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Kommuniceramer än ord
Pratglad eller traggig

Skillnaden kan vara hårfin när samma meddelande upprepas.

När man väljer att kommunicera så är det
oftast hur man pratar med varandra som man
kommer att tänka på. Men är det verkligen
enda sättet att kommunicera att göra det via
ord? Rösten kan förmedla mer än orden. Tonläget kan avslöjja mer än bara ord. Stammar
fram ord av rädsla då kan det vara svårt att
övertyga om att allt är under kontroll. Likaså
kan det vara svårt att tro någon är seriös om
de har svårt att hålla sig för skratt.

Skvaller

I brist av egna intressen så kan det vara spännande för endel att lägga sig i andras.

Någon som trivs med att prata illa om alla
andra som inte finns i närheten. De brukar
oftast prata illa om dig med när du inte är
med. Skvallertanter och kafferep det är en
uråldrig form av att föra nyheter vidare. Problemet med detta sätt att agera journalist är
att nyheten brukar ändra sitt innehåll från en
person till en annan. Man kan inte komma

ihåg allt eller är olika delar av nyheten mer
intressant än det andra beroende på vem det
är som för nyheten vidare.

Vinkling

Vems sida står den som berättar på?

Kanske kan historien ändra vinkling beroende på om personen gillar eller ogillar det
nyheten handlar om. Dessutom kan dålig
hörsel ändra om ord och kan tolkas som något helt annat.

Skryt

Det man inte får höra av andra behöver man
säga själv?

Finns många orsaker till att det kan behövas att skryta lite om sig själv. De flesta tycker
inte om när någon skryter men ska man finkolla alla med förstoringsglas så har det säkert
hänt att vi någon gång i vårt liv sagt att vi
varit duktiga. Se så duktig jag är när man nu
klarat något nytt. Är det skryt? Eller bara ett
sätt att få den bekräftelse som omgivningen
glömt att ge. Givetvis finns det de som tror
de vet mer än vad de gör. Då är det inte skryt
utan är allmän lögn. Lögner brukar ju inte
fungera så länge förrens det visar sig det vara
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bara en simpel lögn. Upp till bevis kan ju
vara ett bra sätt att se om någon har rätt i
att de är duktiga eller bara fantiserar om
sig själva.

Text

Det skrivna meddelandet.

Behöver ju inte enbart vara rösten
som man kan förmedla det man vill ha
sagt. Ett meddelande i sanden på stranden som blir ett minne blott när vågorna
sköjler bort de sista tecknen. Den formen
av skriven text kan ju vara bra för en kort
stund. Ett hemligt meddelande ingen
kan få del av. Men om man tänkt spara
sin text inför framtiden. Då bör man välja andra ställen att skriva sitt meddelande
på. Kanske en bok eller i en dator. Idag
kan man få sin röst hörd genom en blogg
på Internet. Det fungerar som en öppen
dagbok hela världen kan ta del utav. De
hemligaste detaljerna om sitt privatliv
bör man ju helst inte lägga ut totalt offentligt. Kanske är du nyfiken på hur
andra lever sina liv. Kanske vill du följa
någon kändis blogg?
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Prata på distans

Visst kan man prata på distans med röksignalser .

Det fungerade för längesedan att använda
röksignaler eller solkatter för att skicka enklare meddelanden. Djungeltrumma är en annan variant och då även morsesignaler. Idag
har en stor del av världen tillgång till telefoner
som kan ge oss möjlighet att prata med varandra sålänge mobilen är tillräckligt nära en
telemast och dens telenät som kan fånga upp
mobilens signaler. Denna variant är mobiltelefon som inte behöver vara på en fast plats
hela tiden. Radiosändare finns också som kan
täcka där inte mobilen fungerar.

Nätverks trafik

Din röst kan färdas blixtsnabbt runt jorden samtidigt som du visar upp dig i video.

Det finns ett nyare nät som 1969 fick sitt
första prov på kommunication. Då kopplades
nämligen två datorer ihop för första gången.
Efter det så har det hänt en heldel och nu känner väldigt många till hur man kan prata med
varandra via en dator om man har tillgång
till Internet. Nu blir det nästan som att sitta
framför någon och prata igen. Rösten finns
där samtidigt som man kan se den man pra-
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tar med. Och dessutom kan man skriva det
man vill säga samtidigt och kanske skicka en
länk till någon information man vill visa upp
för sin vän. Möjligheterna är oändliga även
om man inte sitter i samma rum. Det finns
även spel och chat som blir som en ny värld
man kan utforska tillsammans. Distans behöver inte kännas som att man är långt borta
längre. Någon på andra sidan jorden kan helt
plötsligt kännas nära då man kan ta hjälp
utav vad Internet har att erbjuda.

Vilse i världen

Mitt ute i ingenstans utan karta och kompass, då
är man vilse.

Högt upp i luften finns något som kan
hålla koll på var vi är när vi själva tappat
bort oss totalt. GPS kan fånga upp signaler
och visa oss var vi befinner oss och kan ge
instruktioner om hur vi kan hitta dit vi tänkt.
Detta blir som en hjälpande hand som kommunicera med oss när vi behöver det. Kan
verkligen tekniska saker kommunicera med
oss? De kan bli skapade för att underlätta i
vårt dagliga liv. En person med dåligt lokalsinne kan få mycket nytta utav en hjälpande
hand för att slippa tillbringa oändligt med tid
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Sjung ut

Poesi och sång kan förmedla det du vill ha sagt
med talang eller styrka.

Är du arg kan en hård låt verkligen visa
dina känslor bakom det. En tårdrypande dikt
kan få läsaren till att ryckas med av känslorna som kommer med de väl utvalda orden.
Kärlek kan lockas fram av en romantisk sång
skriven just för den personen eller en dikt
skriven direkt från hjärtat. Det finns många
former att utrycka sig med när man kan ta till
både ljud och text.

till all felkörning. Har man tur kanske den
har koll på alla röd och grön ljus på vägen så
man får information i god tid att det är dags
att börja sakta in om den känner av att man
inte uppmärksammat det.

Blinka

Ska du svänga eller flörtar du med mig?

En bil som blinkar visar att de ska svänga
det är ett sätt att berätta för andra i trafiken
vad som är planerat att ske. Det är viktigt
med alla dessa olika sätt att kommunicera på
så att olyckor kan undvikas. Stora skyltar och

plakat med bilder visar varningar och annat
man ska vara uppmärksam på. En skylt och
lite streck på vägen visar var man får gå över.
En mängd olika symboler och bilder som visar oss hur vi ska uppföra oss för att skapa
en trygghet som gör det säkrare för oss alla
som följer dessa regler. Om någon däremot
blinkar med sitt ena öga vid ögonkontakt och
samtidigt ser glad ut då kan innebörden vara
något helt annat.

Bild

Säg det du vill med en bild

Ibland kan en bild säga mer än tusen ord.
En bild kan förmedla kunskap eller bara
lockar ens fantasi till att utförska den. Vad
har bilden att säga? Det är inte säkert att en
bild säger dig samma sak som den säger mig.
Mycket av våra egna erfarenheter är vad vi
kan ta till när vi försöker tyda ett budskap.
Är det bara en bild eller finns det en tanke
bakom den?
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Framtiden utvecklas

Äkta & oäkta

Nu finns det så många som upptäckt hur
smidigt det är att ha med sig en mobiltelefon
eller liten dator när man åker omkring. Det är
så lätt att bara plocka upp mobiltelefonen och
ringa de samtal som plötsligt blev så viktiga.
Lika snabbt kan någon nå dig när de behöver
få kontakt med dig. Telefonkioskernas tid är
förbi. De har tappat sin status när vi plockar
upp vår mobiltelefon som gör att vi kan kommunicera var vi än befinner oss.

Det kan vara svårt att vara säker på vad
som är sant och vad som är falskt när tekniken går framåt så pass mycket att en vanlig
persondator kan användas till att redigera om
en bild så pass mycket att man kan tro det
oäkta är det äkta. Ett huvud på en annans
kropp är inte omöjligt att göra för att ändra
om en bild. Är verkligen fotomodeller så perfekta i verkligheten som de blir på bilden?

Mobiltelefoner och Datorernas tid

Vad är sant och vad är falskt?

Kroppspråk

Nickar du när du säger nej?

Utan att tänka på det så även om vi inte
använder något teckenspråk så använder vi
ändå oss utav kroppspråket. Kanske säger vi
nej med munnen full av mat och istället för
att göra bort oss totalt och öppna munnen så
allt flyger ut. Så istället tar vi och skakar lite
diskret på huvudet och vi har gett vårt svar.
Ofta kan man se på någon om de är oroliga
eller ledsna för någonting. Lika lätt kan man
se på någon att de är glada och lyckliga.
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Thats the End!
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