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Emotionel kommunikation i det specialpædagogiske arbejde med
udviklingshæmmede
En stor del af det specialpædagogiske arbejde med udviklingshæmmede
sker i kraft af den sociale interaktion, hvorigennem der kan opbygges
læring og sociale kompetencer. Et helt centralt aspekt i disse processer er
fænomenet emotionel kommunikation. Det er en ny betegnelse for en
type af kommunikation, som er kropsligt baseret og båret af en emotionel
intention og vilje, dog uden at følelserne italesættes direkte. Med andre
ord er det en form for indirekte kommunikation af følelser, som er særlig
udbredt blandt udviklingshæmmede, men ikke desto mindre stadig er et
underbelyst forskningsområde. I denne artikel vil jeg nærmere redegøre for
fænomenet emotionel kommunikation og dets udbredelse og betydning i
den specialpædagogiske praksis med udviklingshæmmede. Afslutningsvis
perspektiveres disse undersøgelser til tendenser inden for anerkendende
pædagogik.

Forholdet
mellem sprog
og kropskommunikation
Alle, der arbejder
med eller er i familie med mennesker med udviklingshæmning, ved sikkert hvor meget den
kropslige dimension fylder i deres samvær og kommunikation. Især den følelsesmæssige eller emotionelle kommunikation er tæt forbundet med forskellige kropslige udtryk. Ofte kan krop-

pen endda dominere på bekostning af
det verbale sprog, som det eksempelvis
bemærkes i disse feltobservationer fra
bogen Udviklingshæmmede børns hverdag: ”De skaber sjov og spontan glæde,
og de får demonstreret solidaritet og
sammenhold over for de øvrige i rummet (..). Endnu en gang lægger jeg
mærke til, hvor lidt det verbale faktisk
fylder, og hvor meget det kropslige
dominerer. Det er ganske tankevækkende. (Rasmussen 2008: 117)”.
Ikke desto mindre er det forbav3
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sende hvor lidt, vi faktisk ved om,
hvordan mennesker med udviklingshæmning kommunikerer emotionelt og
hvilken rolle, forskellige kropsudtryk
spiller i denne kommunikation.
Grunden til at dette ellers centrale område er så
Det står i skarp underbelyst, hænkontrast til krops- ger formodentlig
lige udtryksmåder, sammen med, at
vi som samfund er
der umiddelbart vant til at prioritere
kan virke svære at det verbale sprog
undersøge syste- højere og automatisk ser det som kermatisk, da deres nen i al kommunifunktion og mening kation. Sprog i talt
er vanskelig at ind- eller skriftlig form
anses som bærenfange og definere de for både vores
præcist, idet der jo daglige interaktion
hverken eksisterer såvel som for vores
en ordbog eller kultur og samfund,
og derfor er denne
en grammatik udtryksform også
for kropslig ekstremt velbeskrekommunikation. vet og systematisk
undersøgt. Det står
i skarp kontrast til kropslige udtryksmåder, der umiddelbart kan virke
svære at undersøge systematisk, da
deres funktion og mening er vanskelig
at indfange og definere præcist, idet
der jo hverken eksisterer en ordbog
eller en grammatik for kropslig kommunikation.
Forskellene mellem sprog og kropskommunikation falder da også umiddelbart i øjnene. Sproget er et stort
og komplekst system, hvis regler skal
tillæres for at kunne beherske det
i rimelig grad. Sprog er hierarkisk
4

opbygget og kan deles op i forskellige
enheder såsom fonemer, morfemer,
ord, sætninger, tekster osv., og den
traditionelle betragtning er, at sprogets primære semantiske funktion er
symbolsk. Dvs. at sprogets forskellige
dele står for noget andet end dem
selv, som f.eks. ordene ’hus’ eller ’jeg’,
der står for eller repræsenterer henholdsvis en bestemt slags bygning og
det talende eller skrivende subjekt.
I modsætning hertil er kropskommunikation hverken at anskue som
et system, der er hierarkisk opbygget eller symbolsk. Vores kropslige
udtryk såsom mimik og gestik er som
regel spontane, og selvom eksempelvis gestik godt kan deles op i mindre
dele, fungerer det kun igennem sit
samlede udtryk. Og her er måske det
vigtigste aspekt, hvorved kropskommunikation adskiller sig fra sproglig
kommunikation: kropsudtryk er først
og fremmest ekspressive. De fungerer i og med, at de udtrykker og gør
noget i en bestemt situation, men
kan ikke siges at repræsentere noget
andet end dem selv.
Dette er den traditionelle måde at
skelne mellem sprog og kropslig kommunikation, men der findes også en
anden mulighed, som mindsker forskellene, og i stedet gør det muligt
at se verbalsprog og kropsudtryk som
dele af et samlet kommunikativt hele.
Hvis man nedtoner det ellers typiske
fokus på repræsentationen som sprogets primære funktion, og i stedet
vælger at fokusere på sprogets faktiske
brug i den sociale interaktion mellem
mennesker, så kan man se, at sprog
også er et middel til social handling
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(se f.eks. Steensig 2001, Hutchby and
Woofit 2008 og Heritage and Clayman
2010). Når vi ytrer os i sociale sammenhænge, gør vi noget. Vi udfører
sproglige sociale handlinger, som er
koordinerede i forhold til de andre
ytringer i samtalen og sociale normer
i øvrigt. Hvis jeg siger: ”hej med jer”,
så udfører jeg den sociale handling
at hilse, som man kan forvente bliver
modsvaret af en tilsvarende hilsen.
Hermed har jeg og de andre deltagere i
interaktionen gjort noget sammen. Og
hvis jeg til min hilsen tilføjer: ”godt
at se jer”, så giver jeg den en bestemt
ladning. Men at sige, at min hilsen repræsenterer eller står for noget
andet, vil ikke give megen mening. På
samme måde er det muligt at se kropslige udtryk som sociale handlinger, der
indgår i den samlede kommunikation.
For selvom kropslige udtryk til en vis
grad er spontane, så viser detaljerede
undersøgelser af måden, hvorpå kropsudryk optræder i social interaktion,
at også kroppens udtryksmåder er
koordinerede i forhold til andre typer
af ytringer og interaktionens forløb.
Med andre ord kan kropskommunikation ses som en social og interaktionel
kompetence på lige fod med det talte
sprog (se Rasmussen, Brouwer and Day
in press).
Det er dermed ikke alene muligt,
men også særdeles vigtigt mere grundigt og indgående at studere kropslige
udtryks funktion og betydning i social
interaktion i almindelighed og i særdeleshed i forhold til emotionel kommunikation blandt udviklingshæmmede.
Dette område er fokuspunktet for et
projekt på Center for Social Praksis og

Center for forskning i Social
Praksis og Kognition (SoPraCon)
under ledelse af lektor Gitte
Rasmussen blev etableret i
2006 på Syddansk Universitet.
Formålet med centret er gennem empiriske undersøgelser at
sætte fokus på relationen mellem
sociale og kognitive aspekter i
den interpersonelle kommunikation hos kommunikations- og
udviklingshæmmede børn og
voksne. Et delprojekt under centret er Thomas Wiben Jensens
post.doc.-projekt om emotionel kommunikation og mennesker med udviklingshæmning.
Med støtte fra VELUX FONDEN
og Carlsbergfondet undersøger
Thomas Wiben Jensen et større
datamateriale bestående af videooptagelser af udviklingshæmmedes interaktion i skolen, på
væresteder og i andre sociale
sammenhænge. Resultaterne er
ved at blive publiceret i internationale og danske tidsskrifter
og vil forhåbentlig resultere i
en øget faglig såvel som politisk
interesse for området.

Kognition (se faktaboks) på Syddansk
Universitet. I det følgende vil jeg kort
beskrive, hvad der menes med emotioner og emotionel kommunikation
og dernæst præsentere projektet og
redegøre for dets resultater, som jeg til
sidst vil sætte i perspektiv i forhold til
bekræftende handlinger og anerkendende pædagogik generelt.
5
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Emotioner og følelser
For at kunne arbejde mere præcist
med emotionel kommunikation er det
til en start vigtigt at lave en skelnen
mellem emotioner og følelser. Inden
for især neurovidenskabelig forskning
(se f.eks. Panksepp
Fælles for begge 1998, Damasio 1999
oplevelser er og Wiben Jensen og
populært sagt, Skov 2007) anskues
emotioner som et
at kroppen rea- primært kropsligt
gerer før hovedet. fænomen, der kort
Emotioner er altså sagt kan defineres
fysiologiske
en automatisk og som
ændringer i kropstildelvist ubevidst standen, mens følelproces, mens de ser ses som de menefterfølgende følel- tale repræsentationer af disse ændrinser af henholdsvis ger1. Emotioner
glæde og frygt opstår som regel ud
i højere grad er fra en ydre påvirkning af organismen.
bevidste oplevelser. Det kan f.eks. være
synet af ens kæreste, der giver ’sommerfugle i maven’ eller omvendt oplevelsen af en bil i høj fart med retning
direkte mod en, som giver et jag
igennem kroppen og dermed sætter
den i alarmberedskab. Fælles for begge
oplevelser er populært sagt, at kroppen reagerer før hovedet. Emotioner er
altså en automatisk og delvist ubevidst
proces, mens de efterfølgende følelser
af henholdsvis glæde og frygt i højere
grad er bevidste oplevelser.
Ydermere har en række berømte
eksperimenter ledet af den portugisisk-amerikanske neurolog Antonio
Damasio vist, at ubevidste, emotionelle somatiske markører arbejder sam6

men med kognitive mekanismer om at
styre kompleks beslutningstagning (se
Damasio 2001). Den opsigtsvækkende
pointe i Damasios studier – som også
har gjort hans bøger til internationale
bestsellere – er således, at emotioner,
følelser og kognition er tæt sammenvævede processer og i forlængelse
heraf, at såkaldt rationelle overvejelser og beslutninger slet ikke ville
være mulige uden emotionelle input.
Damasio og andre udlægger således
populært sagt emotioner og følelser
som hjernens værdisystem, der hele
tiden tilskriver oplevelser kvalitet i
negativ eller positiv retning ved på et
ubevidst niveau at give en somatisk
(kropslig) markering. Den somatiske
markør er indlejret i et præferencesystem indlejret i hjernen, der ’virker’
ved at øve tiltrækning mod somatisk
velvære og frastødning af somatisk
ubehag, og er derved den centrale faktor, der gør os i stand til at træffe ét
valg frem for et andet. Det emotionelle
system bearbejder konstant de sanseoplevelser, organismen præsenteres
for, hvilket betyder, at uden et sådant
system ville alle oplevelser miste deres
”farve”, de ville fremstå ensartede og
”grå”. Emotionerne tilskriver altså hele
tiden oplevelser kvalitet i negativ eller
positiv retning, en kvalitet der er med
til at konstituere det oplevelsesfænomen, vi kalder mening.

Emotionel kommunikation og
udviklingshæmmede
Et yderligere aspekt af emotionernes
funktion, som kun sjældent er indeholdt i den neurobiologiske forskning
i følelser, er kommunikationen og for-
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ståelsen af emotioner og følelser mellem mennesker, der kan pege på, at
emotioner og følelser ud over at være
individuelle oplevelser også kan forstås
som sociale fænomener, som den amerikanske kommunikationsforsker Sally
Planalp her påpeger:
"The mere fact that we communicate
emotion implies that emotion itself is
both personal and social. If our feelings
were entirely personal, with no shared
meaning and no implications for others,
there would be no need to communicate them. Emotions might help us as
individuals to orient to important concerns and guide our actions, but they
would not interest anybody else. At the
opposite extreme, there would be also
no need to communicate emotions if
they were entirely social. If members of
a community felt in unison, emotions
would serve to orient the group to common concerns and to coordinate behaviour, but there would be no individual
variation from one member to another.
But emotions are neither purely personal nor purely social; they are both"
(Planalp 1999: 134).
Interaktionelle og diskursive studier
af følelser er typisk interesserede i,
hvordan følelser er indlejret i sociale sammenhænge (se f.eks. Edwards
1999, Sandlund 2004, Wiben Jensen
in press). Det betyder, at følelser ikke
længere kun ses som indre fænomener,
vi hver især besidder og derefter kan
give udtryk for, men i stedet at følelser nu bliver anskuet som en form for
sociale handlinger i sig selv. I denne
optik eksisterer følelser snarere imellem os som handlinger og relationer,
frem for inden i os.

Udviklingshæmmede oplever selvfølgelig emotioner og følelser i lige så høj
grad som alle andre mennesker, men
på grund af deres nedsatte kognitive
funktioner kan de have svært ved at
repræsentere og finde de rette ord for
deres følelsesmæssige tilstande. Derfor
er deres kommunikation af følelser
kropsligt baseret i endnu højere grad,
end det er tilfældet for resten af
befolkningen. Med andre ord er brugen
af emotionel kommunikation i særdeleshed udbredt blandt udviklingshæmmede. Her er det igen vigtigt at
sondre mellem, om man kommunikerer
sine følelser ved eksempelvis at fortælle om, hvordan man har det. Her
er følelsen selve emnet eller indholdet
af kommunikation, hvilket betyder, at
denne type kommunikation næsten
altid er verbalt baseret. Men derudover
kommunikerer vi også emotionelt. I
emotionel kommunikation ligger det
emotionelle ikke i selve indholdet af
det, som vi siger, men i måden vi siger
det på - eller snarere i måden, hvorpå
vi kommunikerer kropsligt. En sådan
kommunikation kan man analysere
ved at studere forskellige former for
kropsudtryk, såsom:
• gestik (hånd- og armbevægelser)
• ansigtsmimik
• blikretning
• kropspositur og kropsbevægelser
• stemmeføring (smilende stemme,
hviske, råbe, tale med ’sjove stemmer’ osv.)
Alle disse forskellige modaliteter
spiller en rolle i måden, hvorpå vi kommunikerer emotionelle signaler, som
ofte opfanges lynhurtigt, men på et
delvist ubevidst niveau af andre del7
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tagere i interaktionen. For at arbejde
professionelt med emotionel kommunikation er det imidlertid vigtigt at være
bevidst om disse forskellige typer af
kropslige udtryksmåder.

under bordet. Samtidig siger især den
ene bror truttelyde, fløjter og hviner,
mens den anden bror energisk ryster
kroppen og laver fagter.

Eksempler

De to korte beskrivelser ovenfor er
eksempler på, hvordan kropslige emotionelle handlinger indgår som en
central del af den øvrige kommunikation, men alligevel uden at de tildeles
samme status som den verbale kommunikation. Det skal ikke forstås som
en kritik af pædagogernes arbejde,
der som regel er præget af en stor
opmærksomhed på, hvordan kroppen
indgår i interaktionen. Men måske
mangler der faglige redskaber til fuldt
ud at integrere den kropslige dimension i den mere verbalt orienterede
interaktion. Og der er gode grunde til
denne mangel, idet betydningen af
kropslig kommunikation langt hen ad
vejen stadig er underbelyst.
Et vigtigt begreb i denne sammenhæng er termen embodiment, der lidt
kluntet kan oversættes til ’kropslig
forankring’. Mange udviklingspsykologiske og kognitive forsøg har vist, at
menneskets bevidsthed på et fundamentalt niveau er forankret i kroppens
bevægelser og dens orientering i rummet. Mere præcist betyder det, at vores
begrebsmæssige strukturer samt sociale
og kognitive kompetencer evolutionært
set er formet af det motorsensoriske
system i hjernen, som ellers i første
omgang er sat til at regulere kroppens
bevægelser. Det har ført til, at flere
forskere i dag taler om tænkning som
en form for kropsliggjort erfaring (se
f.eks. Johnson 2008 og Gallagher 2008).

En knap syvårig udviklingshæmmet
dreng skal gennemgå forskellige ordlege med en specialpædagog. I starten
siger drengen meget lidt og vil helst
bare gentage, hvad pædagogen lige har
sagt. Han virker indesluttet og uvillig.
Dette skifter dog drastisk, i det øjeblik
drengen kommer op på en trampolin.
Imens han holder pædagogen i hånden hopper han op og ned, smiler og
snurrer kroppen rundt, mens han nu
pludselig selv er i stand til at fremsige
(dele af) flere remser og vers.
Et tvillingepar bestående af to drenge med udviklingshæmning i femseks-års-alderen laver sammen med en
specialpædagog en øvelse, hvor de skal
sætte ord på forskellige situationer
såsom ’pakke gaver op’, ’børste tænder’, ’gå i svømmehallen’ osv. afbildet
på et sæt billedkort. Specialpædagogen
har trods sine anstrengelser svært ved
at få drengene til at fortælle om, hvad
de kan se på billedkortene. Nogen
gange vil de hellere sige noget om det,
der står på deres brors kort end sige
noget om deres eget, eller de virker
bare ikke interesserede i at ’svare
rigtigt’. Men alligevel fremstå drengene kropsligt engagerede. Hele tiden
bruger de deres kroppe til forskellige
former for aktivitet. De slår kortene
ned i bordet, klapper deres hænder
under og over bordet, hopper i sædet
og sparker frem og tilbage med benene
8

Embodiment og social forståelse
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læringsopgaver. Men dette fælles rum
Perspektivet for specialpædagogikken
havde svært ved at blive integreret
kan være, at man i langt højere grad
i retningslinjerne for den konkrete
integrerer fysiske øvelser i læringsprolæringsopgave og blev muligvis oplevet
cessen. I det første eksempel var skiftet
som modstand af pædagogen.
fra indesluttet og passiv til en glad og
ekspressiv tilstand tydeligt forbundet
Bekræftende (emotionelle)
med den fysiske aktivitet, der samtidig
handlinger og anerkendelse
forårsagede en verbal og læringsmæssig
aktivitet fra drengens side.
At forstå og arbejde med sådanne
Samtidig er det også vigtigt at medkropslige sociale handlinger er selvtænke et socialt perspektiv i forhold til
sagt en udfordring for enhver speemotionel kommunikacialpædagog, men man
Perspektivet for
tion, hvilket det andet
kan med fordel forstå
specialpædagoeksempel kan illustrere.
disse handlinger som en
For det meste agerede gikken kan være, at del af den bekræftelse,
de to drenge ikke efter
som er en vigtig del
man i langt højere af eksempelvis anerforventningen om at
grad integrerer
kendende pædagogik.
beskrive de situationer,
Således bruger Peter
som de så på billedfysiske øvelser i
Sørensen
kortene, og pædagogen
læringsprocessen. Westergaard
udtrykket bekræftende
havde svært ved at få
handlinger om den primært kropslige
’tændt for kontakten’ til drengene. Men
kommunikation mellem udviklingsbåde indbyrdes og med de forskellige
hæmmede og pædagoger:
objekter omkring sig havde drengene
"Bekræftende handlinger over for
en meget aktiv og emotionelt præget
kommunikation. De brugte deres kropden sværest handicappede er f.eks. at
pe til at kommunikere og skabe fælles
forsøge affektiv afstemning – altså at
betydning eksempelvis gennem den
efterligne mimik og kropssprog, for
enes rytmiske truttelyde, der blev svaderved at vise, at pædagogen forstår,
ret af broderens fagter, spark i luften
hvordan personen har det. Eller at
og klappen i hænderne. De to drenge
bruge pludrelyde eller udbrud, den
opbyggede et lille interpersonelt ’rum’
udviklingshæmmede selv bruger over
imellem sig præget af engagement,
for pædagogen for derved at vise, at
kontakt, lyst og vilje, hvor de vel at
hun ønsker at forstå ham" (Westergaard
mærke uopfordret ofte ’besvarede’ hinSørensen 2001).
andens billedkort. Denne type kommuDette er selvfølgelig blot et eksemnikation viser på et socialt plan noget
pel på, hvordan man i sit arbejde kan
om børnenes viden og forståelse af
forsøge at integrere læringsmæssige
deres egne ’regler’ og normer for social
opgaver med emotionel kommunikaadfærd. De orienterede sig hurtigt og
tion, men det understøttes af mine
fleksibelt efter hinandens emotionelle
undersøgelser, der viser, at emotioudtryk, mens de var i stand til at dele
nel kommunikation er en central,
9
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men svært håndterlig dimension i
læringsopgaver med udviklingshæmmede børn. En dimension som med
fordel kan medtænkes i højere grad
i specialpædagogikken fremover med
baggrund i forskningsresultater, idet
der kan være et konstruktivt perspektiv i at arbejde med emotionel kommunikation som en form for
social kompetence, der kan integreres i læringsopgaver og den sociale
aktivitet. Emotionel kommunikation
foregår på mange forskelige planer
og med forskellige virkemidler. Som
nævnt indbefatter de både mimik,
gestik, kropspositur og -bevægelser,
samt forskellige typer af stemmelyde. Et yderligere centralt aspekt er,
at den emotionelle kommunikation
ofte omfatter interaktion med fysiske objekter inden for rækkevidde,
og netop herved er der mulighed for
i højere grad at integrere denne kommunikation i læringsmæssige aktiviteter. Men fælles for de mange typer
af emotionel kommunikation er, at de
er spontane og uden et klart indbygget formål, hvilket også er grunden
til, at de ofte opleves som forstyrrende elementer frem for en alternativ
og ligeværdig interaktion. Heri ligger
udfordringen for specialpædagogikken såvel som for interaktionsforskningen.

Noter

1 Et illustrativt og ofte benyttet eksempel på
denne distinktion kan være en situation,
hvor man uforvarende sætter sin hånd på
en varm kogeplade, hvorefter der sker en
fysiologisk ændring i håndoverfladen. Man
reagerer instinktivt ved lynhurtigt at fjerne
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hånden og måske udstøde et skrig, men
det er først lige bagefter, at selve følelsen
af smerte opstår, idet den nu konstitueres
som en repræsentation af den ændring i
kropstilstanden, man er blevet bevidst om.
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