
KROPPSSPRÅKETS BETYDELSE 

Övningen syftar till att ge kunskap om kroppsspråkets betydelse i 
kommunikation med andra. Övningen hjälper individen att lära känna sig 
själv, se vilka signaler hen sänder ut via kroppsspråket och vilken  
betydelse dessa kan få i olika situationer. 

BESKRIVNING
Övningen handlar om hur vi agerar i möten med andra människor och att 
göra elever/individer uppmärksamma på kroppsspråkets betydelse genom 
rollspel och diskussioner. Ta gärna hjälp av bilder, filmsnuttar - egna eller 
från nätet. 

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSFRÅGOR:
 ● Hur skulle du kunna agera annorlunda i ditt kroppsspråk för att inte 

riskera att bli misstolkad? 
 ● På en skala från 1-5, hur viktigt är det för dig att inte bli misstolkad? 
 ● Vad skulle ett förändrat kroppsspråk kunna få för konsekvenser  

(positivt och negativt)? 

Utgå gärna från bifogad bilaga för övningen, där finns fler exempel på 
frågeställningar som eleverna själva kan diskutera. 

TEORIANKNYTNING
Här kan det vara användbart att använda sig av någon samtalsmetod i  
diskussionen, exempelvis MI (motiverande samtal) eller lösningsfokuserad  
samtalsmodell, för att få personer att verkligen reflektera över sitt eget  
kroppsspråks betydelse i samspel med andra. 
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KROPPSSPRÅKETS BETYDELSE 
 
Använd informationen i den här bilagan som stöd inför en föreläsning eller 
workshop med elever/individer om kroppsspråkets betydelse.

OM KOMMUNIKATION 
När vi kommunicerar och förmedlar budskap är kroppen inblandad på 
olika sätt. Det gäller ögon, ansikte, ja hela vår kropp. Det är inte alltid 
vad vi säger som uppmärksammas, det är minst lika ofta hur vi säger det 
som avgör. Det kan faktiskt vara så att vi värderar kroppsspråket högre i 
vår bedömning av vad som sägs än själva orden. Det räcker inte med att 
komma förberedd till exempelvis en arbetsintervju och tala väl för sin sak. 
Kroppsspråket måste mena samma sak för att budskapet ska nå fram.

KROPPSSPRÅK KAN FÖRSTÄRKA ELLER FÖRVIRRA 
Kroppsspråket kan förvirra eller förtydliga så var noga med vilket  
kroppsspråk du sänder ut. Om du är tydlig och rak upplevs du som mer 
trovärdig. 

Exempel på diskussionsfråga till gruppen:

 ● Hur agerar en människa som du uppfattar  
som trygg respektive otrygg?

 
TROVÄRDIGHET 
En öppen attityd kan också bytas mot ett reflekterande och funderande 
kroppsspråk vid behov. Att tänka igenom frågor, påståenden eller annan 
information är seriöst och ger trovärdighet. 

Exempel på diskussionsfråga till gruppen:

 ● Hur agerar en människa som du uppfattar som  
trovärdig respektive icke trovärdig?

KROPPSSPRÅK OCH MAKT 
Kroppsspråket signalerar i högsta grad den makt vi upplever att vi har i 
en situation. När vi känner oss underlägsna blir vi mer ihopsjunkna och 
förminskar oss själva även i kroppsstorleken. När vi har kontroll över  
situationen gör vi helt tvärtom. 

Exempel på diskussionsfråga till gruppen:

 ● Kan du ge exempel på hur någon har visat sin makt via kroppsspråket?
 ● Hur reagerade du på det i så fall?
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BEMÄSTRA KROPPSSPRÅKET  
OCH PÅVERKA ANDRA POSITIVT 
Med ett medvetet kroppsspråk går det till och med att påverka andras  
kroppsspråk för att få bättre kontakt. Det är ett effektivt sätt att bemöta 
och få kontakt med personer som kanske är stressade, nervösa, upprörda 
eller förvirrade. Om vi är avspända och lugna samt öppet söker genuin 
kontakt, kommer den andre att agera likadant. Här kan kroppsspråket 
agera lugnande om vi inte smittas av den andres stressiga rörelser. Sådant 
medvetet kroppsspråk sprider trygghet till individen du möter, vilket de 
kommer att komma ihåg minst lika mycket som vad du faktiskt sedan sade 
vid mötet. 

Exempel på diskussionsfråga till gruppen:

 ● Har du förslag på hur du själv skulle kunna agera  
för att få någon lugn eller mindre stressad?

SPEGLA
Det kan också ha sina fördelar att aktivt spegla den andres kroppsspråk. Vi 
människor har en tendens att tycka om det vi känner igen. Det är attraktivt 
att också känna att den vi talar med är på samma våglängd. Med ett likartat 
kroppsspråk visar vi att vi är på samma planhalva, att vi ser, märker och 
söker gemenskap. 

Givetvis talar vi inte om att det ska vara överdrivna rörelser, eller skapa 
parodi av något den andre gör medan han eller hon talar. Det handlar om 
små, diskreta rörelser. Att spegla understryker en gemensam känsla. 

Exempel på diskussionsfråga till gruppen:

 ● Fundera över i vilka situationer du speglar någon annan?
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