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Abstract 
Härdelin, J. & Lindberg, S. (2011). Återkommande gester hos tre idrotts- och tre 

religionslärare. Examensarbete avancerad nivå. Högskolan i Gävle: akademin för utbildning 

och ekonomi. 

Kroppsspråket är en icke verbal kommunikation och gester är en del av kroppsspråket. 

Studiens syfte är studera återkommande gester så kontextoberoende som möjligt för att sedan 

utifrån aktuell forskning kring gesters betydelse, försöka få en förståelse för varför sex lärare 

använder sig av lika eller olika återkommande gester.  

Metoden är en observationsstudie där de återkommande gesterna hos tre religionslärare och 

tre idrottslärare studerats.  

Vi har kommit fram till att de återkommande gesterna mellan idrottslärarna och 

religionslärarna både varit lika och olika. Exempel på en återkommande gest som varit lika 

mellan ämneslärarna är att de rättat till kläderna. Exempel på återkommande gester som varit 

olika mellan ämneslärarna är att alla idrottslärare, men ingen religionslärare, berört eleverna 

på axeln eller armen och att merparten av religionslärarna, men ingen idrottslärare, fingrat på 

fingertopparna. Vi har dock inte med hjälp av forskares teorier kring gesternas betydelse fått 

en förståelse för hur det kan komma sig, då vi inte är medvetna om kontexten bakom gesten. 
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1. Inledning 

Kroppsspråket har under historiens gång getts olika tolkningar och olika uppmärksamhet. 

Under antiken ansågs det exempelvis onödigt att lägga vikt vid kroppsspråket, vilket innebar 

att kroppsspråk valdes bort för att ge plats åt talet (Nilsson & Waldemarson 2007). På 

medeltiden började människorna intressera sig för vad kroppens utseende kunde förmedla. 

Detta har bland annat inneburit att utsägelser om människors karaktärer och intelligenser 

gjorts utifrån deras utseende, exempelvis har skallar mätts för att få en bild om människors 

intelligens (Quilliam 2005). En mer modern tappning av kroppsspråkets betydelse kan dock 

egentligen bara spåras tillbaka under de senaste femtio åren. Det är först under denna 

tidsperiod som kroppsspråkets gester lyfts upp inom forskningen för att analyseras och 

försöka tolkas (Pease 1991; Quilliam 2005). I den moderna forskningen av kroppsspråket har 

det blivit tydligt att forskningen alltmer poängterar kontextens betydelse för hur olika gester, 

mimik och kroppsspråk skall tolkas. Om gester och kroppsspråk plockas ur sitt sammanhang 

är det enligt forskningen svårt att ge kroppsspråk och gester dess rätta betydelse (Molcho 

1984; Pease 1991; Clayton 2004; Quilliam 2005; Pease & Pease 2006; Dahlkwist 2007; 

Nilsson & Waldemarson 2007).  

Trots att den modernare forskningen så tydligt uttalar svårigheter med att ge gester och 

kroppsspråk en betydelse utanför en specifik kontext, finns det en upptagenhet i mycket 

forskning kring att lyfta enskilda gester och ge dem en betydelse som kan anses vara generell 

och gå utanför kontextberoendet. Av den anledningen är det av intresse att dokumentera de 

återkommande gesterna hos tre religions- och tre idrottslärare, så kontextoberoende som 

möjligt. Om dessa gester mellan lärarna är lika eller olika är det intressant att se om 

forskarnas teorier kring gesternas betydelser är av någon användning vad det gäller att få en 

förståelse för varför vissa gester förekommer hos några lärare men inta hos andra, trots att det 

inte finns någon kontext bakom gesterna.   
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2. Syfte 

Studiens syfte är att dokumentera de återkommande gesterna hos tre religions– respektive tre 

idrottslärare för att sedan se om de använder sig av lika eller olika gester. Om de använder sig 

av lika eller olika gester är tanken att försöka få en förståelse för hur det kan komma sig, med 

hjälp av forskares teorier kring gesternas betydelse, utan att ha studerat gesterna utifrån deras 

kontext. 

2.1 Frågeställning 

- Vilka återkommande gester, så kontextoberoende som möjligt, kan vi finna att 

idrottslärare respektive religionslärare använder sig av under sin undervisning med 

gymnasieklasser?  

- Kan vi se om de återkommande gesterna bland ämneslärarna är lika eller olika? Om så 

är fallet, kan vi förstå varför gesterna skiljer sig mellan lärarna utan att se till 

kontexten? 
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3. Bakgrund 

3.1 Vad är kroppsspråk 

En definition av kroppsspråk är: ” ickeverbala signaler som används tillsammans med orden 

helst för att stödja och förstärka dem” (Backlund 1997 s. 59).  En annan definition är: ”Sätt att 

med kroppen uttrycka känslor, tillstånd och attityder” (Svensk ordbok 2009 s. 1645).  

När människor kommunicerar med varandra sker detta inte enbart med talet och orden, utan 

även kroppen är en central del av kommunikationen. Denna del kallas ickeverbal och utgör 

femtiofem procent av kommunikationen mellan människor. Trettioåtta procent utgörs av 

tonläge, klang, betoning och tempo. Orden utgör endast sju procent av kommunikationen 

(Pease 1991; Maltén 1998; Red 2000; Pease & Pease 2006 ). Gester och mimik utgör den 

största delen av kommunikationen mellan människor och kroppsspråk läggs på minnet lättare 

än orden (Dahlkwist 2007). I miljöer med mycket buller och långa avstånd kommer ofta 

gester till användning för att underlätta kommunikationen (Quilliam 2005; Dahlkwist 2007; 

Nilsson & Waldemarson 2007). 

Kommunikation kan ske på två plan, ordet och kroppsspråket (Molcho 1984; Quilliam 2005). 

Dessa två är även beroende av varandra, eftersom varken det talade ordet eller kroppsspråket 

ensamt kan förmedla innebörden i budskapet (Fast 1981; Kendon 1997). Det finns tre olika 

teorier, som vi funnit, kring hur kroppsspråket kan påverka kommunikationen. En teori är att 

kroppsspråket säger mer än ord och att det är kroppsspråket som är avgörande för om 

budskapet i en kommunikation kommer fram eller inte (Red 2000). En annan teori är att 

gester är ett komplement till det verbala språket (Nilsson & Waldemarson 2007). Den sista 

teorin är att kroppsspråket avslöjar människors attityder och att det ibland kan ersätta det 

verbala språket, medan orden överför information mellan människor (Pease & Pease 2006). 

Vid tolkning av gester är det viktigt att se till hela kroppsspråket, omgivningen och det 

verbala språket. Om en gest inte ses i ett sammanhang är det svårt att få en rättvis bild av vad 

gesten kan betyda. En och samma gest kan betyda flera olika saker, allt beror på vilka som är 

aktörer (Molcho 1984; Pease 1991; Clayton 2004; Quilliam 2005; Pease & Pease 2006; 

Dahlkwist 2007; Nilsson & Waldemarson 2007). Dock krävs det mycket träning innan en 

person hinner se alla signaler en annan person sänder ut (Quilliam 2005).  
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Kroppsspråk kan användas omedvetet och medvetet (Nilsson & Waldemarson 2007). De 

flesta gester sker dock omedvetet och kan ersätta de borttappade orden (Fast 1992).  

3.2 Kroppsspråkets betydelse 

Barn lär sig kroppsspråk i tidig ålder. De imiterar lärare, föräldrar och andra vuxna i sin 

närhet. En lärare måste därför välja sitt kroppsspråk noga och omtänksamt, precis som vid 

ordvalet (Hansen 2010). Åttio procent av eleverna tror mer på lärarens kroppsspråk än vad 

läraren sagt och det eleverna tar med sig från lektionerna påverkas av lärarens gester och 

kroppsspråk (Gaythwaite 2005). Genom att studera elevernas kroppsspråk kan läraren se om 

budskapet gått fram eller inte. Om eleverna sitter tillbakalutade med armarna i kors och med 

hakan sänkt, tyder detta på att de inte är uppmärksamma och läraren bör då byta teknik för att 

budskapet ska nå fram till dem (Pease 1991). Tonåringar och vuxnas kroppsspråk skiljer sig 

åt, detta kan leda till att konflikter uppstår om det sker en misstolkning av en kroppssignal 

(Molcho 1984).  

Kroppsspråket förändras beroende på hur en person känner sig. När en person säger något 

tråkigt tillsammans med glada gester sänder personen dubbla budskap. Detta kan bli 

förvirrande för den som lyssnar, eftersom det sänds ut både negativa och positiva budskap. I 

och med detta är det viktigt att människor får upp ögonen för kroppsspråkets innebörd 

(Dahlkwist 2007).  

Gester kan visa människors avsikter, värderingar, tankar, upplevelser och attityder (Nilsson & 

Waldemarson 2007). Dessa attityder kan vara negativa eller positiva (Red 2000). I och med 

att kroppsspråket kan avslöja känslor, går det att läsa av hur en person känner sig (Fast 1981; 

Pease & Pease 2006; Hansen 2010).  

Människor reagerar på andra människors signaler och ger feedback till det de ser genom att 

reagera med egna signaler (Molcho 1984). Om människor har samma åsikter eller om de 

uppskattar varandra, har de ofta samma kroppshållning (Fast 1992). Detta kallas för 

avspegling, vilket innebär imitation av kroppsspråk. Människor som imiterar varandras 

kroppsspråk förmedlar att de respekterar och gillar varandra (Clayton 2004). När en person 

lite diskret försöker spegla en annan persons hållning, är detta ett sätt att känna sig mer fysiskt 

bekväm och får även den andra att känna sig trygg (Pease 1991; Quilliam 2005; Pease & 

Pease 2006).  
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Ansiktet är som en öppen bok vad det gäller att sända ut signaler. Dock kan dessa signaler 

vara svåra att upptäcka då signalerna bara syns under en bråkdels sekund, däremot registreras 

signalerna undermedvetet och kan skapa obehag (Lyle 1991). En person är mer medveten om 

de gester som sker i närheten av hjärnan än de som sker längre ifrån. Vad fötterna sänder ut 

för signaler är det oftast inte någon som är medveten om, medan ansiktets uttryck till och med 

kan vara intränade. Ben och fötter är en bra informationskälla, som kan avslöja en persons 

attityd (Pease & Pease 2006). 

Människor gestikulerar med händerna för att betona det som sägs eller vara tydliga med vad 

de menar (Clayton 2004; Quilliam 2005). Om en person överdriver, ljuger eller döljer något 

brukar händerna vara stilla, gömmas i fickorna eller hållas bakom skrivbordet. För att inge 

förtroende bör personen låta händerna synas och röras naturligt (Clayton 2004). Händerna är 

den kroppsdel som används mest i den icke verbala kommunikationen (Axtell 1999). 

Många av de grundläggande kommunikationsgesterna förekommer över hela världen. 

Exempelvis om människor ler är de lyckliga. Att rynka panna eller grimasera tyder på att en 

person är ledsen eller arg. Men precis som det verbala språket kan det icke verbala språket 

variera från kultur till kultur. Innebörden av hur icke verbal kommunikation kan uppfattas är 

bestämd av den kultur som människor lever i (Pease 1991; Dahlkwist 2007). Då en person gör 

tummen upp i ett land kan det innebära grov förolämpning, medan det i andra länder kan stå 

för något positivt eller att personen vill ha lift (Fast 1981; Pease 1991; Axtell 1999; Dahlkwist 

2007). Vissa gester kan ha ungefär samma betydelse i hela världen (Dahlkwist 2007).  

Kroppsspråket kan vara ett bra redskap att använda när en person befinner sig i ett annat land 

och inte behärskar språket. Då kan personen använda sig av kroppsspråket för att kunna göra 

sig förstådd och på så sätt få hjälp (Maltén 1998).  

3.3 Kroppsspråkets historia och forskning 

Människans första språk var kroppsspråket (Maltén 1998). Det är vårt första sätt att 

kommunicera och göra oss förstådda av andra människor. Redan som foster tolkar vi 

kroppssignaler (Molcho 1984). Barn är bra exempel på människor som använder sig av gester, 

för att uttrycka sig. Dock är dessa gester något som de vuxna försöker tona ned (Dahlkwist 

2007).  
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Människorna som levde under antiken studerade kommunikation, men de koncentrerade sig 

endast på talet (Backlund 1997; Nilsson & Waldemarson 2007; Phillips 2010). Kroppsspråket 

ansågs vara värdelöst, vilket ledde till att människorna valde bort att studera det helt (Nilsson 

& Waldemarson 2007). 

Människorna under medeltiden studerade också kroppsspråket, men med en annan synvinkel. 

En stor näsa på en man kunde associeras till en stor sexlust. Ett tecken på låg intelligens var 

att personen hade litet huvud. Detta var inte något som studerades vidare, eftersom det inte 

gav riktiga svar på människors personlighet. Psykologer har på senare tid kommit fram till att 

stor näsa och litet huvud inte kan berätta om personligheten, endast det kroppsspråk som 

människor använder sig av kan förmedla detta. En gest förr i tiden förmedlade bara ett 

budskap, men idag vet forskare att en gest kan beroende på sammanhanget betyda flera olika 

saker (Quilliam 2005). 

Charles Darwins bok ”The Expression of Emotion in Man and Animals” blev populär bland 

kroppsspråksforskare för cirka femtio år sedan, även fast den är skriven redan på 1870 – talet. 

Boken handlar om icke verbal kommunikation bland djur och människor (Pease 1991; 

Nilsson & Waldemarson 2007). 

Då stumfilmerna var populära på vita duken gjorde sig karaktärerna förstådda genom mimik 

och gester. De skådespelare som ansågs vara duktiga var de som på bästa sätt kunde göra sig 

förstådda genom sitt kroppsspråk. Då talfilmen kom blev den så populär att stumfilmen föll i 

glömska, och de skådespelare som var kvar på vita duken var de som talade bäst (Pease 

1991). 

Efter andra världskriget fick människorna upp ögonen för retorikens genomslagskraft, i och 

med Hitlers framgång. Tankar väcktes kring hur han fått med sig så många anhängare och hur 

han lyckades föra sina budskap vidare (Backlund 1997). 

Medvetenheten kring den icke verbala kommunikationen utforskades inte som en del av 

kommunikationen förrän på 1960-talet (Pease 1991; Quilliam 2005). Tio år senare, 1970 blev 

det även känt för allmänheten, med hjälpt av en bok som heter ”Kroppsspråket” som är 

skriven av Julius Fast (Pease 1991). Fast skriver i sin bok om kroppsspråket att ”… denna 

vetenskap är fortfarande så ny att experterna på den kan räknas på ena handens fingrar” (Fast 

1981 s. 9). Idag studeras det i många olika former, bland annat inom psykiatrin (Quilliam 

2005; Nilsson & Waldemarson 2007). 
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Kroppsspråket är ett svårt område att forska om och det finns inte mycket förstahandskällor. 

Det som forskats fram bygger mycket på hopplock av fakta, lösryckta exempel och argument. 

Det finns två anledningar till att det sker så lite forskning kring kroppsspråket. För det första 

är forskning kring kroppsspråk inte av samma intresse som det skrivande språket. För det 

andra är det ett svårt område att forska kring, eftersom det är svårt att upprepa, mäta och väga 

det som undersöks (Backlund 2006).  

3.4  Teorier 

Nedan följer en redovisning av forskares teorier om vad gester kan betyda. Anledningen att vi 

valt ut forskares teorier kring nedanstående gester, har att göra med att det är dessa 

återkommande gester som vi funnit under våra observationer hos lärarna. Dessa kommer att 

utgöra grunden för när vi ska försöka få en förståelse för hur det kan komma sig att gesterna 

skiljer sig mellan lärarna utan att ha studerat kontexten.  

3.4.1 Händer 

Öppna handflator 

Om en person har öppna handflator i en konversation innebär det att han eller hon visar på 

uppriktighet och har i och med detta svårt att ljuga (Pease 1991; Red 2000; Clayton 2004; 

Pease & Pease 2006). Detta fungerar på samma sätt som när hunden blottar strupen för att 

visa på undergivenhet. Det som personen vill förmedla blir då mer trovärdigt, samt att 

åhörarna har en tendens att inte kunna ljuga (Pease 1991; Pease & Pease 2006).  

Gnida handflator 

Det finns ett flertal teorier kring vad denna gest innebär. En teori är att då en person gnider 

handflatorna mot varandra så har den positiva förväntningar (Pease 1991; Maltén 1998; Axtell 

1999; Pease & Pease 2006). En annan teori är att om personen är utomhus kanske den fryser 

(Pease 1991; Pease & Pease 2006). En tredje teori är att en person, som är på sin arbetsplats, 

är säker på sitt budskap (Fast 1992). Den sista teorin är att personer generellt sett är nöjd och 

känner välmående då de utför denna gest (Molcho 1984; Axtell 1999).  

Papper eller block framför sig och armar i kors 

En del människor känner trygghet om de exempelvis har ett papper eller block framför sig. 

Åhörarna kan dock tolka det som att personen vill ha en barriär mellan sig och publiken. 

(Backlund 2006). Att använda sig av materiella ting för att bilda barriärer är mest vanligt hos 
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barn, vuxna lägger istället armarna i kors. Anledningen till att människor använder sig av 

barriärer är för att de vill gömma sig bakom dem då de känner ett visst hot. Den vanligaste 

armkorsande gesten är då ena handen ligger över den andra armen och den andra handen 

ligger under den andra armen (Pease 1991).  

Att lägga armarna i kors, på det vanligaste sättet, kan ha flera betydelser. En teori är att gesten 

innebär att en person fryser (Lyle 1991; Clayton 2004). Dock finns det forskare som inte 

håller med om detta, utan påtalar att om en person fryser lägger den händerna i armhålorna 

och inte över bröstet (Pease & Pease 2006). En annan teori kring betydelsen av denna gest är 

att personen intar en defensiv hållning (Fast 1971; Lyle 1991; Pease 1991; Axtell 1999; Red 

2000; Clayton 2004; Pease & Pease 2006), och den används ofta i samband med att personen 

är ensam bland främlingar (Lyle 1991; Pease 1991; Pease & Pease 2006). En tredje teori är att 

gesten används för att känna trygghet och bekvämlighet (Clayton 2004; Backlund 2006). 

Däremot uppfattas gesten av andra som att personen är otrygg och avskärmad (Backlund 

2006), samt osäker (Clayton 2004). 

Lekamed föremål 

En person som är nervös och osäker söker trygghet genom att leka med olika föremål, 

exempelvis en klocka eller en penna (Fast 1992; Quilliam 2005; Pease & Pease 2006). Men 

det kan också indikera att personen känner sig ensam och behöver tröst. En penna är det 

föremål som är mest lämpad att använda i styrelserummet för att avleda nervös energi, dock 

är det viktigt att kunna behärska föremålet så att det inte används till överdrift (Fast 1992).   

Klappa händerna 

Då en person klappar händerna kan den göra detta för den gillar något (Maltén 1998: Axtell 

1999), men det kan även betyda att personen visar uppskattning och heder (Axtell 1999). 

Beröring på axeln eller ryggen 

Om en person klappar någon på ryggen kan den göra det för att uppmuntra eller gratulera 

(Molcho 1984; Maltén 1998; Quilliam 2005). Men det kan även användas som en 

förstärkning av budskapet (Phillips 2010). En person som vidrör en annan persons axel eller 

hand, lite lätt och diskret, får bättre inflytande, fångar uppmärksamhet, förstärker idéer och 

understryker kommentarer. Detta leder till att åhörarna kommer ihåg personen bättre och får 

ett positivt intryck (Pease & Pease 2006).   
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Knutna nävar 

Knutna nävar indikerar vrede, aggressivitet och hotfullhet (Molcho 1984; Lyle 1991; Maltén 

1998). Men det kan även innebära att personen är beredd att kämpa för något (Molcho 1984). 

En hårt knuten näve kan ge uttryck för fientlighet eller besvikelse, men en lösare knuten näve 

kan vara ett försök att inte visa en negativ attityd (Pease 1991).  

Händer bakom ryggen 

En person som har händerna bakom ryggen där den ena handen har ett stadigt grepp om den 

andra handen, visar på auktoritet, makt och självförtroende. Personen visar omedvetet att den 

är orädd genom att blotta magen, strupen och hjärtat. Gesten kan även medföra lugn hos en 

person som känner sig stressad (Lyle 1991; Pease 1991; Axtell 1999).  

Händerna på höften och händerna på höften med tummen pekandes framåt 

Personer kan använda sig av att placera händerna på höfterna för att få kläderna att se mer 

attraktiva ut (Lyle 1991; Pease 1991; Clayton 2004). En annan anledning till varför en person 

står med händerna på höften är för att den vill utöka sitt revir. De spetsiga armbågarna 

fungerar som vapen och hindrar andra från att komma för nära. Personen är inte bara redo för 

att agera, utan även målinriktad och beredd att gå till attack. Oavsett om ena handen eller båda 

händerna placeras på höften blir gestens budskap detsamma (Pease & Pease 2006). Men 

gesten används mestadels för att en person är arg (Pease 1991).  

Men om händerna placeras på höften med tummen pekandes framåt och fingrarna pekandes 

mot ryggraden får hållningen ett maskulint uttryck. Personen anses utstråla korta och 

intensiva perioder av energi, men samtidigt kunna gå in i sig själv för att fundera och planerna 

(Lyle 1991).  

Händer i fickorna 

Forskare har delade meningar om vad människor som placerar händerna i fickorna sänder ut 

för budskap. Dels kan gesten betyda att en person är tillbakadragen, hemlighetsfull, 

deprimerad eller har bristande entusiasm (Clayton 2004). Men gesten kan även innebära att 

personen vill undkomma en konflikt (Quilliam 2005), eller att den inte vill delta i samtalet 

(Pease & Pease 2006). När en person stoppar händerna i fickorna kan det även innebära att 

den vill öka sitt revir, skramlar personen dessutom med nycklarna i fickan vill den också 

påminna om sin pondus. Detta är typiskt manligt (Juhlin 2005). Oftast betyder gesten dock att 
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personen letar efter mynt eller fryser om händerna (Clayton 2004). I Sverige anses det oartigt 

att stoppa händerna i fickorna (Axtell 1999).  

Rättar till håret 

Då en person är intresserad av någon kan den visa detta genom att rätta till håret (Pease 1991; 

Clayton 2004; Pease & Pease 2006). En person som är frustrerad kan också använda sig av 

denna gest (Red 2000). Ännu en anledning till att en person använder sig av denna gest kan 

vara att den är nervös, detta kan vara exempelvis vid en intervju (Clayton 2004). 

Rättar till kläder 

En person som rättar till kläder signalerar att den är intresserad av en annan person (Pease 

1991; Clayton 2004; Pease & Pease 2006).  Men om den rättar till kläderna i allmänhet tyder 

det på frustration (Red 2000).  

Handflatan på bröstet 

När en person trycker handflatan mot bröstet kan det innebära att personen känner sig stressad 

eller så gör den detta för att inta en försvarsposition (Fast 1981). 

Händer kring ansiktet 

Om en person har händerna kring ansiktet, kan detta tolkas som att personen ljuger. Den här 

typen av gester avslöjar en lögnare fort och är lätta att upptäcka. Bäst är det att undvika att ha 

händerna kring ansiktet helt (Clayton 2004). Gesten behöver inte nödvändigtvis indikera att 

personen ljuger, men den uppfattas ofta av andra som en vilseledning av något slag. Personen 

som utför denna gest behöver inte ha för avsikt att ljuga, utan det kan vara så att personen 

tvivlar, är osäker eller uttrycker överdrift (Pease 1991).  

Tummen under hakan, långfingret mot hakan och pekfingret mot kindbenet/tinningen 

Om en person lyssnar på någon annan och håller tummen under hakan, långfingret mot hakan 

och pekfingret mot kindbenet/tinningen, så tyder det på att personen är negativ eller kritisk till 

det som sägs (Pease 1991; Pease & Pease 2006). Det kan även antyda att personen i detta läge 

analyserar och värderar det som sägs (Lyle 1991).   

Drar sitt pekfinger under näsan 

Det finns en gest som kallas för näsgnuggargesten, vilken innebär att en person drar sitt 

pekfinger under näsan. Denna gest kan ha olika innebörder, antingen ljuger personen eller så 
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kliar det i näsan (Lyle 1991; Pease 1991; Fast 1992). En annan gest som kan liknas med 

näsgnuggargesten är då en person kliar sig på näsan. Även denna gest kan innebära att 

personen ljuger, (Clayton 2004) eller att den behöver tänka över situationen extra noga 

(Molcho 1984). 

3.4.2 Huvudet 

Ögonbryn  

Höjda ögonbryn kan innebära att en person är förvånad (Maltén 1998; Quilliam 2005; 

Dahlkwist 2007), vill ha uppmärksamhet (Quilliam 2005; Dahlkwist 2007) eller är överraskad 

(Maltén 1998). Gesten kan dessutom visa att en person är ledsen, då den ger fri passage för 

tårarna (Quilliam 2005).  

Huvudet på sned 

Då en person lägger huvudet på sned kan det vara för att den är intresserad (Pease 1991; 

Quilliam 2005; Pease & Pease 2006). En annan anledning kan vara att personen är undergiven 

(Pease & Pease 2006; Ekenberg 2007). Omogenhet och osäkerhet kan också vara anledningen 

till att en person använder sig av gesten (Backlund 2006). En person kan även använda sig av 

denna gest då den lyssnar till sig själv, eller funderar över ett viktigt beslut (Quilliam 2005).  

Nicka  

Anledningen till att en person nickar kan vara för att den instämmer (Pease 1991; Maltén 

1998; Axtell 1999; Backlund 2006; Pease & Pease 2006). Om en mottagare utför en lätt 

nickning kan detta vara för att den har ett positivt besked till svar (Dahlkwist 2007). Nicka är 

en ofrivillig respons och kan betyda att personen förstått frågan eller budskapet (Red 2000; 

Quilliam 2005; Eide & Eide 2006; Hansen 2010). 

Slicka runt munnen 

Anledningen till att en person slickar sig runt munnen kan vara för att den tar in de sista 

resterna av en glädjande komplimang (Molcho 1984). 

Sträcka ut huvudet 

Då en person sträcker fram huvudet innebär det att personen anser sig kunna förklara 

någonting bättre än en annan. Gesten kan även betyda att personen vill undersöka terrängen, 

innan den kommer efter med hela kroppen (Molcho 1984). Västerlänningar har en förmåga att 

använda denna gest då de känner stress, för att ligga steget före verkligheten (Ekenberg 2007).  
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3.4.3 Ben/Fötter 

Fötter 

Om en person står ihop med fötterna med tårna riktade rakt fram, står denna i en neutral 

position (Pease 1991; Pease & Pease 2006).  

Stå på ett ben och korsa det ena benet över det andra 

När en person står med vikten på ena benet kan det innebära att personen inte vill ta så 

mycket plats. Detta gäller även då en person korsar det ena benet över det andra, den kan 

känna en viss osäkerhet och ängslan för att ta för mycket plats, både fysiskt och mentalt 

(Juhlin 2005).  

Fötterna brett isär 

En person som står med fötterna brett isär kan göra detta för att den inte har någon anledning 

att gå därifrån (Pease & Pease 2006). En annan anledning till att en person står med fötterna 

brett isär kan vara för att den markerar sitt territorium (Molcho 1984).  
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4. Metod 

4.1 Urval/Avgränsning 

Vi har valt att koncentrera oss på återkommande gester, som inte tillhör en instruktion eller är 

ett komplement till lektionen. Med återkommande gester syftar vi på de gester lärarna gör 

upprepande gånger. En instruktion kan vara då läraren håller upp tre fingrar för att visa 

eleverna att de ska springa tre varv, medan ett komplement till lektionen kan vara att läraren 

visar sin knytnäve för att illustrera människohjärtats storlek. Anledningen till att vi inte valt 

att observera de gester som är ett komplement till lektionen eller som tillhör en instruktion, är 

att vi med vår undersökning har för avsikt att vara så kontextoberoende som möjligt. Dessa 

typer av gester kan vi konstatera är kontextberoende. 

Gesterna vi valt att fokusera på är de som sker med händerna, huvudet och benen/fötterna. Vi 

har valt bort att titta på blickens beteende eftersom observationerna ägt rum på längre avstånd, 

vilket då gör det svårt att se ögats rörelser. Fokus har därför endast lagts på de större och 

tydligare gesterna, som är möjliga att observera från distans.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att uppnå syftet med undersökningen valde vi att göra en observationsstudie, eftersom 

denna metod var mest relevant för att kunna studera gester så kontextoberoende som möjligt. 

Hade vi valt att intervjua lärare eller gjort en enkätundersökning skulle vi naturligt bli styrda 

av kontexten, vilket vi strävade efter att inte vara. Som observatörer ser vi gesterna direkt och 

kan anteckna dem när de sker, vilket medför att resultatet från observationerna blir mer 

trovärdigt.  

Då vi hade syftet med undersökningen klart för oss innan vi utförde våra observationer valde 

vi att utforma observationsscheman, för att underlätta observationerna. Observationsschemat 

utformades på så vis att vi spaltade upp kategorier, från vilka vi kom att utgå (Patel & 

Davidson 2011). Dessa kategorier var: händer, huvud och ben/fötter. Under kategorierna 

skrev vi löpande upp de kontextoberoende gesterna vi uppmärksammade. För varje gång vi 

uppmärksammade gesten på nytt drog vi ett streck i vårt observationsschema. Vid andra 

tillfället började vi fylla i kolumn nummer två (se bilaga).    
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Arbetet inleddes med att vi läste artiklar och böcker för att få en bredare förståelse för 

kroppsspråkets forskningsfält. Att finna dessa texter var inte lätt och när vi sedan skulle leta 

efter forskares teorier kring vad de återkommande gesterna lärarna utfört kan betyda, blev det 

ännu svårare. Backlund (2006) påpekar att det inte finns mycket förstahandskällor inom detta 

område och mycket bygger på hopplock av fakta och lösryckta exempel. Detta blev för oss 

väldigt tydligt när vi skulle leta efter gesternas möjliga betydelse, eftersom sökningen då blev 

ännu mer begränsad. Forskare, som forskat inom detta forskningsfält, bygger ofta sina teorier 

och resonemang på andra forskares texter. När böcker och artiklar lästs har vi sökt efter fler 

texter bland forskarnas referenser, vilket har gett oss möjligheter att hitta nytt stoff till vår 

undersökning. 

4.3 Procedur 

För att få en bild av hur forskningsfältet kring kroppsspråket ser ut, läste vi böcker och 

artiklar skrivna av olika forskare. Därefter kontaktade vi idrotts- och religionslärare på 

gymnasiet via telefonsamtal eller mail. I dessa mail eller telefonsamtal fick lärarna förfrågan 

om de ville delta i en undersökning. De blev informerade om att de skulle bli observerade, 

men att de inte förrän efter observationstillfällena kunde få veta vad som observerats. Detta 

på grund av att resultatet annars skulle kunna ha påverkats. De lärare som ville delta 

meddelade oss tider som skulle passa dem för utförande av observationerna. För att förbereda 

oss inför observationerna utformade vi observationsscheman, som vi redovisar för i 

ovanstående kapitel. Det var dessa scheman som vi utgick ifrån vid utförande av 

observationerna. Lärarna observerades vid två tillfällen för att vi skulle vara säkra på vilka 

gester som varit återkommande. Efter dessa observationer fick lärarna veta vad som 

observerats och de fick själva avgöra om de ville medverka i undersökningen. Nästa steg i 

arbetet var att dokumentera de gester vi funnit hos lärarna för att sedan finna likheter och 

skillnader mellan idrottslärarna och religionslärarna. Därefter var tanken att, oberoende av 

kontexten, försöka få en förståelse för hur det kan komma sig att lärarna använder sig av olika 

eller lika gester med hjälp av forskares teorier kring gesters betydelse. 
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4.4 Reliabilitet och validitet  

Då vi inte har någon tidigare träning i att analysera andra människors kroppsspråk, är det 

svårt för oss att hinna se alla gester. Om en gest sker vid bara ett tillfälle under en hel lektion 

kan den vara svår att upptäcka. Vi valde att helt bortse från dessa gester, så att vi inte missar 

vissa gester hos en lärare och får med alla gester hos en annan.  Eftersom det sedan ska ske en 

jämförelse mellan lärarna blir det då en orättvis bedömning av vilka gester som förekommit. 

Vi har valt att fokusera på de återkommande gesterna, då dessa är lättare att upptäcka och det 

inte påverkar resultatet om vi en gång skulle missa en återkommande gest. I och med att vi 

valt att undersöka de återkommande gesterna undviker vi slumpmässiga gester, vilket medför 

att reliabiliteten ökar (Patel & Davidson 2011). Genom att avgränsa oss på detta vis ökar 

validiteten, eftersom vi vet vad det är som ska undersökas. Vi har klart för oss vad det är vi 

vill mäta och med hjälp av ett strukturerat observationsschema blir det lättare för oss att hålla 

oss till det vi har för avsikt att undersöka (Patel & Davidson 2011). 

”För att kontrollera reliabiliteten kan vi vid observationer använda oss av två observatörer vid 

samma tillfälle. /…/ Överensstämmelsen mellan registreringarna av svar eller observationer 

utgör då ett mått på reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet” (Patel & Davidson 

2011 s.104). Vid observationerna har vi av den anledningen alltid varit två observatörer, där 

inget samtal under observationen mellan oss ägt rum. Detta har resulterat i att vi inte har varit 

medvetna om vilka gester den andra har observerat. Efter observationen har en jämförelse 

skett för att se om båda har noterat samma återkommande kontextoberoende gester.  

Undersökningen innefattar totalt sex lärare, vilket innebär att endast deras gester speglas i 

undersökningen. Anledningen till att endast sex lärare är med i undersökningen är att vi inte 

anser oss behöva fler för att få liknande resultat. Det som skulle kunna bli annorlunda om fler 

lärare observerats är att vissa gester tillkommer, men i huvudsak skulle troligtvis många 

gester vara desamma. 

Kön och ålder anser vi är betydelselöst för denna undersökning, då det är skillnaden mellan 

lärares gester som är det intressanta. Det finns typiskt manliga och kvinnliga kroppsspråk, 

men dessa mönster behöver inte nödvändigtvis följas, utan typiskt manliga kroppsspråk kan 

såväl användas av kvinnor som män och vice versa (Fast 1992). Vi har därför valt att ta med 
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de gester lärarna har gjort återkommande gånger, oavsett om de anses typiskt manliga eller 

kvinnliga.  

Det finns två motsägande teorier kring hur den sociala gemenskapen påverkas då en 

observatör är med i rummet. Den ena teorin är att om forskaren är den enda som känner till 

studiens syfte kommer de observerade att agera normalt. Viktigast är att vi som observerar 

inte stör eller påverkar lektionen så att den naturliga miljön rubbas (Denscombe 2000). Den 

andra teorin är att observatören blir en del av den sociala gemenskapen, vilket i sin tur 

innebär att den sociala miljön påverkas av den nya individen (Holme & Solvang 1997). Vid 

observationerna har vi strävat efter att behålla den naturliga miljön i klassrummet, genom att 

placera oss längst bak eller vid sidan av, för att störa så lite som möjligt. Klassen uppmanades 

även att försöka ignorera oss. Detta för att öka reliabiliteten i undersökningen. Även om 

elever och lärare inte varit medvetna om undersökningens syfte, mer än att det är läraren som 

undersökts, är vi kritiska till att klassen agerar normalt, då vi anser att den sociala 

gemenskapen rubbas så fort en ny person tillkommer. Om vi vore lärare i en klass skulle vi 

troligtvis agera på ett annat sätt än vanligtvis, om en ny person kom in i klassrummet för att 

observera oss. I den här undersökningen innebär detta att läraren kanske använder sig av vissa 

återkommande gester som den i vanliga fall inte brukar använda, i och med den nya sociala 

miljön. Dock har vi ingen möjlighet att urskilja vilka gester det i så fall är och därför måste vi 

bortse från det. Även om vi skulle försöka gissa oss till vilka gester som lärarna använder på 

grund av den nya sociala miljön, kan vi ändå inte ta bort dessa gester. Detta skulle då medföra 

att vi lagt in en värdering i våra resultat, vilket vi strävar efter att inte göra. Däremot kan vi 

undvika ett felvärde genom att observera en lärare vid mer än ett tillfälle och på så vis öka 

reliabiliteten (Patel & Davidson 2011). Detta kan innebära att läraren använder sig av gester 

vid första observationstillfället som de inte använder sig av vid andra observationstillfället.  

Vi strävar också efter att våra egna värderingar inte ska påverka vilka gester som vi finner 

vara återkommande. Vad lärarna signalerar med sin kropp är inget vi kan styra och vi tror att 

detta kan hjälpa oss att inte leta efter specifika gester.  

4.5 Etiska riktlinjer 

Samtyckeskravet 

Eftersom vi endast ska studera lärares gester är vi inte intresserade av eleverna under 

observationen. Av den anledningen väljer vi att inte skicka hem brev till föräldrarna eftersom 
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det inte påverkar forskningsetiken. Vi anser oss uppfylla de etiska kraven utan att skicka hem 

brev till föräldrarna. För det första blir ingen av eleverna lidande, eftersom vi endast ska 

observera läraren. För det andra kommer deras identitet inte att avslöjas i arbetet (Denscombe 

2000). För det tredje är eleverna över femton år, vilket inte kräver föräldrarnas samtycke 

(Vetenskapsrådet 2002). Däremot väljer vi i alla fall att fråga eleverna, i lärarnas klasser, om 

deras samtycke.  

”Med informerat samtyckte menas att personer som studeras ska bli informerade om vad 

studien innebär och att de utifrån denna information har rätt att själva bestämma huruvida de 

vill medverka i studien” (Ahrne & Svensson 2011 s.31). Detta menar även Vetenskapsrådet 

(2002).  Då vi frågade lärarna om deras samtycke, meddelade vi dem att de själva fick 

bestämma om de ville delta i studien och att de hade möjlighet att hoppa av studien om de 

skulle ångra sig.  

Informationskravet 

Vi har valt att inte informera läraren exakt vad vi tittar på, eftersom de då har en möjlighet att 

påverka resultatet. Detta menar Vetenskapsrådet (2002) är tillåtet, att vänta med 

förhandsinformationen, så länge lärarna får ta del av detta snarast möjligt efter de utförda 

observationerna. Lärarna som observerats har accepterat detta, men efter observationerna har 

vi berättat vad vi observerat och lärarna har själva fått avgöra om de vill medverka i 

undersökningen eller inte.  

Konfidentialitetskravet 

Lärarna lovades att varken namn, skola, ålder eller kön skulle nämnas i undersökningen, samt 

att de skulle få ta del av den färdiga undersökningen. För att minimera risken att någon ska 

kunna identifiera lärarna har vi valt att inte redovisa en lärares återkommande gester 

tillsammans. Istället har vi valt att i stora drag redovisa vilka gester som förekommit bland 

ämneslärarna. På så vis blir det svårare att identifiera läraren. Detta för att lärarnas anonymitet 

inte ska röjas, vilket är ett konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet 2002).  

”Alla som deltar ska få ett exemplar av den slutliga rapporten” (Bell 2006 s. 59). Vi har 

utlovat samtliga deltagande lärare ett exemplar av rapporten. För att minimera risken att 

lärarna ska kunna utläsa vilka de övriga deltagande lärarna är, väljer vi att skicka ett enskilt 

mejl till var och en av de sex lärarna. Lärarna som varit med i studien har inte fått tagit del av 

varandras återkommande gester. 
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Nyttjandekravet 

För att inte de undersökta lärarna ska riskera att fara illa av denna undersökning har vi valt att 

inte röja deras identitet, inte heller deras kontaktuppgifter. De utförda observationerna har 

redogjorts med hjälp av observationsscheman, dessa är inte någonting som vi bifogar i 

studien. Vi har valt att bifoga det råmateriel som vi utgick ifrån när vi utförde 

observationerna, se bilagan. Vetenskapsrådet (2002) menar att en person som delar i en studie 

inte ska kunna fara illa av den forskning som framkommit. Detta anser vi att lärarna inte ska 

kunna göra i och med att de deltagit i denna studie. 
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5. Resultat 

Tabellerna nedan redovisar vilka gester vi sett under våra observationer. Tabellerna är 

utformade utifrån de tre kategorierna som vi använde för att utforma våra 

observationsscheman. De tre kategorierna är: händer, huvud och ben/fötter.  

5.1 Händer 

I första kolumnen redovisas de handgester som förekommit återkommande gånger bland de 

sex lärarna. I andra kolumnen redovisas hur många av totalt tre religionslärare som utfört 

varje gest. I tredje kolumnen redovisas hur många av totalt tre idrottslärare som utfört varje 

gest. 

Handgester Religionslärare Idrottslärare 

Har visat öppna handflator 1  0 

Gnidit handflatorna mot 
varandra 

1 2 

Har haft papper eller block 
framför sig 

1 0 

Har haft armarna i kors 1 1 

Har lekt med föremål, som 
penna, papper, klocka eller 
ring 

3 2 

Har klappat händerna 1 3 

Berört axel eller rygg på 
eleverna med händerna 

0 3 

Har haft knutna nävar 2 1 

Har haft händerna bakom 
ryggen 

1 0 

Har haft händerna på höften 2 2 

Har haft händerna i sidan 
med tummarna pekandes 
framåt 

0 2 
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Har haft händerna i fickorna 2 2 

Har rättat till håret med 
händerna 

0 2 

Har rättat till kläderna med 
händerna 

3 3 

Har haft händerna mot 
bröstbenet 

1 0 

Har haft tummen under 

hakan, långfingret mot hakan 

och pekfingret mot 

kindbenet/tinningen. 

1 0 

Har gnuggat sig under näsan 
med pekfingret 

1 3 

Har fingrat på sina egna 
fingertoppar 

2 0 

Tabell 1 

5.2 Huvudet 

I första kolumnen redovisas de huvudgester som förekommit återkommande gånger bland de 

sex lärarna. I andra kolumnen redovisas hur många av totalt tre religionslärare som utfört 

varje gest. I tredje kolumnen redovisas hur många av totalt tre idrottslärare som utfört varje 

gest. 

Huvudgester Religionslärare Idrottslärare 

Har nickat  2 1 

Har haft ett utsträckt huvud 1 1 

Har slickat sig runt munnen 1 2 

Har haft höjda ögonbryn 1 0 

Har haft huvudet på sned 1 0 

Tabell 2 
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5.3 Ben/fötter 

I första kolumnen redovisas de ben- och fotgester som förekommit återkommande gånger 

bland de sex lärarna. I andra kolumnen redovisas hur många av totalt tre religionslärare som 

utfört varje gest. I tredje kolumnen redovisas hur många av totalt tre idrottslärare som utfört 

varje gest. 

Ben- och fotgester Religionslärare Idrottslärare 

Har stått med fötterna brett 
isär 

2 2 

Har lagt vikten på ena foten 2 1 

Har korsat den ena benet 
över det andra 

1 0 

Haft fötterna i marken med 
tårna pekandes framåt 

0 2 

Tabell 3 
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6. Diskussion och analys 

Genom att se till forskares teorier kring betydelser av gester, är vår tanke att se om vi kan få 

en förståelse till hur det kan komma sig att det gesterna skiljer sig mellan lärarna trots att vi 

inte studerat kontexten.  

Alla lärare har rättat till kläderna återkommande gånger (se tabell 1). De flesta forskare som 

vi studerat har samma teori vad det gäller den här gestens betydelse. De menar att gesten 

signalerar att en person visar intresse för en annan person (Pease 1991; Clayton 2004; Pease 

& Pease 2006) Detta ställer vi oss frågande och kritiska till, då vi inte tror att detta kan vara 

en trolig förklaring till varför lärarna utfört gesten. Då det är tre olika forskare som kommit 

fram till samma sak, funderar vi över om det har studerat gesten ur samma kontext alla tre? Ur 

vilken kontext forskarna tagit detta kan vi inte utläsa, men vi kan konstatera att om vi bortser 

från kontexten är det svårt att ge gesten en betydelse.  

Två idrottslärare, men ingen religionslärare har rättat till håret återkommande gånger (se 

tabell 1). Det finns två teorier kring denna teori, varav en teori är att denna gest skulle betyda 

att en person är intresserad av en annan person (Pease 1991: Clayton 2004; Pease & Pease 

2006). Vi finner det intressant att då en person rättar till kläderna och rättar till håret menar 

samma forskare att de skulle betyda samma sak. Hur kommer det sig att dessa forskare 

kommit fram till att två olika gester betyder samma sak? Personerna de studerat, har de utfört 

gesterna i samma kontext? Att två idrottslärare är intresserade av sina elever finner vi, likt 

ovan, inte så troligt. Då det finns två teorier till varför lärarna rättat till håret återkommande 

gånger, är det ens inte säkert att det har varit av samma anledning varje gång som lärarna 

utfört gesten. Detta innebär att det blir ännu svårare för oss att få en förståelse för varför 

endast två idrottslärare använt sig av denna gest, eftersom det inte bara behöver finnas en 

anledning till användandet av gesten. Gester verkar kunna ha flera möjliga betydelser, vilket 

gör att vi funderar om det är så att det finns fler möjliga betydelser av denna gest än vad 

forskarna angett? Då vi inte studerat kontexten bakom gesten blir det för oss omöjligt att veta 

om lärarna använt sig av en och samma gest återkommande gånger av lika eller olika 

anledningar.  

Fem av sex lärare har lekt med föremål, som papper, penna, klocka och ring. Gesten har 

utförts återkommande gånger av samtliga religionslärare, men bara av två idrottslärare (se 

tabell 1). Det finns två teorier kring vad denna gest kan betyda. Den teori som flest forskare 
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står bakom är att personen som utför denna gest är nervös och osäker (Fast 1992; Quilliam 

2005; Pease & Pease 2006). Den andra teorin är att en person kan känna sig ensam och är i 

behov av tröst (Fast 1992). Vad vet vi om läraren gjort gesten för att den är nervös eller 

känner sig ensam i behov av tröst? Hur kan vi veta att någon av dessa teorier ens stämmer in, 

då det tydligt finns flera viljor kring gesters betydelse? Kan det då inte finnas fler möjliga 

betydelser än vad forskare påstår? Då vi studerat gesterna så kontextoberoende som möjligt, 

kan vi konstatera att det är svårt att veta om gesten skulle kunna stämma in eller inte trots att 

vi har forskares teorier kring gesternas betydelse. 

Två religions- och två idrottslärare har stått med händerna i fickorna (se tabell 1). Efter att vi 

studerat forskarnas teorier kring betydelsen av varför en person står med händerna i fickorna, 

fick vi klart för oss det råder olika viljor mellan forskarna vad gäller att ge gesten en viss 

betydelse. Det finns ett flertal olika tolkningar mellan forskarna om gestens betydelse och det 

är omöjligt för oss att veta vilken av dem, om ens någon, kan stämma in på varför dessa lärare 

använt sig av dem. Då forskarna inte är överens om vad en gest kan betyda, börjar vi 

ifrågasätta reliabiliteten bland forskarnas teorier.  

Två religionslärare och en idrottslärare har återkommande gånger utfört en nickning (se tabell 

2). Det finns två teorier till denna gest, som många forskare ställer sig bakom. Huruvida vi 

kan avgöra om dessa överensstämmer till varför lärarna använt sig av gesten återkommande 

gånger kan vi inte förklara, oavsett om vi skulle finna dessa teorier relevanta eller inte. Detta 

eftersom vi är omedvetna om kontexten.  

Två religions- och två idrottslärare har haft händerna placerade på höften (se tabell 1). Det 

finns tre teorier till varför en person utför denna gest. Den teori som är mest omtalad bland 

forskare är att en person gör detta för att få sina kläder att se mer attraktiva ut (Lyle 1991; 

Pease 1991; Clayton 2004). Men det finns även teorier kring betydelsen av denna gest som 

innebär att personen är arg (Pease 1991) eller att den vill utöka sitt revir (Pease & Pease 

2006). Utifrån detta kan vi utläsa att vi återigen är beroende av kontexten för att ta ställning 

till om någon av forskarnas teorier stämmer. Om det finns något samband ämneslärarna 

emellan till varför de använt sig av denna gest blir alltså svårt för oss att fastställa, då vi 

studerat gesten kontextoberoende och kan därför inte veta orsaken bakom gesten. 

Två religions- och två idrottslärare har stått med fötterna brett isär (se tabell 3). Denna gest är 

det två forskare som studerat och de har kommit fram till snarlika teorier. Ena forskaren 
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menar att om en person står med fötterna brett isär kan den göra det för att den inte har någon 

anledning att gå därifrån (Pease & Pease 2006). Den andra forskaren har kommit fram till att 

en person som står med fötterna brett isär kan göra det för att markera sitt territorium (Molcho 

1984). Att forskarna kommit fram till snarliknande resultat ökar, enligt oss, reliabiliteten. 

Dock eftersom vi endast funnit att två forskare studerat denna gest, frågar vi oss om det skulle 

tillkomma fler betydelser av gesten om fler undersökt den, eller om den studerats ur fler 

sammanhang? Då vi tror att det kan finnas fler betydelser av denna gest blir reliabiliteten 

lägre i våra ögon. Utan kontexten kan vi inte veta om någon av dessa teorier stämmer överens 

med varför lärarna använt sig av gesten, eftersom vi tror att det finns fler betydelser av gesten 

kan det likväl finnas en annan förklaring till varför lärarna använt sig av gesten.  

En idrottslärare och en religionslärare har återkommande gånger haft armarna i kors (se tabell 

1). Även denna gest, lik händerna i fickorna, råder delade meningar kring vad gesten betyder. 

Det finns dock en betydelse av gesten som flera av forskarna stödjer, vilken är att personen 

intar en defensiv hållning (Fast 1971; Lyle 1991; Pease 1991; Axtell 1999; Red 2000; Clayton 

2004; Pease & Pease 2006). Detta ställer vi oss kritiska till, att detta skulle kunna vara en 

möjlig betydelse till varför lärarna återkommande gånger använt sig av denna gest, trots att de 

flera forskare ställt sig bakom denna teori. Då det finns ett flertal forskare som ger gesten flera 

olika betydelser, frågar vi oss hur forskarna kan finna det intressant att fortsätta att studera 

vidare kring gesters betydelse. Om en och samma forskare kan göra olika tolkningar av en 

och samma gest, anser vi att det är underligt att forskaren själv inte ifrågasätter reliabiliteten i 

det den undersökt? Vi finner det även intressant att två forskare ställer sig kritiska till andra 

forskares teorier kring betydelsen av denna gest, samtidigt som de ger gesten en egen 

betydelse. Hur kan de då vara så säkra på att deras betydelse är rätt? Då en gest måste ses ur 

sin kontext och forskarna är medvetna om detta, är det för oss märkligt att de fortsätter tolka 

gester för att ge dem generella betydelser.    

En religionslärare och en idrottslärare har återkommande gånger haft ett utsträckt huvud (se 

tabell 2). Enligt forskning finns det en teori om att denna gest kan betyda att en person anser 

sig kunna förklara något bättre än en annan person (Molcho 1984). Vi ställer oss frågande till 

att en lärare skulle ha den här inställningen, men vi kan inte veta det eftersom vi inte har 

frågat någon av lärarna varför de utfört gesten. Vi kan återigen konstatera att vi är beroende 

av kontexten för att kunna ta ställning till huruvida denna betydelse skulle kunna 

överensstämma med varför lärarna utfört denna gest. Däremot finner vi det intressant hur 
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forskaren kommit fram till sin teori och i vilket fall denna teori skulle stämma överens med 

verkligheten. Samma forskare menar nämligen att gesten dessutom kan betyda att en person 

vill undersöka terrängen, innan den kommer in med hela kroppen. Vi ställer oss frågande till i 

vilken situation gestens olika betydelser bör passa in? Enligt vår mening bör forskaren på 

något vis ha haft en tanke med att redovisa två alternativa betydelser av gesten, även om det 

för oss verkar irrelevant att ens redovisa en möjlig betydelse av gesten.  

En religionslärare har haft ett papper eller block framför sig, men ingen idrottslärare (se tabell 

1). Det finns två olika teorier hos forskarna till varför en person använder sig av denna gest. 

En teori, enligt en forskare, är att personen gör detta för att känna trygghet (Backlund 2006). 

En annan teori, enligt en annan forskare, är att en person gör detta för gömma sig då den 

känner ett hot (Pease 1991). Vi frågar oss hur dessa två forskare har kommit fram till dessa 

två teorier. Har de haft utgångspunkt i sig själva eller har de tolkat andra människor som 

använt sig av denna gest? Återigen kan vi konstatera att utan kontexten är det omöjligt att 

avgöra varför en religionslärare, men ingen idrottslärare, utfört denna gest.  

Två religionslärare och en idrottslärare har återkommande gånger lagt vikten på ena foten (se 

tabell 3). Denna gest är endast en forskare som studerat. Juhlin (2005) menar att då en person 

lägger vikten på ena benet innebär det att personen inte vill ta så mycket plats. Att häften av 

lärarna har vikten på ena foten på grund av att de inte vill ta så mycket plats finner vi inte 

troligt. Att detta skulle vara den enda möjliga anledningen anser vi vara märkligt, eftersom det 

finns många teorier kring andra gesters betydelse. Av den anledningen finner vi det troligt att 

det bör finnas fler betydelser av denna gest. Skulle gesten studeras av fler forskare än bara av 

en, kanske det tillkommer fler tolkningar av gestens betydelse? Även om gesten skulle ha fler 

betydelser, är sannolikheten inte så stor att vi skulle bli klokare av det? För hur vi än vrider 

och vänder på det och hur gärna vi än skulle vilja finna den ”rätta” betydelsen av en gest, är 

den så pass kontextberoende att vi inte kan avgöra varför lärarna använt sig av gesten. Även 

om alla dessa tre lärare använt sig av samma gest, behöver de inte göra det av samma orsak? 

Så om det finns någon koppling till varför två idrottslärare och bara en religionslärare använt 

sig av denna gest, blir alltså omöjligt att uttala oss om eftersom vi inte studerat gesten utifrån 

en kontext. Samma tankar har vi kring varför två idrottslärare och en religionslärare 

återkommande gånger slickat sig runt munnen (se tabell 2). Molcho (1984) som är den enda 

forskaren som studerat gesten, menar att om en person slickar sig runt munnen kan den göra 

det för att den tar in de sista resterna av en glädjande komplimang. Att lärarna återkommande 
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gånger skulle slicka sig runt mun för att ta del av en glädjande komplimang ställer vi oss 

kritiska till, vilket innebär, enligt vår mening, att det bör finnas fler betydelse av denna gest.  

En religionslärare, men ingen idrottslärare, har återkommande gånger stått med ena benet 

korsande över det andra (se tabell 3). Det finns en forskare som studerat denna gest. Juhlin 

(2005) har flera teorier kring denna gest, varav en teori är att personer som utför gesten 

känner en ängslan av att ta för mycket plats. Samma forskare har alltså kommit fram till att 

två olika gester kan betyda samma sak, då Juhlin även påstår att då en person som står på ett 

ben gör det av samma anledning. Kan inte detta innebära att fler gester kan ha samma 

betydelser som andra gester? Om gester kan betyda samma saker, varför väljer då forskarna 

att skilja på dem?   

Forskare generaliserar och säger att då en person har händerna kring ansiktet betyder det att 

en person ljuger (Clayton 2004), tvivlar, är osäker eller uttrycker överdrift (Pease 1991). 

Samtidigt menar Lyle (1991), Pease (1991) och Fast (1992) att en person kan gnugga sig 

under näsan för att det kliar. Denna gest har tre idrottslärare och en religionslärare utfört 

återkommande gånger (se tabell 1). Detta är något som vi ställer oss frågande till. Hör inte 

näsan till ansiktet? Hur kan det komma sig att forskning först generaliserar och påtalar att 

händerna kring ansiktet kan betyda en sak, samtidigt som de väljer att ge gester vid näsan en 

annan möjlig betydelse. Skulle detta innebära att merparten av religionslärarna har händerna 

kring ansiktet för att de ljuger, medan idrottslärarna, som merparten gnuggar sig vid näsan, 

gör detta för att det kliar? Eller kan också idrottslärarna ha ljugit eftersom de gnuggat sig 

under näsan, eftersom näsan trots allt sitter i ansiktet? Vi ställer oss kritiska till att detta skulle 

kunna vara en möjlig förklaring till varför lärarna utfört dessa gester. Vidare väljer forskare 

att ge gester kring hakan egna betydelser, exempelvis om en person lyssnar på en annan och 

håller tummen under hakan, långfingret mot hakan och pekfingret mot kindbenet/tinningen, så 

tyder det på att personen är negativ eller kritisk till det som sägs (Pease 1991; Pease & Pease 

2006). Det är en religionslärare, men ingen idrottslärare, som utfört denna gest. Av vilken 

anledning väljer forskarna att ge ännu specifik gest kring ansiktet en betydelse? Skulle detta 

inte då innebära att alla gester som sker kring ansiktet bör preciseras, istället för att ge händer 

i ansiktet en generell betydelse? Oavsett hur forskarna väljer att diskutera gesterna kring 

ansiktet känns detta som många lösryckta exempel, som Backlund (2006) menar att 

forskningen bygger på. Enligt vår mening förklarar forskarna sällan hur de kommit fram till 

en gests betydelse utifrån kontexten. Hur ska då läsaren kunna veta om forskarens teori 
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stämmer? Även om läsaren litar på vad forskaren påvisar kan läsaren ändå inte vara säker på 

att en gest betyder samma sak i ett senare skede som när forskaren studerade gesten. Vi menar 

att vid ett tillfälle då en gest sker, är detta tillfälle unikt och svårt att återskapa, särkilt om 

läsaren inte är medveten om kontexten som forskaren studerade gesten i. Enligt vår mening 

påtalar dessa hur lösryckta forskarnas teorier är. Deras teorier går inte att motbevisa, men det 

går heller inte att bevisa dem eftersom det är omöjligt att återskapa samma kontext. 

En knuten näve kan enligt ett flertal forskare betyda att en person är arg, hotfull eller 

aggressiv (Molcho 1984; Lyle 1991; Maltén 1998). Molcho (1984) menar dock att gesten 

även kan betyda att en person är beredd att kämpa för något. Eftersom vi studerat gesterna så 

kontextoberoende som möjligt vet vi inte i vilket sammanhang gesten utfördes i. Vi kan alltså 

inte utläsa huruvida forskarnas teorier stämmer eller inte. Av den anledningen kan vi inte få 

en förklaring till varför två religionslärare och endast en idrottslärare använt sig av gesten (se 

tabell 1).   

Två idrottslärare och en religionslärare har återkommande gånger gnidit hanflatorna mot 

varandra (se tabell 1). Det råder ett flertal teorier av gestens betydelse bland forskare. Om 

någon av forskarans teorier skulle kunna passa in till varför lärarna återkommande gånger 

använt sig av gesten, kan vi inte uttala oss om eftersom vi studerat gesten kontextoberoende. 

Vi vet alltså inte om lärarna gör gesten för att den fryser (Pease 1991; Pease & Pease 2006), 

har positiva förväntningar (Pease 1991; Maltén 1998; Axtell 1999; Pease & Pease 2006), är 

säker på sitt budskap (Fast 1992), är nöjd och välmående (Molcho 1984; Axtell 1999) eller 

om de gör de av en helt annan anledning? 

Då en person klappar händerna kan den göra detta för den gillar något (Maltén 1998; Axtell 

1999) eller att personen visar uppskattning (Axtell 1999).  Då vi inte vet ur vilken kontext 

forskarna har studerat denna gests betydelse och ur vilken kontext lärarna utfört gesten i, är 

det omöjligt för oss att avgöra om någon av dessa teorier kan stämma överens med varför 

lärarna utfört denna gest. Vi kan konstatera att vi återigen är beroende av kontexten för att 

kunna avgöra varför tre idrottslärare men bara en religionslärare utfört gesten (se tabell 1). 

Tre idrottslärare, men ingen religionslärare har berört någon av eleverna på ryggen eller axeln 

(se tabell 1). Det finns ett flertal teorier kring denna gest. De teorier som finns kring denna 

gests betydelse är att en person gör gesten för att uppmuntra eller gratulera någon (Molcho 

1984; Maltén 1998; Quilliam 2005), förstärka budskapet (Phillips 2010), få bättre inflytande, 
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fångar uppmärksamhet, förstärker idéer och understryker kommentarer (Pease & Pease 2006). 

Utifrån detta kan vi alltså konstatera att vi inte vet om någon av dessa teorier skulle kunna 

stämma överens till varför lärarna använt sig av gesten. Likväl som att alla teorier skulle 

kunna stämma in kan de likväl inte alls överensstämma med varför lärarna utfört denna gest. 

Vi återkommer här till vår grundkritik mot forskarna där vi ifrågasätter forskarnas behov av 

att ge gester en generell betydelse, trots att gesterna så tydligt är beroende av kontexten. 

Två idrottslärare har stått med händerna i sidan med tummarna pekandes framåt, vilket inte 

förekommit hos någon religionslärare (se tabell 1). Gesten har studerats av en forskare. Lyle 

(1991) har kommit fram till att en person som står med händerna placerad på höften med 

tummarna pekandes framåt utstrålar en maskulinitet, men även korta och intensiva perioder av 

energi. Återigen kommer vi fram till samma slutsats, att gester är kontextberoende. Att vissa 

gester skulle vara mer manliga eller kvinnliga ställer vi oss kritiska till, eftersom kontexten 

fortfarande kan vara densamma oavsett kön.  

Två idrottslärare, men ingen religionslärare, har återkommande gånger stått med båda fötterna 

i marken med tårna pekandes framåt (se tabell 3). Då en person står i denna position med 

fötterna intar personen en neutral position (Pease 1991; Pease & Pease 2006). Här frågasätter 

vi vad forskarna menar med neutral position. Vad är det forskarna vill åt och hur har de 

kommit fram till att just denna position är neutral? Vi ställer oss kritiska till att denna position 

skulle vara neutral, det har väl trots allt med sammanhanget att göra? Även om vi skulle se till 

sammanhanget, när är då en person neutral?  

Två av tre religionslärare, men ingen idrottslärare, har återkommande gånger fingrat på 

fingertopparna (se tabell 1). Denna gest har vi inte funnit några teorier kring. Vad kan detta 

bero på? Är denna gest inte intressant för forskarna att studera eller har inte forskarna 

uppmärksammat denna gest när de studerat kroppsspråket? Vi frågar oss även varför vissa 

gester har många olika betydelser, vissa lite färre och denna gest har forskarna ingen 

betydelse på.  

En religionslärare, men ingen idrottslärare, har återkommande gånger haft öppna handflator 

(se tabell 1). Forskares teori kring denna gest är att då en person vid en konversation visar 

öppna handflator är personen uppriktig och har svårt att ljuga (Pease 1991; Red 2000; Clayton 

2004; Pease & Pease 2006). Om läraren i detta fall visat öppna handflator under en 

konversation är inget vi kan uttala oss om, då vi inte vet kontexten bakom gesten. Eftersom 
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läraren utfört gesten återkommande gånger vet vi heller inte om det är på grund av samma 

anledning varje gång som läraren använt sig av gesten. Detta visar återigen på hur viktig 

kontexten är och hur irrelevant forskarnas teorier kring betydelser av gester är, då vi inte utan 

kontexten kan få en förklaring till varför endast en religionslärare och ingen idrottslärare 

använt sig av gesten.   

En religionslärare och ingen idrottslärare har återkommande gånger haft händerna bakom 

ryggen (se tabell 1). Denna gest har studerats av ett antal forskare, som kommit fram till 

samma teori. Denna teori är att gesten kan betyda att personen visar på makt, auktoritet och 

självförtroende (Lyle 1991; Pease 1991; Axtell 1999). Det som är intressant är att forskarna 

kommit fram till samma teori. Då frågar vi oss ur vilken kontext detta är taget? Vad bygger de 

sina teorier på? Skulle det kunna vara så att de bygger sina teorier på varandras teorier? 

Oavsett hur de kommit fram till sina teorier kan vi inte nyttja deras teorier, eftersom att varje 

gest ska ses ur sin kontext. 

En religionslärare och ingen idrottslärare har återkommande gånger haft händerna runt 

bröstbenet (se tabell 1). Denna gest är det en forskare som studerat, men kommit fram till två 

olika betydelser. Forskaren menar att personen som utför denna gest känner sig stressad eller 

så gör den detta för att inta en försvarsposition (Fast 1981). I detta läge frågar vi oss hur det 

kommer sig att en forskare kommit fram till två olika teorier. Har forskaren studerat gesten ur 

två olika sammanhang? Borde forskaren inte då ifrågasätta sina egna teorier? Om en forskare 

kommer fram till två olika teorier, hur många teorier skulle då inte gesten få om fler studerade 

gesten?  Enligt vår mening finns det troligtvis fler teorier, vilket gör att vi inte finner någon 

anledning till att ens börja filosofera över möjliga betydelser av en gest. Vi återkommer ännu 

en gång till vår grundkritik, trots att gester måste studeras utifrån en kontext för att de ska få 

sin rätta betydelse, så har forskarna ett behov av att ge gester en generell betydelse. Ännu en 

återkommande gest som förekommit hos endast en religionslärare och ingen idrottslärare är 

att läraren haft höjda ögonbryn (se tabell 2). Det finns ett flertal teorier kring denna gest, där 

bland annat samma forskare ger gesten flera möjliga betydelser. Även här kommer vi in på 

vår grundkritik, vad det är som gör att forskarna så gärna vill förmedla en viss betydelse av en 

gest. För att exemplifiera: Quilliam (2005) menar att gesten kan innebära att en person är 

förvånad, överraskad eller ledsen. Hur kan det komma sig att Quilliam vill förmedla tre 

alternativa betydelser av denna gest, när det ändå enligt vår mening inte är någon som kan dra 

nytta av Quilliams teorier kring gesten. Quilliam själv menar att gester måste ses ur ett 
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sammanhang, men väljer ändå att ge ”förslag” på vad gesten kan betyda. Vad är det forskaren 

då vill förmedla undrar vi? Liknande tankar har vi kring forskarnas teorier vad gäller att lägga 

huvudet på sned.  Det finns ett flertal forskare och ett flertal teorier kring denna gest, men 

trots detta gör det oss inte klokare då vi ska försöka få en förståelse till varför endast en 

religionslärare använt sig av denna gest och ingen idrottslärare (se tabell 2).  

Vid tolkning av gester är det viktigt att se till hela kroppsspråket, omgivningen och det 

verbala språket. Om en gest inte ses i ett sammanhang är det svårt att få en rättvis bild av vad 

gesten kan betyda. En och samma gest kan betyda flera olika saker, allt beror på vilka som är 

aktörer (Molcho 1984; Pease 1991; Clayton 2004; Quilliam 2005; Pease & Pease 2006; 

Dahlkwist 2007; Nilsson & Waldemarson 2007). Utifrån forskares teorier kan vi konstatera 

att det finns flera teorier kring varför en person använder sig av en gest, allt beror alltså på 

sammanhanget som gesten sker i. Att forskarnas teorier ska stämma överens till varför lärarna 

utför dessa återkommande gester är omöjligt att veta, eftersom vi inte har studerat gesterna 

utifrån ett sammanhang. Även om vi skulle besitta den kunskapen, att studera en gests 

betydelse, är det exempelvis inte säkert att alla lärare rättat till kläderna av samma orsak. Det 

finns inget som säger att någon av forskarnas teorier, om en gests betydelse, stämmer in på 

varför lärarna använt sig av gesten, men det finns heller inget som säger att de inte stämmer 

in. Att gesten betyder något helt annat i lärarnas sammanhang än vad forskarna menar är inte 

helt omöjligt. Detta innebär att vi inte kan få svar på hur det kan komma sig att lärarna 

använder sig av olika eller lika gester.  

Även om vi skulle få reda på varför lärarna använt sig av en gest, är det inte säkert att det 

finns en röd tråd mellan lärarna varför de använt sig av gesten. Skulle vi finna den röda tråden 

mellan lärarna, det vill säga att gesten de använt betyder samma sak, kan vi trots detta inte 

anta att gesten generellt sett har samma betydelse oavsett vilken lärare som utfört gesten. Vi 

finner då ingen anledning att studera vad en gest betyder, om vi inte kan vara helt säkra på att 

en gest har den ”sanna” betydelsen. Detta får oss att börja fundera kring varför forskare vill gå 

ut med att en viss gest ”kan” betyda någonting. Enligt vår uppfattning måste varje gest alltid 

”läsas” om på nytt och ingenting kan tas för givet, oavsett om en gest studerats utifrån en 

specifik situation, allt beror på vilka som är aktörer och i vilken kontext gesten sker. 

Det forskarna gör är att studera en gests rätta betydelse i och med det sammanhang som 

gesten utförs i just då. Men vad har detta för relevans för andra människor? Ingen kan ju 

skapa detta exakta tillfälle igen, eller? Kan denna del av forskningen vilseleda människors 
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tolkning av olika gester? Är det så att forskare lägger vikten på forskningen om kroppsspråk 

kring fel del? Bör forskningen istället lägga mer fokus på kroppsspråket som helhet, istället 

för att gå in på enskilda gesters betydelse? 

En annan riktning som forskarna nämner är avspegling. Med avspegling menar forskarna att 

en person imiterar en annan persons kroppsspråk (Pease 1991; Fast 1992; Clayton 2004; 

Quilliam 2005; Pease & Pease 2006). Människor gör ofta detta då de delar varandras åsikter, 

uppskattar varandra (Fast 1992; Clayton 2004) eller respekterar varandra (Clayton 2004). 

Denna del kanske är mer intressant att forska vidare kring, eftersom det inte ger enskilda 

gester en bestämd betydelse. Enligt vår uppfattning handlar denna del mer om att människor 

kan välja att följa ”rummets” normativa kroppsspråk för att känna tillhörighet, alternativt göra 

tvärt om för att bryta mot ”rummets” normativa kroppsspråk. Vår tanke är att människor 

själva kanske ska våga ge utlopp för sina känslor med kroppen för att visa vad de vill, utan att 

behöva veta att den gesten kan betyda si eller så. Istället för att tona ned kroppensspråket 

(Dahlkwist 2007), bör det kanske uppmuntras. Är detta ett alternativt fortsatt 

forskningsområde? Att se till hur människor uppfostras att använda sitt kroppsspråk, samt hur 

kroppspråket kan tillämpas i helhet för att uppnå samhörighet eller bryta mot rummets 

normativa kroppsspråk.  

Kan avspegling vara något som lärarna bör få kunskap om under utbildningsperioden? Är 

detta en mer konkret kunskap än att gester ska ha ett antal olika betydelser? Kan avspegling 

vara ett hjälpmedel för människor att lära sig att känna av vilket kroppsspråk som ska 

användas i olika situationer. Vi anser att kroppsspråk bör få mer utrymme inom 

lärarutbildningen för att lärarna ska lära sig vilken betydelse kroppen och dess språk har. 

Slutsats  

Om en gest inte får sin rätta betydelse förrän den studeras i ett sammanhang, ställer vi oss 

frågan hur många ”rätta” betydelser en gest kan få. Anledningen till att forskarna har kommit 

fram till olika rätta betydelser av gesten har alltså att göra med vilken sammanhang de 

studerat gesten i. Av den anledningen ställer vi oss kritiska till forskning kring att sätta 

bestämda betydelser på gester eftersom det finns så många ”rätta” betydelser och varje 

betydelse är beroende av kontexten. Då vi håller med Backlund (2006) om att forskningen 

kring kroppsspråk verkar bygga på lösryckta exempel, är även detta en bidragande faktor till 

att vi är kritiska till forskarnas teorier. De situationer som forskarna studerat gesterna i är 
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unika och därför omöjliga att återkapa, vilket gör att vi inte vet hur pass trovärdiga forskarnas 

teorier är. Hur kan ens forskarna vara övertygade om att de givit gesten dess rätta betydelse? 

Är det så att forskarna gjort en tolkning till vad gesten betyder utifrån sammanhanget, utan att 

en kommunikation mellan utövaren av gesten och forskaren ägt rum. Kanske en 

kommunikation dem emellan behövs för att forskaren ska kunna vara säker på att den tolkat 

situationen rätt. Men det vi fortfarande inte kan förstå är varför de ens lägger tid på att vilja 

finna den ”rätta” betydelsen av en gest, då den är kontextberoende.  

Utifrån denna undersökning kan vi konstatera att det är omöjligt för oss att få en förståelse för 

hur det kan komma sig att gesterna skiljer sig mellan lärarna, utan att ta hänsyn till kontexten. 

Forskarnas teorier om gesters betydelse var alltså inte till någon hjälp vad det gäller att få en 

förklaring till detta, då vi inte studerat gesterna utifrån en kontext.  Vi ställer oss frågande och 

kritiska till hur det kan komma sig att forskarna, trots att gester måste ses ur ett sammanhang 

för att få den ”rätta” betydelsen, väljer att ge gesterna en generell betydelse. Anledningen till 

att de väljer att göra detta finner vi orimligt i och med att vår känsla är att de bygger sina 

teorier på lösryckta exempel. Detta medför att vi upplever reliabiliteten som låg, vad gäller 

forskarnas teorier kring gesternas betydelse. Frågan är om forskarna själva resonerat kring 

varför de vill ge gester en bestämd betydelse, trots att det enligt oss är irrelevanta för andra 

människor, i och med att gestens betydelse är beroende av kontexten. Detta är vår grundkritik 

vad gäller forskarnas behov av att ge gester betydelser, trots att de är kontextberoende. 

Kanske är det så att forskare bör byta riktning vad det gäller forskning kring kroppsspråk. Är 

det kroppsspråket som helhet forskningen ska rikta in sig på istället? Förslagsvis kanske 

fortsatt forskning är att få en förståelse för hur människor kan använda sig av kroppsspråket 

för att känna samhörighet i en grupp och så vidare, där är kanske avspegling en spännande del 

att forska vidare kring? 
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Bilagor 
Nedan följer det observationsschema som vi utgick ifrån vid utförandet av våra observationer. 

Gester Tillfälle 1 Tillfälle 2 

Händer   
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Huvud   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ben och Fötter   

   

   

   

   

   

   

 


