prata 

om det medan det konkreta fallet är helt färskt, så man vet att man pratar om samma sak och kan 

ha möjlighet att komma ihåg detaljerat vad som utspelade sig. Så jag beslöt mig för att prata med 

deltagarna så fort som möjligt efter att jag observerat någon förekomst. Jag övervägde att vänta 

och se om jag kunde få syn på flera motsvarande situationer mellan just dessa barn, om det fanns 

ett mönster, men med tre dagars observation så tänkte jag att jag får ut mer av varje enskild 

observation om jag följer upp dem med samtal direkt. "Etnologiska intervjuer har karaktären av 

seminariesamtal i syftet att väcka till tankar hos de deltagande så att kunskap utvecklas" 

(Kullberg, 2015, sid 115). Dessa samtal har ”förts på olika sätt beroende på de olika 

situationernas beskaffenhet”. Jag upplever att, precis som Kullberg beskriver; ”kunskap 

härigenom har utvecklats hos både elever och deltagande observatör” (Kullberg, 2014, sid. 117). 

Någon konstant sanning finns inte i en kvalitativ värld. Däremot kan man "finna sannolikheter 

under vissa tider, i vissa sammanhang och i vissa kontexter" (Kullberg, 2014, sid 111). Detta 

synsätt omfamnar jag helt i relation till min studie.  

          Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av strukturering (Patel & Davidson, 

2014, sid 81). Det brukar ge intervjuaren ett bredare perspektiv på fenomenet som undersöks 

(Ahrne & Svensson, 2013, sid 40). Min ambition var att ställa sonderande frågor och arbeta med 

upprepningar och tystnad (Kvale & Brinkmann, 2012 sid. 151) – men jag hamnade mycket i 

tolkande frågor eftersom det var oklart för mig huruvida barnen var medvetna om de subtila 

signalerna och det var svårt att prata om dem utan att tolka det de sa direkt och återkoppla med 

tolkningen för att försöka få en bild av hur de tänkte. Jag försökte undvika att lägga orden i 

munnen på dem och ställa direkt ledande frågor, men lyckades inte alltid med det. Jag har försökt 
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att tydligt återge hur samtalen förlöpte och vem som sa och gjorde vad under observations- 

situationerna, utifrån noggranna logganteckningar gjorda precis efteråt. (Tyvärr tilläts inte 

inspelning, men jag har efter många år som regiassistent ett tränat minne för detaljer av samtal så 

jag har redogjort för detta som jag upplever så nära vad som är med verkligheten överens- 

stämmande och givetvis försökt få med allt jag uppfattade kommunicerades ickeverbalt.)  

Fältreflektioner dag 1, dag 2 och dag 3. 

         Den första dagens inledande observation i klassrummet under lärarledd lektion bekräftade 

min misstanke att det är svårt att på kort tid få syn på de subtila signaler jag letar efter. Kanske 

inte för att de inte finns där, troligtvis snarare för att det tar tid att urskilja individerna i myllret 

av barn så man som observatör kan börja fatta beslut om vem eller vilka barn man ska fokusera 

på. Känslan av att inte hinna med och att hela tiden råka titta på något annat ställe än där man 

anade att det nyss hände något var markant. Jag bestämde mig för att resten av dagen fokusera på 

en liten situation i taget i andra miljöer än klassrummet. Att snabbt följa upp observationer med 

samtal insåg jag var nödvändigt. Jag såg fram mot att dagen därpå studera mer fri interaktion på 

fritidshemmet. Jag kände också behov av att snabbt lära mig alla barnens namn då det var svårt 

att anteckna subtila saker om kroppsspråk och kunna prata om dem med lärare och elever utan att 

lätt kunna beskriva vilka barn det handlade om.  

         Början av den andra dagen hade klassen halvklass i matematik och jag hade planerat att 

vara med den andra halvan då. För att den “brukar vara med en fritidspedagog som inte har några 

planer utan bara hänger med barnen på fritids" och detta torde vara bra för att studera det jag 

ville undersöka. När pedagogen uppmärksammade allt och hade koll verkade det bli lite 

utrymme för Härskartekniker och statusspel. Sedan inledde fritidspedagogen, H, halvklassen 

inför barnen med att jag "gärna fick hålla nån övning!" Jag tog tillfället i akt att leka namnlekar 

och gick därmed från strikt observerande till deltagande observatör. Jag hade också ett 

forskningsmässigt motiv: att det kan vara lättare att få se intressanta saker vid observation om 

barnen känner sig trygga och avslappnade med att jag är där. En okänd främmande människa 

som sitter och antecknar påverkar också och kan hämma naturliga uttryck. (Kullberg. 2015, sid. 

103). Det visade sig bli mycket lättare för mig att som van dramaledare studera relationer och 

statusspel mellan barnen medan jag ledde övningar och lekar. Att skifta fokus mellan att inta 

ledarens perspektiv och att försöka se det hela ur barnens synvinkel beskriver Kullberg som 

nödvändigt för etnografer (Kullberg, 2015, sid. 102). Det är en naturlig del i mitt 

ledarskapsutövande. Svårare att veta om jag skapar tillräckligt mycket distans till mig själv och 
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min egen roll, men förhoppningsvis gör reflekterandet kring det, tillsammans med de deltagande 

pedagogerna, att jag lyckas med det.  

           Den tredje dagens observationer fokuserade jag på att göra om de övningar jag gjorde i 

halvklass dag 1 med en barngrupp till för att få ytterligare jämförelsematerial. Det visade sig vara 

två mycket olika grupper, vilket gjorde att det för mig blev än tydligare hur lite man kan 

generalisera med hjälp av en sådan här liten kvalitativ studie. Vilket inte gör reflektioner 

omkring just de här förhållandena mindre intressanta. Man måste alltid gräva just där man står 

för att fördjupa sina kunskaper (Kullberg, 2014, sid. 77). 

Resultat & Analys  

 

1. OBSERVATION  

Klassrumsobservation. Pedagog med goda kunskaper om kroppsspråk. 
Jag kom in i klassrummet när läraren “L” använde sånger och måleri under en 
engelskalektion. På smartboarden gick sånger på engelska om färgerna med roliga bilder 
som barnen sjöng med i medan de skrev, räknade på bilderna och ritade egna bilder om 
vartannat. De uppmuntrades också att diskutera lösningar och problem med varandra under 
tiden som de jobbade på och tog in videon, som gav svar på färger de inte kunde t.ex. Det 
pågick många olika saker i klassrummet med 29 barn i åk 1 utan att det blev rörigt.  

 

Jag kunde inte från min position längst fram i klassrummet uppkrupen på en bänk med utblick 

över hela rummet se några som helst tecken på användande av Härskartekniker, jag tyckte mig 

dock se lite av de högstatus- och lågstatustransaktioner Johnstone beskriver som den dans vi 

människor gör i varje ny situation då vi lägger oss strax över eller under andra människor i 

rummet. Vi speglar enligt honom också vilken status vi har i relation till rummet (Johnstone, 

1979, sid. 66). Samtliga föreföll bekväma; de intog hög status i relation till rummet.  

De var frimodiga och rörde sig naturligt avslappnat. Vid enstaka tillfällen signalerade några 
genom att halka ner under stolen eller lägga sig på bänken att de började bli uttråkade. 
Lärarens lugn smittade alla i klassen samtidigt som hon lyckades ge barnen ny energi.  

 

Jag reflekterade kring Läraren "L"’s kroppsspråk och hennes intuitiva sätt att arbeta med 

Lågaffektivt bemötande. Det är enligt samtal med henne beprövad erfarenhetsbaserad kunskap 

som ligger till grund för hennes sätt att hantera när det blir rörigt i klassrummet/när elever går 

upp i affekt, snarare än att hon tagit del av de senaste forskningsrönen – vilket för mig bara 

bekräftar deras validitet. Det jag läst om Lågaffektivt bemötande fick jag här se praktiseras.  
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Denna etta upplever jag får både faktakunskaper och kunskap om hur man är mot varandra 
och vem de själva är som människa. Den första förmiddagen i klassen var en studie i god 
pedagogik; ordning, frihet under ansvar, respekt, filosofi, om att våga... Inte bara "oj har du 
gjort dig illa när du ramlade ner från högsta stången rakt på mage" och fysisk tröst med 
kramar och koll på tänder efter olycka på rasten, utan också framkallade leenden mitt i 
gråten av kopplingar till högläsningslitteraturen för stunden; "blåmärken på knäna som 
Modighetsmärken" (Lind, 2006) och pepp för tanken att "inte låta stången besegra dig och 
bli rädd för att vara där; utan tänka säkerhet, hålla i sig, vara uppmärksam och ha koll och 
våga igen!" Inte självklart faktiskt, att man hinner med det. Eller ens kommer på det. 
Särskilt inte mitt bland en massa andra viljor som drar i en som pedagog. Eftersom jag 
studerar kroppsspråk blir jag medveten om hur mycket de andra barnen faktiskt rent fysiskt 
oroligt, irriterat eller otåligt, drar i sin pedagog när en sådan här sak händer. Men som sagt 
smittar L barnen med sitt lugn fast hon ändå har en intensitet i det hon vill förmedla som 
skapar intresse.  
 

Hur gör hon? Hon hittar hela tiden lösningarna på problem tillsammans med barnen – helt i 

enlighet med Greenes "Collaborative Proactive Solutions" – på sätt som enligt Greene har en 

inverkan på hur det sociala samspelet blir vid framtida eventuell motsvarande problematik, med 

empati, gemensam definition av problem och inbjudan att vara med och hitta lösningar (Greene, 

2011). Sistnämnda ofta med hjälp av kroppsspråket. Det här är en pedagog med koll på 

kroppsspråk. Hon är liten och späd, men har en självklar auktoritet. Vad är det då som ingår i 

hennes kroppsspråk? Vad behöver man som lärare tänka på för att göra ett lyckat framträdande 

utan auktoritativa Härskartekniker? Retorikstudiens resultat bekräftas: Det viktigaste verktyget 

är ögonkontakten. Att sprida den, vila lugnt med blicken på åhörarna ger ett trovärdigt intryck. 

Men det ska alltså enligt den här uppsatsens teorier inte förväxlas med att avkräva ögonkontakt! 

Att visa känslor med hjälp av gester och mimik, så att de passar ihop med det som sägs. En 

avspänd hållning förstärker intrycket av det som sägs och av talaren (Gelang, 2008).  

          Lågaffektivt pedagogbemötande även i stressade situationer och att kroppsspråk har stor 

betydelse för det lugn som skapas i klassrummet samt att det är svårt att se outtalat statusspel 

mellan eleverna då de hålls fängslade av innehållet i själva lektionen och av en karismatisk lärare 

var min summering av vad jag bevittnat under första dagens inledande observation. 
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2a. OBSERVATION 

I matkön. Ute i trapphuset, i trappan där kön till matsalen ringlar sig upp flera våningar. 
Härskarteknik: osynliggöra. Högstatusspel: ignorerande, titta bort, göra annat. 

 

En flicka, Meja, ignorerar effektivt en pojke, Inge, som vill säga något; Han försöker 7 
gånger. – "Vet ni?!.. Jag har sett en gång när... Får jag berätta en grej... Hör ni?!... Kan 
jag få säga... Vill ni höra vad som..." Hon tittar demonstrativt bort och håller i respektive 
håller om två andra flickor. Meja håller deras uppmärksamhet i ett fast grepp genom 
wriggliga rörelser, lite påminnande om en dans, och så kastar hon med huvudet bakåt, 
smackar och rör huvudet sidledes, med kaxig attityd. De rör sig också lite som en enhet, 
en pansarvagn av flickor som flamsar och skrattar, ordlöst. Kroppspråket vänder sig 
konsekvent åt ett annat håll. De bildar som en mur med sina kroppar mot Inge. Han ger 
upp och vänder sig bort med huvudet nersänkt.  

 

Jag väntade lite för att se om det skulle bli något nytt fortsatt försök eller om tjejerna skulle ta in 

honom på något vis. När så inte skedde bestämde jag mig nyfiket för att ställa några frågor om 

det som hänt. Tillfället måste tas i flykten just då för att incidenten ska vara så aktuell att det går 

att prata om detaljerna kring vad som hände och hur det upplevdes. 

2b. SAMTAL 

Om Härskartekniken att osynliggöra/ignorera och om Motstrategier, som påtala och själv ta plats. 
 

(Jag: ) – "Märkte du, Meja, att Inge försökte säga något till alla er här nyss?" –"Jaaaa! 
Han är jobbig när han ska säga saker så många gånger! stönar Meja. (Jag:) –"Så du hörde 
vad han sa?" (Själv hade jag inte ens lyckats uppfatta vad det var han försökte säga.) – 
"Ja!" "Hur kändes det för dig, Inge, förstod du att Meja hörde vad du sa?" – " Näe. 
–"Varför? –"Vet inte." –"Vet du, Meja?" – "Nej. Jo. För att jag inte visade att jag hörde, 
kanske!?" –"Det tror jag också. Hur kändes det, Inge?" –"Jobbigt. Jag fick liksom inte 
säga det jag ville säga..."  

 

Det outtalade som hände i observation 2a är ett skolboksexempel på Härskartekniken 

Osynliggöra/ignorera. Meja verkar relativt medveten om att hon härskat på Inge, som uppenbart 

känt sig härskad på. Jag beslutade mig för att pröva hur det skulle kunna gå till att som pedagog 

försöka använda mina kunskaper om teorierna för att öka barnens förståelse för det som 

förevarit. Så jag konstaterade: 

–"Det är viktigt det man säger med kroppsspråket! Det säger lika mycket som orden. Om 
du, Meja, hade visat Inge att du hörde vad han sa redan första gången så kanske han inte 
hade behövt säga om det och då hade han inte blivit jobbig, som du sa, eller vad tror du?" 

 

Jag påtalade det, vilket är en Motstrategi, för att det inte ska hända igen. 
 –"Mmmm. Men han gör alltid så..." svarar Meja.  

Men jag framhärdade med mitt exempel på hur hennes kroppsspråk påverkat andra:  
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–"Hur är det: Vad händer om du försöker säga något till mig och jag gör så här?" (Vänder 
ryggen till och tar tag i kompisarna) "Hur känns det?" –" Inge bra." svarar Meja. –"Det 
där vet ni ju egentligen, eller hur? Att det blir lite taskigt när man inte släpper in någon 
utan stänger den ute med kroppsspråket. Det blir inget bra." –"Hur då?" undrar Meja.  

 

Jag undrar om hon kanske inte förstår ordet kroppsspråk men håller mig till själva 

Härskartekniken och säger:  

–"Så här som jag visade..." –"Jaa.” –"Hur kan man göra om man ser någon som gör så 
mot någon då?" –"Vet inte." (Annan flicka:) –"Själv fråga vad hen vill säga!" (Jag:) –"Ja, 
bra! Eller bara vända sig mot den personen och visa att man lyssnar. Om man är den 
personen som inte blir lyssnad på när man vill säga något då? Vad kan man göra då om 
någon vänder sig bort sådär?" –"Springa runt till andra sidan?!" –"Tja, man kan ju 
försöka, men om det inte hjälper då, om de bara vänder sig bort igen?" –"Kan man säga 
till fröken?" –"Absolut, det ÄR bra att säga till någon vuxen när det händer saker som 
man inte tycker är bra...”  

 

Jag försöker förmedla Motstrategierna Påtala och Själv ta plats: 
 

– “Men man kanske kan börja med att pröva att säga ifrån och faktiskt tala om det man 
känner: "Nä nu blir jag ledsen av att ni inte lyssnar på mig!” Ibland kanske man bara inte 
tänker på att man gör något som blir elakt, men ofta menar man nånting... Som nyss 
Meja, så talade du kanske om med ditt kroppsspråk, det du sa fast med kroppen, att du 
tycker det är jobbigt att Inge alltid säger saker många gånger; så det VAR meningen att 
han inte skulle få säga det han ville säga, fast du tänkte kanske inte på det som att du var 
elak?! Fast det var nog du i det här fallet som gjorde att han måste försöka säga sakerna 
så många gånger... Det blir elakt att inte tillåta någon att säga något fast du egentligen 
inte menade att vara elak, eller hur? (Ivriga nickanden). Om Inge berättar att han blir 
ledsen eller arg så kan vi veta att Meja vet om att hon gjort något som han tyckte var 
elakt. (Till Inge:) Så det är bra att säga det, fast man tror att den andra vet om det. Det blir 
svårare att fortsätta vara elak när man får veta hur någon annan känner, tror jag. Och om 
man inte visste om att man var elak så är det ju bra om man får veta det så att man inte 
gör om det igen av misstag. Vi måste alla tänka på hela tiden vad vi säger till varandra – 
både med orden och med kroppsspråket. Nu får vi ta mat, hörrni!" 

 

Det blev ett långt samtal, som en informell lektion, men responsen var god. Barnen var alla, 

oavsett roll i dramat, mycket intresserade av att få samtala om detta. Något jag tänker visar att 

uppmärksamhet på ickeverbal kommunikation kan vara ett bra verktyg för pedagoger i arbetet 

med att hjälpa barnen att justera sina roller gentemot varandra i mer jämbördig riktning. 

Teoriernas begrepp ledde mig också fram till vad jag skulle säga i den här situationen. 
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Pedagogreflektion om 2 

(L, lärare:) –”….jag blev lite sorgsen över att ”händer det här utan att jag vet och 
märker…”! Och det är klart det gör! Men det var ändå så att mänskan i mig blev… ”Oj! 
Vad ledsen jag blev”… det var just en utanförsituation, just att någon inte fick vara med.” 
(K, fritidspedagog:) –”Det där omhuldandet av vissa.. Där man kände det här fysiska 
ignorerandet som teknik liksom…” 
(L:) –”Ja, precis! Just det! Det var så djupt mänskligt på nåt vis, man förstod vad det 
berodde på, men attans, liksom… hur kommer man åt det!? Jo…Precis så…” 

 

3. OBSERVATION  

I matsalen. Blickar som talar. 
Härskarteknik: Förminskande. Högstatusspel: Menande blick i kombination med suck. 
Motstrategi: Med blicken påtala att härskarförsöket inte passerar obemärkt. 
Bekräftarteknik: Med blicken på positivt sätt tala om att någon är sedd, visa gemenskap. 

Under lunchen kunde jag notera sex blickar i kombination med suckar – som jag tolkade var i 

syfte att påverka andra negativt. De barn som de såg ut att riktas till verkade ta illa vid sig, de 

sänkte blicken eller såg skrämda ut, skruvade på sig eller såg ut att bli osäkra av dem, flackade 

med blicken, med en min som säger förlåt, en min som ser ut att söka bekräftelse, en min som 

nog betydde jag vill gå härifrån. Pedagogerna uppmärksammade två av gångerna och använde då 

en Motstrategi när de med arga blickar med rynkade ögonbryn och bekräftande blickar “jag ser 

dig” med små leenden till de besvärade barnen påtalade att härskarförsöken inte passerade dem 

oförmärkt. Men en del av de negativa kroppssignalerna som barnen utstrålade kan egentligen lika 

gärna ha varit uttryck för frustration. Det är en stor utmaning att vara tyst i 10 hela minuter som 

eleverna avkrävs under det som kallas för “Tysta 10”! Långt fler positiva möten av blickar 

förekom också, då situationen inbjuder till ögonflörtande och samspel med andra medel än 

rösten. Inge, till exempel, sitter under Tysta 10 med en av de andra tjejerna vid bordet bredvid 

mitt. Han ler stort mot först mig och sedan henne. Ögonen strålar. Vi ler tillbaka och kastar en 

snabb blick till varandra i ett samförstånd omkring att det känns bra att vi nu bekräftar honom. 

4. OBSERVATION  

Ett litet drama i tjejernas omklädningsrum efter gympan. 
Härskartekniker: Förlöjligande och utfrysning. 
Högstatusspel: Menande blick/himla med ögon vs. Exkludering/utfrysning.  
 

Meja, ville här tala om, många gånger, hur duktig hon är som gjort klart en hemuppgift i 
matte och viftade med ett papper med hemuppgiften på. En annan flicka, Elina, som jag i ett 
samtal med en av pedagogerna fått uppgift om att det verkar vara viktigt för att allt är rätt 
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hela tiden, kikade och såg något fel i uppgiften. Elina himlade med ögonen åt den samtidigt 
som hon skrattade lite hånfullt. Meja ville då inte visa mer för henne och gav igen genom ett 
slags utfrysning: De pratade vidare i tjejgänget om frågorna och hon visade alla pappret med 
uppgifterna laget runt, men hoppade demonstrativt förbi ‘hon som hittade fel’ och dolde 
pappret för henne varje runda, som för att säga "Du får inte se!". 

 

Min tolkning av situationen var att de tydligt tävlade i högstatusspel. Jag talade med läraren om 

incidenten och hon bekräftade att Elina och Meja har en pågående konflikt på just det temat. De 

förstår inte varandra och irriterar sig på varandra ofta – särskilt för att de är lika varandra i status 

och båda söker bekräftelse från gruppen och försöker höja sin egen status på bekostnad av den 

andra. Konflikten eskalerade och togs upp morgonen därpå. 

5a. OBSERVATION  

I klassrummet. Kommunikation elever emellan mellan lektionspass. 
Kroppsspråk: Inte hälsa. Högstatusspel: Hålla blicken länge och sedan titta bort. 
Härskarteknik: Ignorerande/osynliggörande. 

 

Elina hälsar inte morgonen därpå då Meja kommer in i klassrummet. Elina tittar upp med en 
blick, håller blicken stilla mot Meja som hälsat och tittar sedan ner. Detta utan tillstymmelse 
till leende eller annan signal som t.ex. vinkning. Det upplevs som demonstrativt kan jag se, 
eftersom Meja direkt reagerar med mimik som uttrycker ilska.  

 

Det är för mig ett tydligt exempel på negativt Högstatusspel; att hålla blicken länge och sedan 

titta bort utan att titta tillbaka (Johnstone, sid 48). Det signalerar överlägsenhet att inte bry sig om 

den andras reaktioner. 

5b. SAMTAL.  

Långt elevsamtal om kroppsspråk, delvis med klassläraren L närvarande. 
Kroppsspråk: Himla med ögonen. Härskarteknik: Osynliggörande. Alternativ förklarings- 
modell: Bakre regionens problem. Motstrategi: Påtala det. Bekräftarteknik: Visa att hen är sedd. 
 

Jag blev eftersom jag var där och observerade, av Meja indragen i konflikten med Elina. Jag 

deltog därför i samtalet tills deras klassföreståndare L anslöt. 

Meja (upprörd): – "Du tittar såhär utan att vinka såhär! Och det är jättejobbigt. Jag blir 
ledsen av det." (Jag upplever att hon mycket riktar sig till mig med kroppsspråket, mindre 
till Elina, som för att få min bekräftelse på att hon har behandlats fel.)  
Elina (skruvar på sig) : – " Det kan vara för att jag är väldigt trött just nu för att det är 
stressigt hemma hos mig, (himlar och gör en grimage) för mina föräldrar har bytt jobb 
och hinner ingenting mer så jag orkar liksom inte lyssna på alla i skolan också..."  
Jag: – "Så det är inte mot Meja?" 
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Elina (svarar direkt utan tvekan): –"Jag vill vara snäll mot Meja. Men ibland går det 
inte..."  
Jag: –"Varför går det inte?" (Elina himlar med ögonen till svar.) 

L som lyssnat en stund ger nu flickorna ett målande exempel: –"Vilket fint blått hus! 
kanske du säger. Men vad händer då om du får ett sånt här svar: (Himlande med ögonen). 
Det är faktiskt inte blått utan turkost...! Hur känns det?" (Flickorna skruvar på sig av 
obehag) "Man får tycka olika – och ser inte samma saker – och ser inte de saker man ser 
ens på samma sätt! Men det är viktigt att man visar respekt för det någon annan uttrycker 
så att den inte blir ledsen. Vi säger lika mycket med kroppen som med orden". 
Klassläraren L fortsätter med att ge ett förslag: "Ska vi prata om det här med hur viktigt 
det är att vi tänker på vad vi visar – inte bara vad vi säger – när vi är med varandra med 
hela klassen nästa lektion?!" (Flickorna nickar bifall)."Då gör vi det!” 

  

Meja verkar här egocentrerad. Hon uppfattar att det andra gör riktas mot henne. Ett beteende jag 

känner igen både hos mig själv och andra. Vi utgår bara från vårt eget perspektiv. Det är 

intressant att Meja här är så medveten om kroppsspråkets betydelse att hon kan beskriva det 

Elina gör mycket tydligt. Hon intar ett Jagperspektiv och berättar vad det gör med henne och 

klankar inte bara ner på Elinas beteende. När Elina konfronterad å sin sida beskriver grunden till 

sitt beteende tolkar jag det som ett exempel på det som Goffman benämner de bakre och främre 

regionerna – fast de här har bytt plats! Med det menar jag att hemmet nog oftast ses som den zon 

där man kan slappna av, vara sig själv och få avkoppling från framträdandet som Goffman säger 

"där de fakta som undertrycks kommer i dagen", den bakre regionen där man hämtar stöd bakom 

kulisserna av nära anhöriga – medan skolan/arbetet generellt ses som den plats där man måste 

koppla på försvar och spela sin roll tydligt (Goffman, 1956, sid. 101). Nu tolkar jag henne som 

att hemmet istället p. g. a. föräldrarnas situation blivit den främre regionen som, i alla fall som 

hon tror, kräver hennes ansträngningar; att hon kopplar på sin duktiga roll, för att fungera. Det 

har gjort att skolan blivit hennes bakre region, där hon inte längre orkar upprätthålla sin fasad.  

        Det gör Meja förvirrad och arg när hon i sin tur därför inte känner sig sedd i den roll hon 

intar gentemot Elina, som hon uppfattar vägrar, fast hon egentligen inte orkar, spela spelet. Inte 

på alla fronter samtidigt. Min tolkning är att Meja bara uppfattar Elinas kroppsspråk, när hon 

håller blicken länge på henne och sedan tittar bort, som Högstatusspel (Johnstone, 1979, sid. 48) 

och känner av det som hon uppfattar som ett försök att härska på henne genom Osynliggörande. 

Hon har dock kunskap om en Motstrategi: hon påtalar det direkt. Hon använder därmed också 

en av Bekräftarteknikerna då det blir tydligt för Elina att hon är sedd. Det spelar roll för andra 

vad hon uttrycker med sitt kroppsspråk (Eile, 2015). 
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Pedagogreflektioner om 5b 

(Fritidspedagog K:) – Det här tyckte jag var intressant; att det blev tvärtom, det här att 
känna sig… att Elina var mer trygg här än hemma och att det då blev omvända förhållandet 
att hon inte orkade hålla visiret uppe och visa upp en glad mask i skolan på det sätt som hon 
gör hemma… Just det där om någon har det trassligt hemma så kan eleven behöva hålla 
masken hemma och försöka göra allt så bra som möjligt och då kanske behöva få slappna av 
i skolan och inte plocka fram sina duktiga sidor eller visa sig glad och alert här… Ofta så är 
det ju så att elever försöker och försöker och försöker vara till lags när man är här och så när 
man kommer hem så rasar man ihop… Det är ju det klassiska! Men här var det tvärtom... 
och jag kände så tydligt att det var så när jag läste det! Och att det blir så tydligt att det är 
kroppsspråket som gör att det blir missförstånd dem emellan. 
(Jag:) – Det var överraskande när hon tog upp det och berättade om det själv. 
(Lärare L:) – Men också viljan att signalera något utan att använda orden… så att 
kroppsspråket är ett sätt att få dig – den andra – att känna saker! Jag vill skicka saker till dig 
som jag vill att du ska känna, men jag vet att jag inte ska säga det, för jag åker dit på det om 
jag gör det många gånger…För det man hört någon säga är lättare att förmedla vidare via 
ordet ”Vet du: så här sa hon till mig!” Men det är svårt att berätta om kroppsspråket, det är 
svårt att ta på; vad var det hon gjorde mot mig egentligen och så blir man bara sårad och 
kränkt inuti…(Jag:) – De ickeverbala bitarna av härskarteknikerna tycker jag är så 
intressanta just därför! (L:) – För att de är så svåra att förmedla till andra och få hjälp med 
om man inte har ord för att beskriva det som hände med för någon annan eller överhuvud- 
taget förstå varför man drabbas så mycket av dem om man inte kan sätta ord på det. 

 

Pedagogernas reflektioner befäster att det finns ett behov av kunskap och en vokabulär för att 

beskriva negativ ickeverbal kommunikation. 

5c. GRUPPSAMTAL 

Uppföljande samtal med hela klassen om vikten av Kroppsspråket. Pedagoger som 
uppmärksammar ickeverbal kommunikation. 
 

Läraren L inleder fyndigt påföljande lektion med att prata om "Olika språk". 

 – "Vilka språk kan ni?" –"Italienska! –"Svenska, Engelska, Thailändska!"... Klassen har 
många sekundärnationaliteter och kopplingar till många länder. Så hon får många svar.  
Elina räcker upp handen: –"Kroppsspråket!" (Hon nappar direkt på tråden!)  
–"Vilka kan kroppsspråket? Vad är det?" (En del handviftningar, men Elina får fortsätta). 
–"Inte som rörelser mer som ansiktsuttryck som man säger nånting med. Ofta säger 
Kroppsspråket något annat än det man säger med munnen".  
       L kommer så på att hon och jag pratat om att jag har en app som heter Grimace i min 
padda  (Spindler & Fadrus, 2014) och vi får raskt upp den på smartboarden. Den visar 
ansiktsuttryck och har reglage så att man kan pröva och se vad som händer när man 
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blandar grundkänslorna som t.ex. den illvilliga bilden av glädje och äckel. – Se bilden på 
försättsbladet! – Skratt och igenkänning...  
     L, K och jag som dras in i samtalet av barnen, talar också med eleverna om att låta 
irritation få uttryck.Vikten av att Sätta ord på – inte bara Signalera – och kunna mötas… 
få förståelse för varandras bild av det som hänt. Samtidigt som vi förstås också måste 
försöka läsa av varandras kroppsspråk och svara på det med! –"Det går ju inte att säga 
att vi inte vet vad Margot vill om vi tittar på hennes kroppsspråk!" (Jag fick ‘svara med 
hela kroppen’ på olika frågor L ställde.) Så frågade L klassen: –"Hur blir det om man 
säger ett glatt hej till någon som ser ut så här då?" (Appens neutrala inledande ansikte 
visades). "Så tänk på att om man inte svarar eller uttrycker något med ansiktet – det som 
kallas att vara neutral – så påverkar det också människor omkring en! För många gånger 
är vi så självcentrerade – vi utgår från oss själva – så att vi tolkar andras kroppsspråk som 
riktat mot oss själva! Fast det egentligen är ett uttryck för hur den personen mår eller hur 
hen har det. Det leder ofta till missförstånd. Så var det till exempel här i en situation i 
morse, säger L. – "Och nyss efter rasten i de grejer som uppstod då också!" säger jag. 
"Men det vore synd om man inte hade kroppsspråket och kunde säga något till varandra – 
kommunicera – utan ord! Det underförstådda, det som inte sägs är en stor del av allt som 
sägs!" säger K. (L ritar en ring på tavlan och åskådliggör:)  – "97%. Säger forskarna!" L 
ler mot mig till tack för sina nyss erhållna siffror. Klassen signalerar muntert förbluffat 
(med skratt, höjda eller rynkade ögonbryn, öppna munnar och utslagna händer) att det 
låter som en otroligt hög siffra. Något vi alla bara kan hålla med om. 

 

Det här ser jag som ett exempel på hur pedagogers uppmärksammande och medvetandegörande 

av kroppsspråk, här i förebyggande syfte, kan ha en positiv inverkan på klassens psykosociala 

miljö och bidra till att göra den öppen och tillåtande. 

6a. OBSERVATION  

I kapprummet. Konflikt mellan elever. 
Härskartekniker: Hot om våld, Våld och Osynliggörande.  

 

Pojken David slår, efter rasten i kapprummet, efter en annan pojke i luften med sina 
inneskor. Den andra pojken, Goliat, reagerar kraftigt instinktivt på detta hot om våld med 
våld och sparkar David hårt på handen tillbaka. ‘Förövaren’ gick sedan; utan att ens se sig 
om tillbaka, fast ‘den sparkade’ grät för att det gjorde ont, ett medvetet osynliggörande.   

 

6b. SAMTAL med OBSERVATION av fritidspedagog 

Motstrategi: Påtalande. Bekräftarteknik: Respektfullt bemötande. 
Erfaren pedagog uppvisar goda kunskaper om kroppsspråk och Lågaffektivt bemötande. 
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Då jag såg incidenten fast det gick väldigt snabbt frågade jag den gråtande David vad som hänt. 

Utöver det faktiska framgick det att han var besviken över att inte ha fått vara med lika mycket 

som två andra i bollek på rasten och att han tyckte att det varit Goliats fel.  

I samtalet som följde när jag (bildligt) högg tag i båda pojkarna hävdade David gråtande 
arg "Jag hade inte gjort något!" (När han blev sparkad). Medan Goliat sa "Det var ju han 
som började!" Jag tillkallade fritidspedagogen K som känner pojkarna. Hon lånade ut 
Goliat, som hunnit smita in i klassrummet, från den lärarledda lektionen för att fortsätta 
att leda ett samtal. "Sånt här måste redas ut på en gång" säger K. "Annars ligger det bara 
och pyr och stjäl koncentrationen från hela klassen". Hon började med att be Goliat om 
hans version av vad som hänt.  

 

Detta förvånade mig eftersom det var David som hulkade av smärta. Men hon berättade efteråt 

att hon tyckte att han behövde få tid att samla sig och bådas versioner skulle ändå få berättas 

ostört. Jag tar tillfället i akt att under samtalet studera pedagogens kroppsspråk.  

I syfte att hjälpa dem att lugna ner sig placerar hon sig på huk framför båda pojkarna som 
sitter i en soffa. Hon lyckas, fast hon därmed intar en position i underläge som signalerar 
"jag är inte farlig" ändå behålla sin högstatus genom gester och blickar. Hon signalerar 
med en stoppande hand till David så snart han arg försöker inflika något om att de inte 
var som Goliat säger! Hon fäster blicken på den hon vill ge tillåtelse att prata. Hon håller 
med den andra handen samtidigt om David, som är den part i konflikten som är ledsen 
och känner sig utsatt. När båda kommit till tals säger K: "Vänta nu här! Vi har olika 
versioner av det faktiska här... Olika tolkningar...." K hör med Goliat om hon förstått rätt: 
"Du kom inte ihåg det där som hände innan...?" Goliat bekräftar. K fortsätter vänd till 
David "Så Goliat kände sig bara påhoppad!"  

 

Hot om våld ledde här till eskalering – Statuskamp med omvänt våld för att ta över högstatus- 

positionen.  

Missförståndet började redas ut så att de två pojkarna som tydligen oftast är vänner kunde 
ta varandra i hand och gå in i klassrummet tillsammans med K's ord ringande i öronen: 
"Istället för att slå eller sparka – eller säga bajskorv tillbaka" (förlösande skratt från 
pojkarna och glittrande blickar under lugg mot varandra) "– är det bra om man kan säga 
"Nej! Det där var inte juste! Sluta!!!" Det går att göra utan att det blir gnäll, reflekterar hon. 
"Får man det?" blev lite komiskt Goliats förvånade snabba replik innan de försvann in i 
klassrummet.  

 

K har använt Motstrategin påtalande, att lyfta fram det outtalade som någon ändå säger till en i 

ljuset och sätta ord på det. Motstrategier kan te sig förvånansvärt enkla, men det gäller att 

komma på att ta till dem i stundens hetta.  
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      Enligt Johnstone är ett av de starkaste sätten att signalera högstatus att först se på någon med 

stadig blick och därefter titta bort – utan att göra tillstymmelsen av ansats att titta tillbaka 

(Johnstone, 1979, sid. 48). Här förevisades hur effektivt det kan fungera. David hade dessutom 

känt sig osynliggjord redan ute på skolgården genom att de andra pojkarna valde att inte 

bevärdiga honom med en blick. 

       Jag konstaterar att K med sin långa erfarenhet som pedagog är bra på lågaffektivt 

bemötande. Hon bemästrar kroppsuttrycken och smittas inte av affekt från den upprörda parten 

även om hon själv blir provocerad eller upprörd, eftersom det är kontraproduktivt. K satte sig på 

huk vid soffan så att hon kom i höjd med de trätande upprörda pojkarna. Hon utstrålade lugn och 

gav tydliga signaler om vem som hade taltid genom att hålla blicken fäst vid denne och en 

stillande hand på den andre tillsammans med den andra handen uppsatt som en stoppsignal. Den 

stillande handen ger enligt teorin om lågaffektivitet en risk för motagression så länge någon är i 

affekt, men här fungerade balansakten. Hon fattade snabba beslut om vem som ska tala och hon 

var noga med att upplevas som rättvis, fast hon egentligen gjorde bedömningar utifrån behov. 

K läste medvetet detaljer i barnens kroppsspråk och handlade sedan utifrån sin mångåriga 

kunskap om barn och konflikthantering. 

Pedagogreflektion om 6b 

Fritidspedagog K tycker att jag fångat situationen exakt. (K:) –”...man reflekterar inte så 
mycket över det för man går vidare till nästa situation; ‘För nu händer det någonting 
igen…’ Men det är ju en otrolig bekräftelse när någon ser det! Och då blir man ju 
jätteglad! Och känner sig så sedd som pedagog. Det är fantastiskt när någon reflekterar så 
ingående över vad det är som ingår i min handlingsrepertoar med all den tysta kunskap 
som jag tillägnat mig genom åren och kan sätta ord på vad det är jag gör, med begrepp 
som Lågaffektivt bemötande.” K säger att hon inte kände till de tankarna innan, men att 
hon nu efter att på min inrådan ha läst "Barn som bråkar" (Hejlskov Elfvén & Wiman, 
2015) redan föreslagit skolans specialpedagog att de ska ha läsecirkel omkring den boken 
med arbetslaget. ”Den är så lättfattlig och kan hjälpa till att förändra handlingsmönster.” 
( L.:) ... – Också det här att om man får feedback så blir det ofta nå’n allmän känsla av att 
”du jobbar ju jättebra”, då har man inte så mycket konkret att gå på… Hur då? Liksom. 
Det saknas ord och begrepp för det – som jag tycker att det du gör här tillför.  
 

 Även erfarna pedagoger kan således, tolkar jag detta som, ha nytta av mer kännedom om de 

teorier och begrepp som presenteras här för att kunna få gemensamma förhållningssätt och utöka 

sin handlingsrepertoar med verksamma strategier.  
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7. OBSERVATION 

På fritids. Pedagogledd lektion. Halvklass 1. Första gången. 
"Namnlek 1" och "Magiska påsen 1" med gruppen Sjöhästarna. 
Hög- och lågstatustransaktioner. Lyckat Teamframträdande. 
 

Vi pratar om våra namns betydelser – Margot betyder stor pärla – och gör en samarbets- 
övning där vi skickar en ‘koushboll’ mellan oss och måste få ögonkontakt. Så säger vi 
vårt namn och något som börjar på namnets bokstav och gör en rörelse som alla upprepar. 
Så kastas bollen vidare till nästa, valfri, person i ringen. Om man inte kommer på något 
hjälps vi åt. Sedan skapar vi i par berättelser med inspiration från plockisar i en “ Magisk 
påse”. Övningarna flöt på, alla verkade ha roligt. Halvklassen var väldigt positiv och 
uppmuntrande mot varandra. De hade överlag generellt i grunden ett öppet kroppsspråk 
som välkomnade andra att säga och uttrycka vad de vill.  

 
De hade alla för åldern, enligt min erfarenhet, ovanligt frimodiga blickar och lätt för samspel, var 

koncentrerade och samtliga vågade ta risken att göra bort sig inför varandra, dvs de tog ut 

svängarna med de fysiska uttrycken. Somliga tog förstås mer plats än andra. Ett tydligt statusspel 

pågick ändå – som i alla grupper av människor, enligt både Johnstone och Goffman. Barnen var 

dock måna om att visa upp sina bästa sidor för mig som ny pedagog, jag var ju en ny publik – så 

teamframträdandet blev lyckosamt och tryggt för alla (Goffman, 1956, sid. 89). 
 

8. OBSERVATION  

På Fritids. Pedagogledd lektion. Halvklass 2: Andra gången. 
”Namnlek 2” med gruppen Bläckfiskarna.  

Tydliga Hög- och lågstatusroller. Statustävlan. Ev. Könsmaktsordning/Ojämbördighet. 
Stjärnspelare. Negativt Teamframträdande. Härskartekniker: Förlöjligande och Osynliggörande. 
Motstrategier: Påvisande, föra fram i ljuset. Kräva respekt. 
Bekräftartekniker: Bekräfta att de blir sedda. Härskarteknik: Hot om våld. 
Pedagog med ringa kunskaper om kroppsspråk och inga kunskaper om Lågaffektivt bemötande. 
 

När gruppen började med att kivas om platser så fick Bläckfiskarna (då jag visste att de 
under halvklassen i matematik ägnat sig åt begreppen: hälften, hel och halv) uppgiften att 
skapa jämn fördelning på runda mattan. – Hur många är vi? Vad blir hälften av det? 
Intresse visas; så mycket att alla kryper närmare och närmare tills några inte kan se och 
inte får plats igen och de tumlar runt på golvet och blir arga på varandra – fast mest på 
lek. De responderade på instruktioner i alla fall så att övningen kunde fortgå.  

 

Den här gruppen har en helt annan stökigare mer problematisk dynamik. Jag tycker mig se 

ojämbördighet och utsatthet som tydliga påföljder. Roller visas här  med kroppsspråk precis med 

de signaler som Keith Johnstone skriver om i “Impro”(Johnstone 1979, 1985). 
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Tysta flickan, Maricko, signalerar lågstatus: Viker från ögonkontakt. Tittar ner för att 
sedan titta tillbaka snabbt igen och sedan skyggt titta bort. Pillar sig i ansiktet, snurrar 
håret. Hon skärmar ibland av det omkring sig och blir lite frånvarande. 
Lågstatuspojken Gösta står med fötterna lite inåt och ler försiktigt och visar tänderna i 
överkäken, signalerar att han inte är farlig. Han skrattar nervöst när de med högre status 
fäller kommentarer, både när han själv blir utsatt och när han märker att andra blir det. 
Han är receptiv. 
Cain och Abel tävlar om högst status med intensiva blickar som hålls stadigt samt genom 
att lite lätt slå till kamraten och övriga klasskamrater och genom att ‘låta sitt rum flyta in 
över andras’ (Johnstone, 1985, sid. 48, 67). Ingen avgår med segern då jag noterar 
ständigt pågående statusförskjutningar med justeringar hela tiden och de är tämligen 
jämbördiga. Något som triggar kampen.  

 

Tyvärr sker deras statustävlan även på bekostnad av lågstatusindivider, som t.ex Maricko och 

Gösta som används av killarna för att höja sin egen status genom att använda härskartekniker 

som förlöjligande gentemot dem.  

Det är inte några stora åthävor alls. Mer i form av att oskyldiga fysiska bus (som sker 
mycket för att de har spring i benen och svårt att sitta still – som jag tolkar som uttryck 
för särskilda behov mer än egentlig illvilja) ökar så att lyssnandet minskar från samtliga 
barn när just de individerna som skulle behöva allas koncentrerade uppmärksamhet mest 
ska prata. De blev då också ‘påhoppade av busiga fingrar som sa pip’.  

 

Att bli petad på är ytterligare ett fysiskt uttryck som enligt Johnstone används för att sänka status 

på den som blir utsatt (Johnstone, 1986, sid. 48). Barngruppen som helhet går med sina 

Teamledare och ger Stjärnspelarna utrymme att hållas, som Goffman uttrycker det, vilket sänker 

barnen med låg status än mer och osynliggör dem då de inte ges utrymme att komma till tals.  

Som pedagog försökte jag först visa ogillande med kroppsspråket, framför allt blicken 
och rynkade ögonbryn medan jag försökte fortsätta övningen (Johnstone, 1986, sid. 48). 

 

När det inte hjälpte gjorde jag sedan ett ingripande med två av Motstrategierna: påtalande och 

krävande av respekt:  

"Det där är väl inte schysst?! Ni förstör ju deras stund att visa sin grej på – tar deras 
taltid!" (Jag visste att de pratat om taltid med klassläraren L.) "Ni hade inte själva velat 
bli behandlade så, eller hur?". Varpå hela gruppen och killarna själva höll med och de 
avhöll sig från just det maktspelet en stund (Eile, 2016).  

 

Jag noterar att det just är två killar som innehar roller som stjärnspelare (Goffman, 1956 sid. 91), 

vilket skulle kunna ha med rådande könsmaktsordning att göra, fast det känns lite löjeväckande 

att göra en sådan reflektion eftersom jag inte har något bredare underlag att dra slutledningar 

ifrån. Men det är kanske just så det är överallt i samhället, att vi inte ser mönstret eftersom vi 
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bara har detaljerna i det vi har framför oss just då? Jag bestämmer mig för att det nog är värt att 

vara uppmärksam på ändå. Så får jag återigen anledning att tänka på Lågaffektivt bemötande – 

det min förebild, deras klasslärare L, är expert på intuitivt. Hon skapar lugn och stillhet i 

klassrummet genom att sänka sig själv rent fysiskt till samma nivå som barnen, sänka rösten och 

tala långsamt. Hon väntar ut att bli lyssnad på och visar med det att hon förväntar sig respekt. 

Hon ger och får respekt. Jag kan inte låta bli att jämföra med den manlige kollegan 

fritidspedagogen H som, välmenande utifrån en annan tradition, försöker hålla strikt disciplin – 

med kaos som resultat. Det blir högljutt tjat som inte hörsammas. Ett tydligt exempel med 

ickeverbal interaktion är när han på eget bevåg ska "hjälpa mig att styra upp de busiga 

grabbarna". Mitt under övningen interfererade han oombedd: 

H lutade sig plötsligt fram över dem, tog tag i dem och röt ordlöst åt dem. 

Provocerande. Maktutövande utifrån att han är större och starkare – inte auktoritet utifrån 

respekt. Eile, som också skrivit boken “Att leva utan att härska” (Eile, 2012), påtalade i ett av 

våra samtal att det fortfarande är väldigt vanligt ute på skolor att härskartekniker används så av 

lärare gentemot elever. Häskartekniken i det här fallet kallas dessutom Hot om våld och även 

psykiskt våld är förbjudet att utöva mot barn (Eile, 2016).  

Pedagogreflektioner om 8 

(K:) – Det är galet att det får fortlöpa varje dag, tydligt att man ser de här kränkningarna, 
och känner igen känslan det ger hos barnen, när man blir sådär överkörd… när något lutar 
sig över en och ger en onda ögat och utövar makt. Och varför, fast man tänker det och 
flera vet om det, varför låter man det bara fortgå? För man tar inte tag i det! (L:) – Det 
blir lätt så att man tänker ”men han är ju som han är!” Och liksom ursäktar honom… Så 
låter man de här manliga strukturerna, med dominansutövande med härskartekniker bara 
få fortgå…(K:) – Ja, man blir ju förbannad på sig själv att man inte har mer stake och kan 
sätta ner foten när det är så där tydligt och åtminstone säga ”Hur tänkte du i den där 
situationen när du gjorde så? Tänkte du på hur det upplevdes av det barnet?” Typ … 
Man har ju olika bilder av hur saker ska gå till; jag upplever att han verkligen tycker att 
han gör något bra när han ryter till och går in och pekar med hela handen och styr upp 
stöket … (L:) – Det kan ju vara väldigt bra med tydlighet också! Fast när det märks att 
barnen blir rädda eller känner sig överkörda, då handlar det faktiskt om att utöva 
härskartekniker… Då blir det en annan sak, men att medvetandegöra någon om den 
ibland kanske hårfina skillnaden är inte så lätt. (K:) – Det är svårt i skolan tycker jag. Vi 
läser ju också varandra… när det är kollegor och vi inte har strukturen där man tar upp 
sånt här och det dessutom inte är uttalat utan sker i tystnad så har man inte mandatet och 
tvingas… ja, eller inte tvingas, men vi jobbar i team, det är oerhört viktigt att vi har vårt 
förhållningssätt så att samarbetet fungerar, vi ska ju funka hela dagen… och man är så 
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beroende av varandra och att försöka hålla det så friktionsfritt som möjligt på nåt sätt. 
(L:)– Ja! – När vi jobbar handlar det ju mycket om… man är ju sitt eget verktyg! Och det 
är ju det som är så känsligt att då bli kritiserad… för det är ju jaget som blir kritiserat för 
det jag gör… (K:) – Om det nu är kritik eller ett medvetandegörande om 
handlingsmönster… Det är ju mycket det de talar om i “Barn som bråkar” (Hejlskov & 
Wiman, 2015) att det är viktigt att särskilja mellan person och det man gör som har en 
negativ effekt på och skadar andra, att man inte behöver känna sig påhoppad som person. 
Det du gör är något du kan göra annorlunda bara du får insikter om det! Men det är klart 
att det är svårt att ta till sig det och förändra om man har ett mönster man är van vid… 
Det kan jag känna också att man inte riktigt tar tag i sådana bitar fast man ser det hela 
tiden… Nu är vi tillbaka där igen med att det är synligt det som händer men det blir det 
outtalade som får stå tillbaka, det som hela den här uppsatsen handlar om! Det blir det 
praktiska konkreta som ska fixas med som vi ägnar oss åt för att slippa ta i det där som är 
under ytan, bara för att känna att man kommer någon vart, liksom. Vi missar att adressera 
det där jobbiga outtalade. Det är väl där den typen av arbete att föra in begreppen i 
diskursen genom att tex arbeta med bokcirklar kan funka. Har man en gång fått upp 
ögonen för fördelarna med lågaffektiva alternativ så tror jag det sker en automatisk 
förändring i hur man gör själv (Pedagogreflektioner, 2016).  
 

9. OBSERVATION  

På Fritids. Bläckfiskarna. "Magiska påsen – med egna berättelser". Gång 2. 
Härskarteknik: förlöjligande/förminskande. Högstatus och lågstatusexkludering. Ev. Statusskiftare 
Motstrategi: Notera och påtala kroppsspråk. Ta plats. 
Öka medvetenhet: påtala effekterna, hur det känns för den som blir utsatt. 
 

Bläckfiskarna fick i uppdrag att två och två utifrån små figurer de dragit ur en påse skapa 
egna berättelser som sedan skulle återges för gruppen. –"Jag vill inte jobba ihop med 
Maricko" signalerade Lava fast bara med tydligt kroppsspråk. Armarna i kors, näsan i 
vädret, suck. Maricko intog lågstatusposition tittade ner och såg besvärad ut över att 
klasskamraten inte ville vara med henne. "Varför jobbar ni inte på er berättelse?" frågade 
jag. –"Vi kan inte det! För vi är så olika!" svarade Lava. –"Just därför tycker jag ni ska 
jobba tillsammans för då har ni olika saker att tillföra – att komma med...!" – "Men hon 
är så lugn och jag gillar action" –"Ja just det! Berättelser behöver bägge delarna." 
Framför allt eldfängda Lava signalerade fortsatt skepsis mot samarbetet (genom att 
skruva på sig och himla med ögonen och smacka och menande lämna munnen öppen) en 
stund till. Detta medan Maricko artigt försökte bjuda in till samtal med blicken, men hon 
tittade snabbt ner igen, så att hennes osäkra lågstatusmönster förstärktes och därmed 
också Lavas ovilja.  

 

Jag uppfattar det som att det fanns en bakomliggande ovilja från Lavas sida som handlar om att 

Maricko inte tillhör tuffa gänget och att Lava därför var rädd att hennes eventuella 
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teamframträdande med Maricko skulle skada hennes anseende i gruppen (Goffman, 1959, sid. 

73). Jag har tidigare, dag 1 i klassrummet, reflekterat över att Lava själv inte innehar solklar hög 

status och därför verkade kämpa ständigt för att stiga i de andras aktning och få högre status. 

Hon försöker ta plats – vilket är en av motstrategierna mot härskartekniken förlöjligande – men 

det är inte lätt när inte gruppen – och de två bossarna ger sin tillåtelse. Kanske är det här ännu ett 

fall där den patriarkala ordningen spelar en viss roll?  

Lava gödslar i vilket fall beröm över högstatusindivider och skrattar med dem när de ger 
sig på andra. Motvilligt, mycket pushade därtill av mig som envisas, började så de två 
flickorna på sin gemensamma berättelse.  

Pedagogens, alltså min, uppmärksamhet på kroppsspråket var här essentiell för att skapa 

fungerande relationer i gruppen och utan den interaktionen hade det inte utvecklats någon 

samverkan mellan eleverna. Dessutom hade då förlöjligande/förminskande fått passera obemärkt 

– från pedagogens sida, men det märktes på kroppsspråket både hos den omedvetna förövaren 

och den utsatta att sådant sätter negativa spår.  

Det hela blev till slut en liten 
“solskenshistoria” där de båda bad om att 
få fortsätta under rasten för att sedan 
presentera en saga om två ovänner – som 
till sist blev bästa vänner. När 
superspindeln Sune och sprattelgubben 
Smajlisen skulle läggas tillbaka i den 
Magiska Påsen var båda flickornas 
kroppsspråk öppet och glatt. De ville 
ogärna lämna ifrån sig sina figurer, men 
pussade till slut på dem och sa 
melodramatiskt –"Men de får i alla fall 
alltid vara tillsammans i den Magiska 
Påsen". Vissa stunder känns rätt magiska.  

 
"Snipp, snapp, snut! – Snippa, snopp, snorum, hej, kackalorum! – Så var sagan slut."  
Så även mina reflektioner kring gjorda observationer. Tills pedagogerna gjorde sina reflektioner.  

 Pedagogreflektion om 7, 8 och 9 

(L;) –Det är intressant hur du tolkar Lavas reaktion på Maricko… jag tänker att Maricko 
har väldigt hög status i många andra situationer, ute på gården, bland vänner och i andra 
klasser också! (K:) – Ja. Hon är en ganska trygg och självklar person, som är problemfri 
på nåt sätt… (Jag:) – Hm. Där och då använde hon lågstatussignaler. Intressant. 
Antingen har jag tolkat situationen helt fel... eller så kan Maricko vara en Statusskiftare 
och agerar olika i olika situationer (Johnstone, 1979). Att respondera på Lavas önskan 
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om att få Högstatus var dock inte en fungerande strategi just den här gången för att få till 
en jämbördig relation. 
  
(L:) – Det är så tydligt min klass… med en grupp som har ett annat flöde än den andra 
halvklassen! Jag ser ju framför mig hur de pratar och är i det du beskriver… och jag får 
det också återkopplat ibland från andra pedagoger som har dem som säger att ”den 
halvklassen funkar inte så bra, det gick bättre med den andra”… och även ibland barn 
som berättar om stök. Och då gissar jag att det är det här det handlar om! (Pekar på 
studien!) Det är ju i såna här situationer då du som person också ska leverera någonting, 
som det här statusspelet, för att då använda dina ord, märks mest. Att träna det här med 
att hitta sin roll och sin status och kunna skifta status är ju jätteviktigt. Jag känner att jag 
nu har fått upp ögonen för att de skulle behöva ha mer av det här. Jobba med just det i 
lekar och dramaövningar… Och kanske i andra konstellationer som skapar ett annat 
handlingsutrymme.  
(K;) – Ja det där med att utöka sin handlingsrepertoar är intressant… vad man tillåter 
både sig själv och andra att göra! Det kanske är än viktigare då att man skakar runt i 
grupperna? För att hjälpa dem att komma loss. Det tycker jag att man ser på Fritids på 
lov, när det blir andra konstellationer, vad som händer när gruppen inte är som den 
brukar… När jag plötsligt ska finna en ny roll… och på ett nytt sätt. Det kanske är en del 
i det att man bryter mönster… man kanske inte ska hålla de här halvgrupperna så 
statiska..? Som ett hjälpmedel mellan varven…  
(L:) – För det blir ju nånstans lite bekräftat vem du är, att du är alltid på det här sättet i 
den här gruppen… Du gör alltid såhär… Jag är den som alltid intar lågstatus och 
skojar… Men vad händer om man bryter det? Låta dem få bli mer medvetna om hur det 
de gör blir för andra och vad som är vad. En del saker i statusspelet är ok, det går inte att 
ta bort utan är en del av att vara människa, ett flockdjur, men annat är inte ok, för att det 
blir Härskartekniker mot andra. Och att vi hela tiden har ett val! (...) 
 (L:) – Jag behöver också träna mig hur jag går vidare med den här sortens analys! För 
det vet vi ju att i ett arbetslag är vi olika personer med olika vilja att se, diskutera och 
analysera... Och det här behöver ju jag, känner jag, träna mig i också! Vad är vad? Vad 
är viktiga faktorer i samspelet med barnen? De verktygen får man ju genom sådana här 
samtal som vi har nu och det känner jag behövs! För det är ingenting som är självklart. 
Om man tar in såna här tankar, teorier och begrepp som du har gjort här så kan det vara 
lättare att prata om det. Antingen för att man får en känsla att ”sådär är det ju inte!” och 
då lättare kanske kan ringa in ”Hur är det då?!” eller för att den föreslagna tolkningen 
känns klockren! ”Just, ja! Så är det ju förstås!”.  
(K:) :–Det kan ju också vara: ”Det där känner jag igen, men det har jag inte tänkt på 
tidigare”… eller ”Det är ju så vi jobbar…fast vi inte har satt ord på det tidigare”. Det 
synliggör även den typen av outtalade saker. Alla de där olika bitarna är ju intressanta 
och jag tycker det verkar vara bra verktyg för det! (Pedagogreflektioner, 2016) 
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I min analys av det egna materialet i ljuset av teorierna har jag kommit fram till att det behövs 

mer kunskap på området kroppsspråk i skolans värld som ett bidrag till det övergripande mål 

som beskrivs av Skolverket: “att samtliga lärare ska arbeta medvetet tillsammans med eleverna i 

alla skolans miljöer i frågor som rör likabehandling och jämställdhet” (Skolverket 2015, sid 7). 

Diskussion  

Resultaten i relation till tidigare forskning. Styrkor och svagheter i studiens metod.  
 

Under observationerna belades förekomst på lågstadiet av Härskartekniker i kombination med 

positionering genom Hög- och lågstatusspel som gjorde att det etablerats tydliga hackordningar 

och att ojämbördiga relationsmönster upprätthölls som jag tolkade som att de på ett tydligt sätt 

signalerade uppfattningar att alla inte har lika värde. Med en medveten pedagog verkar det som 

att det blir mindre utrymme för Härskartekniker i alla fall under formell undervisning i 

klassrummet – men det är också det sammanhang som det är svårast att få syn på förekomst i. 

Detta dels då det är många elever att se samtidigt och dels för att så länge uppmärksamheten är 

riktad mot en engagerande lärare så ligger fokus också mer där än på den sociala interaktionen. 

Pedagogernas reflektion kring detta efter att ha tagit del av observationerna var att eleverna med 

pedagogernas medvetna hjälp behöver träna mer på situationer där de måste bygga relationer 

med varandra och hitta sina roller så att de ges en större handlingsrepertoar och inte blir låsta till 

de roller som de tilldelats i gruppen (Pedagogreflektion, 2016). Dahl konstaterar även hon att det 

är i avbrott av organiserade aktiviteter som kamratinteraktionen blir ömtålig. Barn skyddar då det 

interaktionsutrymme de skapar med vissa barn genom att exkludera andra och Dahl säger att 

strategierna för detta kan vara både verbala och icke verbala. Detta har jag också funnit vid mina 

observationer. Corsaros (2005) forskning belyser även hur barn tar och ges olika status i 

kamratgruppen (Dahl, 2014, sid.38) något jag också tycker mig ha kunnat påvisa, men utifrån 

Johnstones teorier (Johnstone, 1985, sid 48).  

En viss övervikt mot könsmaktsordningens förväntade relationer mellan positioneringar i 

hög- och lågstatus (Seifeddine & Stigmarker, 2006) har också kunnat bevittnas. D.v.s. pojkar 

och manliga pedagoger tolkar jag i de observerade situationerna som något mer benägna att inta 

hög position och utöva tydliga härskartekniker, medan flickor och kvinnliga pedagoger oftare 

uttryckte signaler som Statusspecialister d.v.s. skiftade mellan hög och låg position, beroende på 

sammanhang och syfte. De fick då paradoxalt nog en större handlingsrepertoar. På grundval av 

responsen från pedagogerna tänkte jag att jag nog tolkat signalerna i en av situationerna helt fel 
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(observation 9), men kom ändå utifrån teorigrunderna fram till en alternativ plausibel tolknings- 

modell: Det kan handla om den där dansen som Johnstone pratar om mellan oss människor där vi 

positionerar oss och hur vi som pedagoger kan gå in och påverka och förbättra samarbete och 

underlätta i relationer om vi är medvetna om vad som sker. Det blir tydligt att det finns många 

olika sätt att läsa situationerna, vilket kan ses som en svaghet i metoden. Men det behöver inte 

betyda att inte är värdefullt att försöka tolka spelet på detta vis, som underlag för diskussion.  

Jag vill förtydliga att jag inte förordar att man ska sträva efter att ta bort högstatus- och 

lågstatusspelet från barnen. Det är ju en del av det som vi människor naturligen ägnar oss åt hela 

tiden, att positionera oss och hitta fram till våra roller i relation till varandra. Högstatus och 

Lågstatus är inget som är problematiskt i sig. Men man kan redan i unga år få insikter om att man 

signalerar olika saker med det och att det inte är fasta roller utan föränderliga! Man kan själv 

påverka hur man uppfattas. “Aha, så kan jag göra för att de ska förstå att jag egentligen bara vill 

vara med” och inte antingen tro att jag försöker ta över leken eller vara avvisande som 

lågstatusspel ofta uppfattas… ”äh hon vill ändå inte…” Eller att man kan avskräcka andra med 

för tuff självsäker attityd… Det gäller att lägga sig på rätt nivå som fungerar i statusspelet! Som 

Statusskiftare får man en större handlingsrepertoar (J. Alla de små detaljerna som påverkar vårt 

samspel pratar ju pedagoger med barn om hela tiden, det finns ju med i pedagogiken även om 

man inte tolkar det som händer utifrån de här begreppen, med de här glasögonen på. Men de kan 

vara bra som verktyg för att visa på vad det är som händer, för vidare samtal.   

    När jag analyserade pedagogernas interagerade med eleverna blev graden av Lågaffektivt 

bemötande ett viktigt mått för mig. För att citera en av de medverkande pedagogerna i den 

efterföljande intervjun, som inte tidigare känt till begreppen: “Har man en gång fått upp ögonen 

för fördelarna med lågaffektiva alternativ så tror jag det sker en automatisk förändring i hur man 

gör själv” (Pedagogreflektion, 2016). Tydligt syntes under observationerna skillnader i hur 

pedagogerna var medvetna respektive omedvetna om förekomst av maktspel och härskartekniker 

både hos barnen och hos sig själva och att det påverkade relationerna. I många fall tycks 

Härskartekniker användas omedvetet eller som ett nödvändigt ont, i brist på kunskap om t.ex 

känslosmitta och att det finns andra fungerande metoder som Lågaffektivt bemötande såväl som 

Ross W. Greenes idéer om att "Kids do well if they can" – och att det därför gäller att, istället för 

att skälla på elever med problemskapande beteenden eller hota dem, reda ut varför de inte kan 

uppföra sig och vid varje tillfälle göra det möjligt för barnen att lyckas, då det är då de lär sig 

(Hejlskov Elfvén & Wiman, 2015). 
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             Studien visar på hur ojämbördiga maktstrukturer skapas i relationer – mellan lärare och 

elever och mellan elever och elever redan på lågstadiet med hjälp av det outtalade. Det 

ojämbördiga maktspelet som sker i det tysta kan, om pedagogen har ringa kunskap på området, 

lätt passera obemärkt och ge utrymme för kränkningar. Precis som Sandberg & Strömberg kan 

jag konstatera att den negativa ickeverbala kommunikationen i klassrummet kan vara en arena 

för mobbning och att det därför är viktigt att vara medveten om den (Sandberg & Strömberg, 

2006). Inte så överraskande kan jag komplettera deras undersökning av negativ ickeverbal 

kommunikation i åk 4 och 8 med att det förekommer redan i åk 1. Vad gäller förekomst och 

uttryck korrelerar mina observationer på lågstadiet även väl till de studier Eile gjort på området 

Härskartekniker i högre årskurser (Eile, 2016). Dahl framhåller vikten av att tolka det barnen 

uttrycker med ickeverbal kommunikation riktad till pedagogerna och att pedagogerna då måste 

känna det enskilda barnet väl för att kunna göra det (Dahl, 2014, sid. 90). Denna studie 

kompletterar med att också framhålla vikten av att pedagoger uppmärksammar det som 

kommuniceras i det tysta mellan barnen. Jag har också visat att det finns signaler som är möjliga 

att läsa av utan att behöva känna barnen så väl, vilka kan vara ett verktyg för att kunna interagera 

och hjälpa barnen i deras relationsbyggande (Johnstone, 1985, sid 48.) Detta motsäger något 

Gelangs tillbakavisande av forskares användande av manualliknade råd om kroppsspråk. Dylika 

kan vara användbara för att diskutera och positivt påverka kroppsspråk. Den här studiens 

positioneringstankar utifrån Goffman och Jonstone speglar också Dahl när hon hävdar att det i 

forskningen framkommer ett antal strategier som barn använder i sitt relationsarbete bl.a att 

positionera sig själv och andra samt att skapa en tillhörighet i en gemenskap med andra (Dahl, 

2014,  sid. 39). Gelang hävdar helt i linje med vad observationerna och teorierna i denna studie 

visar att kroppspråk är socialt och kulturellt inlärt (Gelang, 2008). Därav är det också 

föränderligt och möjligt att påverka. 

           Empirin i denna maktstudie, observationerna tillsammans med samtalen med Eile, 

intervjuerna med de deltagande pedagogerna och eleverna, ger en samstämmig bild av att både 

lärare och elever kan ha nytta av att få kunskaper om och bli mer medvetna om kroppsspråk på 

ett tidigt stadium i skolans värld. Detta för att dels vara bra rustade för egen del att bemöta det de 

eventuellt blir utsatta för själva i form av t ex Härskartekniker och Högstatusspel och dels kunna 

se om andra blir utsatta för stora eller små kränkningar och veta hur det är möjligt att ingripa. De 

kan då också själva ge akt på sina egna handlingsmönster och vara del i att åstadkomma en 

positiv förändring i det sociala klimatet i skolan och på fritidshemmet mot mer jämställdhet och 
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likabehandling, utifrån allas olika behov (Eile, 2016). Man behöver för detta en vokabulär för att 

kunna prata om praktiker och komma åt det outtalade. Ett andra resultat av studien är att de 

begrepp som här samlats från olika teorier av deltagande pedagoger och mig själv har befunnits 

användbara i detta syfte (Pedagogreflektioner, 2016). 

          Det har varit betydelsefullt för studien både att jag observerade en för mig helt ny klass 

och att jag hade förmånen av att vara en s.k. priviligierad observatör, då goda relationer 

upprättats sedan tidigare med pedagogerna. Det möjliggjorde djupgående samtal om de 

observationer och tolkningar jag gjort vilket varit en hjälp i att försöka åstadkomma så hög 

reliabilitet för dessa som möjligt (Kullberg, 2014, sid.78). Då pedagogerna i efterhand 

reflekterade kring studien såg de ett värde i att jag kom utifrån och inte hade någon tidigare 

kännedom om barngruppen, utan tolkade var och en av barnens strävanden där och då, deras 

respons på mig och de andra i gruppen och på andra pedagoger med fokus på relationerna och 

maktstrukturer, Detta för att jag därför fick syn på saker som de inte märkt av men som de 

definitivt fann värdefulla att uppmärksamma (Pedagogreflektion, 2016).  

         Jag utgick först från att jag skulle vara strikt observerande men valde så att vara deltagande 

observatör, vilket visade sig bra, då jag tror, som Patel & Davidson skriver, att det gav maximal 

mängd trovärdig information för en så här kort studie (Patel & Davidson, 2014, sid. 32-33).  

     Det finns en problematik gällande gränsen mellan deltagande observation och att leda en 

lektion och delta i undervisning om det som ska undersökas. Den inverkan jag hade på barnen 

och relationerna i gruppen var dock av det slag som de ändå kunde fått med en ny pedagog 

närvarande, t.ex en vikarie. Det är inte ovanligt för barnen idag att relatera till nya vuxna. 

Övergripande blev dock, genom min närvaro, fokus satt på kroppsspråk mer än vanligt de tre 

dagarna för observation både hos barn och pedagoger. Men jag skiljer på de rena observationerna 

av deras relationsskapande och på samtalen om kroppsspråk som följde av dessa. Jag ville ju 

också undersöka hur man kan använda påtalande av det outtalade för att åstadkomma en skillnad. 

Den påverkan jag som deltagande observatör har, både under observationer och i samtal efteråt 

genom det maktförhållande som en vuxen alltid står i, i förhållande till ett barn, som villkorar 

hens sätt att vara, syn på saker och svar på frågor har jag försökt ha med mig i mina tolkningar.  

Uppslag till vidare forskning  

Lågaffektivt bemötande, där kroppsspråket är en betydande del har börjat få stort genomslag på 

skolor över hela Sverige. Forskning kring hur förändringsarbete med detta inverkar på 

arbetslagen på fritidshem verkar saknas och skulle vara mycket intressant att ta del av.  
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        Andra uppslag är att lägga till en interkulturell aspekt och undersöka hur kroppsspråk skiljer 

sig åt i olika kulturer och om det kan vara en källa till missförstånd i dagens mångkulturella 

skola? De primära ansiktsuttrycken är allmängiltiga för alla människor över alla kulturer (Fast, 

1971). Men det är ändå stora skillnader i hur mycket plats kroppsspråket ges i olika länder och 

vad saker man gör signalerar. Hur skiljer det sig åt mellan könen? Duckface och Stoneface som 

könsbunden socialisation känner vi till (Forsman, 2014, sid. 196) men det finns många aspekter 

på kroppsspråk att lyfta som kan ge barnen på fritids en större handlingsrepertoar.  

Pedagogisk relevans  

Analysen av observationerna belyser mönster i barnens och pedagogernas kommunikation. En 

stor del av fritidspedagogens uppdrag är att hantera och arbeta med relationer med och mellan 

barnen (Skolverket 2014 s.14). Maktaspekter framkommer i studien som en framstående och 

inbyggd del av mänsklig interaktion. Utifrån de fyra valda teorierna har jag fördjupat och 

problematiserat dessa maktaspekter i fritidshemmets kontext utifrån vardagliga handlingar, med 

avgränsningen att endast studera de ickeverbala aspekterna för att lyfta dessa. 

           Bestämmande över och kontrollerande av barn ingår i fritidslärarens roll. Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet föreskriver dock att ingen på skolan ska utsättas 

för kränkande handlingar (Skolverket, 201,  s.7). Studien framhåller metoder för att arbeta 

förebyggande för att motverka just kränkningar i det tysta, som annars kan vara svåra att komma 

åt. I samtalen i efterhand med de i studien deltagande pedagogerna framkom att de upplevde att 

studien är viktig och att kunskap om innehållet har utökat deras handlingsrepertoar och att de 

önskar arbeta vidare med detta med kollegor i arbetslaget (Pedagogreflektion 2016).  

         Dahl konstaterar att det är angeläget att studera hur fritidspedagoger förhåller sig till barns 

relationsarbete i fritidshemmet och konstaterar att studier, som granskar dessa frågor i 

fritidshemmets kontext inte är vanligt förekommande (Dahl, 2004, s 34).  

           Det känns lite förmätet att göra långtgående tolkningar av små skeenden, men jag tar 

’Wittgensteins har-anka’– en teckning som kan ses som bägge delarna ur olika perspektiv – som 

illustration av att vi inte kan se bilden i allmänhet utan att vi måste se den som något visst.  

Ett och samma empiriska material kan tolkas på olika sätt. Vad som framstår som mest 

meningsfullt beror på frågeställningar, förkunskaper och de teoretiska perspektiven (Ahrne & 

Svensson, 2011, sid. 185).  
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Denna Har-anka, av anonym tecknare, först förekommande i den tyska humortidskriften “Fliegende 

Blätter”, den 23 October 1892, blev berömd när Ludwig Wittgeinstein refererade till den i sina 

“Filosofiska undersökningar”, 1954.  

 

Genom att se alla de här situationerna i skolan genom just de valda teorierna kan man “få en ny 

analytisk blick” (ibid, sid. 188). Det kommer ha betydelse för mig som fritidshemslärare och 

hjälpa mig att få syn på det outtalade. Jag uppfattar det som att studien äger pedagogisk relevans 

och kan bli en pusselbit som bidrar till en större bild inom det fritidspedagogiska fältet. 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fliegende_Bl%C3%A4tter
https://en.wikipedia.org/wiki/Fliegende_Bl%C3%A4tter
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