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Kontekst - Kontaktfelt 

Du

/FeltetKontekst :

Organisation

Virksomhed

Arbejdsområde

Familie

En given  praksis

Kontaktgrænsen

Jeg

Relationen
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Kontekst (feltet)

• Kontekst er den uoplyste og 
betydningsbærende baggrund, 
som bestemmer grundlaget for vort 
samvær.

• Konteksten er afgørende for hvad 
vi – i et bestemt felt eller en given 
praksis – kan tillade os at gøre, 
mene og give udtryk for – og for 
måden vi kommunikerer på.

Felt/

kontekst : 

Den enhed 

(praksis) 

hvorigennem 

vi til enhver tid 

opfatter 

verden.



CFSA



CFSA

De 

nonverbale

systemer

Det visuelle - 2 systemer        Det Vokale  – 6 
elementer

Det usynlige og uhørbare – 3 
systemer

Kinetisk – brug af krop og 
bevægelse

Ansigtsmimik og 
øjenbevægelser

Kropsbevægelse/gestus og 
holdning.

Volumen/projektion 
stemmekvalitet/klang, 
tonalitet/melodik, 
tempo/rytme/varighed,  
artikulation, udtale, 
pauser/stilhed. 

Taktil – brug af  berøring 
og følesans 

Berøring og følesans

Proxemisk – dynamisk brug 
af afstande og placering

Fysiske handlinger i forhold til 
rum og indbyrdes afstand. 

Begreber som territorium, 
status, position.

Olfaktorisk – brug af duft/ lugt

Kronologisk – Timing dvs. , brug af 
tid i mellemmenneskelig  
interaktion . 
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Stemmens brug sammenfletter

1) den kropsligt forankrede stemmefunktion

2) det psykologiske oplevelseslandskab forbundet 
med stemmens udfoldelse

3) tid, rum, dvs. den konkrete 
kommunikationssituation, f.eks. teaterscene, 
klasseværelse,
konsultation eller dagligstue m.a.o. offentlig, 
institutionel ramme eller privat sfære og de 
tilstedeværende i den ramme, hvor stemmen udfoldes

4) den stemme-, tale- og kropssprogkultur, der er 
udviklet over tid i den givne kontekst

5) det verbale indhold, som stemmen fremfører –
hvad enten det er litterær tekst, planlagte, 
indstuderede eller spontane udsagn.
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Kommunikationens Pentagon

Frivillig

Kontakt

Mimik 

Kropssprog 

stemmeføring

Påklædning

Bruger(e)

Køn 

Alder 

Værdier

Social situation:

arbejdsløs,hjemløs, 

Syg, ensom  

I arbejde

Under uddannelse

Interesser

Ord

Formulering

Talestrøm

Stemmelyd

Emne

Kontekst

Situation/omstændigheder, sted og arkitektur, kultur, historie, geografi –

lokalt/globalt, magtforhold.

Relation – dialog 
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Situations-

fornemmel
se:



CFSA

Kommunikere = at gøre fælles = 
det vi gør sammen

Kontekst -felt –sted-situation
Praksis

Rolle (frontstage – backstage)
Figur-Grund
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Stemmen 

 Er kroppens forlængelse i rummet

 Hænger sammen med vores 
kropstilstand

 Hænger sammen med hvilken 
situation vi kommunikerer i og med 
hvem

 Kan berøre lytteren på mange 
forskellige måder f.eks. blødt, hårdt, 
tilbageholdt, svagt .

 Kan drage lytteren ind 

 Kan støde lytteren bort
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Jordforbindelse og kropsholdning (attituder):

Neutral

Opspændt kropsholdning 

Underspændt kropsholdning 

Åben – Lukket

Energi  - dynamik 

13

Nonverbal 
Adfærd -
kropssprog
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Fokuserende træk  Fokusforvirrende træk

Levende Stemme                  Klangløs stemme

Varieret stemmebrug           Monoton stemmebrug

Præcist kropssprog                Flagrende kropssprog

Tydelig udtale                         Slap udtale
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Stemmeføring

VEJRTRÆKNING og PAUSER i talestrømmen

 Slippet i mavemusklerne giver tid til dybere indånding

 Pausen giver ro og ophold i talestrømmen

 Bevidst dybere vejrtrækning er en kilde til egenomsorg:

 Forankring af vejrtrækn. dybere i kroppen skaber 
centrering og beroligelse af nervøse reaktioner: f.eks. 
forhøjet puls, hjertebanken, hastigt og højcostalt 
åndedræt (dvs. et åndedræt placeret i brystkassen uden 
muskelslexibilitet i mellemgulv og mave) 
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Stemmeføring 

og talesprog

SPROGMELODI:

variation igennem sætningen og  
åben/lukketsætningsendelse, som medicin mod 
”monotoni”. Autencitet: bevar den sprogmelodi, der er 
karakteristisk  for dig. Jusster, hvis modtageren ikke kan 
”stille ind” på den. 

 TRYK OG BETONINGER:

Understregning af det vigtige i dine udsagn. Medicin mod 
monotoni. 

 TEMPO/RYTME-DYNAMIK

hurtig – langsom. Variation.

 VOLUMEN/RUM – PROJEKTION

høj - lav volumen. At sende stemmen afsted for at "berøre” 
modtageren med den, så de fornemmer følelsestone og 
stemning i dine ord. 

 ØJENKONTAKT

At ”berøre” den anden med øjenene og stemme: Jeg ser dig !
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Hvordan oplever du det verbale og det 
nonverbale?



 Gearskift – (f.eks. virkningen og betydningen af dynamiske skift i stemme/tale, ansigtsmimik og bevægelse i 
rummet)

 Hvordan oplever du attituden/kropsholdningen? (f.eks. Vugger på fødder, rolig, aktiv, åben, lukket, 
aggressiv…)

 Hvordan oplever du kropssproget? (f.eks. adækvat, flagrende, underspillet)

 Hvordan oplever du stemmen? (Luftig, indeklemt, rolig, fast, hård, behagelig)

 Hvordan oplever du talestrømmen?  (usammenhængende, fri, interessant, præcis)

 Hvordan oplever du ordene?  (velovervejede, overstrømmende, knappe, oplysende, forvirrede, saglige)

 Andet der har en virkning? 
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Litteraturliste

 Inge Dinesen: Samtaler der kræver mod (Artikel i antologi udgivet af Center  for 
Frivilligt Socialt Arbejde , 2017)

 Inge Dinesen: Brug Stemmen Bedre (opslags- og lærebog udgivet marts 2018 på 
Forlaget Varius) 

 Basil Bernstein: Class, Codes and Control  (Routledge, 2003)

 Bent Falk: At være – der, hvor du er (nyt Nordisk Forlag 2006)

 Tor Nørretranders: Vær Nær (Forlaget Tor.dk 2013)

 Retorik der flytter stemmer - hvordan man overbeviser i offentlig debat

 Charlotte Jørgensen : Med udgangspunkt i tv-debatterne 'Bytinget' belyses hvordan 
man overbeviser andre og vinder stemmer hos et repræsentativt publikum af 
borgere i en debat om et konkret politisk spørgsmål.

 Men  hvordan skal jeg få det sagt?  Christine Byriel, C.A. Reitzels Forlag.

 Antonio R. Damasio: Descartes' fejltagelse - Følelse, fornuft og den menneskelige 
hjerne (2001, 1. udgave, Hans Reitzel)


