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Sammandrag 

 

Syftet med studien är att visa på ett vidare perspektiv över hur pedagoger talar om 

bemötandet av de två kategorierna tigare och talare, samt hur pedagoger talar om 

användandet av gruppindelningar med hänsyn till tigare och talare. Vår studie tar sin 

utgångspunkt i socialkonstruktivistisk teori, och vi intresserar oss för hur pedagoger upplever 

tigare och talare i sociala interaktioner i klassrummet. Studien är inspirerad av diskursanalys 

med inriktning mot diskurspsykologi. Empirinsamlingen gjordes med en kvalitativ metod. 

Sex pedagoger intervjuades utifrån två olika intervjuguider.  

 

Intervjusvaren visade att pedagogerna huvudsakligen strävade efter att få tigarna att bli talare. 

Pedagogerna ansåg att det finns två olika slags talare, varav den ena upplevdes som mer 

problematisk av pedagogerna. Pedagogerna menade att dessa elever måste styras upp på ett 

eller annat sätt. Den andra varianten av talare sågs som positiv på grund av att den skapar 

dynamik i klassrummet. Samtliga pedagogers åsikt var att tigarna kan göra sin röst hörd när 

de befinner sig i mindre grupper. Därmed funderade de inte nämnvärt över kategorierna tigare 

och talare vid gruppindelning.  

 

Vår undersökning har visat på att det är en utmaning för pedagogen att få tigande och talande 

elever aktiva och engagerade i undervisningen. 

 
Nyckelord:  
Gruppindelning, tigare, talare, bemötande  
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Förord 

 

Vi har gemensamt arbetat med detta examensarbete och har i lika stor utsträckning bidragit 

till arbetets upplägg och utformning. Vi har båda varit aktiva i insamlingen och vid analysen 

av empirin, samt vid nedskrivning av samtliga texter. 

 

Vi vill framföra ett varmt tack till alla som gjort det möjligt för oss att genomföra detta 

examensarbete. Ett särskilt tack till alla pedagoger som deltog i undersökningarna, samt våra 

handledare Ingrid Nilsson och Torbjörn Jansson som har givit oss individuell handledning. Vi 

vill även tacka varandra för ett gott samarbete under hela lärarutbildningen. 

 

 

Isabelle Clippert och Camilla Otterdahl 
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1 Inledning 
 

De flesta individer placeras i samhällslivet i olika gruppkonstellationer. I de olika grupperna 

blir individerna antingen tilldelade eller tar sig roller. En individ som inte känner sig tillfreds 

med sin roll eller sin grupptillhörighet kan uppleva det som ett problem. I skolans värld, och i 

dess olika gruppindelningar, har pedagogen det yttersta ansvaret över att tilldela elever roller 

och att hjälpa elever ut ur roller de inte trivs med. I Lpo94 (1993, s. 9) är ett av målen att 

skolan ska sträva efter att varje elev ska lära sig ”använda sina kunskaper som redskap för att 

formulera och pröva antaganden, lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden”. För att detta mål ska uppfyllas krävs att 

elever vågar tala inför varandra, lyssna, diskutera och argumentera. 

  

Under vår VFU, verksamhetsförlagd utbildning under lärarutbildningen, har vi upplevt många 

olika roller som finns och uppstår i ett klassrum och i de olika grupper som konstrueras. 

Pedagogen har till uppgift att hantera problematiska situationer som kan uppstå i dessa 

gruppindelningar. Vi vill därför fördjupa oss inom denna problematik. På grund av 

mångfalden av olika roller har vi valt att begränsa oss till rollerna tigare och talare. När vi 

talar om gruppindelning menar vi små grupper om 3 till 6 elever som pedagogen konstruerar i 

undervisningssituationer. De elever som är tystlåtna respektive talföra i klassrumssituationen 

är dem som vi i studien kommer att benämna tigare respektive talare.  

 

Egen skolgång, VFU-perioder och lärarvikariat har givit oss en bild av tigare och talare, samt 

av hur pedagoger använder sig av gruppindelningar för att hantera tigare respektive talare. 

Vår uppfattning är att alla elever inte är lika delaktiga när en arbetsuppgift skall genomföras. 

Tysta elever kan vara duktiga, men de kan likaledes uppfattas som smitare på grund av att det 

många gånger är talarna som hörs i klassrummet. Enligt vår erfarenhet finns generellt två 

olika kategorier av talare. Den första är en elev som talar om sådant som inte hör till saken. 

Den sortens tal stjäl uppmärksamhet både från pedagoger och från andra elever. Den andra 

kategorin av talande elev talar mycket, men om relevanta saker som hör till ämnet. Vi är 

medvetna om att denna uppfattning kan påverka studien, men vår förhoppning är att vi kan 

bortse från denna och ställa oss neutrala. 
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Genom studien vill vi bidra till utvecklingen av metodiken i hur en pedagog kan bemöta 

tigare och talare i skolverksamheten. Det är viktigt, anser vi, att få insikt i bemötandet av 

elever med tanke på att en av pedagogens uppgifter i sitt arbete med eleverna är ”att 

organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Lpo94, 1993, s. 12). Vidare finns ett annat mål: elever ska 

innan de lämnar grundskolan klara av att ”hantera det svenska språket, lyssna på andra samt 

kunna uttrycka sina idéer och funderingar både i tal och i skrift” (Lpo94, 1993, s. 10). Det 

finns med andra ord flera mål i Lpo94 som hänvisar till att pedagoger ska arbeta aktivt för att 

få tigarna till att våga tala, samt att få talarna till att bli bättre lyssnare.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi vill få ett vidare perspektiv över hur pedagoger talar om bemötandet av de två kategorierna 

tigare och talare. Genom detta vill vi se om pedagogerna bemöter de olika kategorierna på 

likartat sätt eller vad som skiljer bemötandet åt.  Vi vill också se hur pedagoger talar om 

användandet av gruppindelningar med hänsyn till tigare och talare. Är detta något 

pedagogerna har i åtanke när gruppindelningar sker?  

 

Med tanke på vårt syfte som presenterats ovan har vi formulerat följande frågeställning: 

 

• Hur säger sig pedagoger bemöta tigare? 

• Hur säger sig pedagoger bemöta talare? 

• Hur säger sig pedagoger göra gruppindelningar med avseende på tigare och talare? 
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2 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel beskrivs tigare och talare ur tre olika perspektiv. Till att börja med anläggs ett 

grupperspektiv för att beskriva miljön som tigarna och talarna är en del av. 

Individperspektivet som följer beskriver generellt hur tigare respektive talare kan upplevas 

som personer, samt hur de kan agera i olika situationer. Vi har följaktligen inte gått in på alla 

underkategorier som ligger under tigare respektive talare utan håller oss mer övergripande. 

Det är inte relevant för vår studie att undersöka varför en elev tillhör kategorin tigare 

respektive talare eller vad som bidrar till att individen är en tigare eller talare. Avslutningsvis 

har vi valt att presentera två undersökningar gjorda av Jan Einarsson och Tor G Hultman. 

Dessa undersökningar ligger i vårt tredje avsnitt skolperspektiv. Vi är medvetna om att valet 

vi gjorde föll på två olika forskningar men med samma forskare, vilket kan tyckas ge ett smalt 

intryck. Bland de undersökningar vi har funnit anser vi likväl att dessa är mest närliggande 

vår studie.  

 

2.1 Tigare och talare ur ett grupperspektiv  

Svedberg (2007, s. 16) definierar en grupp som bestående av minst tre medlemmar som 

samspelar för att utföra en uppgift eller för att uppnå ett mål. Om en grupp ska bestå är det 

viktigt att det finns en enighet i gruppen. När enigheten försvinner brukar gruppen oftast 

ombildas eller upplösas.  

 

Enligt Nilsson (1993, s. 24) är grupper mer en process än en produkt. Med andra ord 

förändras de kontinuerligt. Exempelvis är inte en samling människor i en hiss en grupp, men 

om hissen stannar för att det blir strömavbrott blir människorna i hissen snabbt en grupp. Då 

har de plötsligt något gemensamt med varandra. I en skolklass kan det finnas flera olika 

grupperingar, det vill säga en skolklass behöver inte vara en grupp i sin helhet.  

 

Svedberg (2007, s. 108) nämner att vi alla har olika erfarenheter och upplevelser av att 

tillhöra grupper. De positiva upplevelserna kan vara samhörighet och glädje medan de 

negativa kan stå för oförståelse och grymhet. Vidare skriver Svedberg att för att kunna 
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tillhöra en grupp krävs anpassning av individen. I skolans värld krävs anpassning av eleverna 

när de befinner sig i ett och samma klassrum.  

Prage och Svedner (2000, passim) hävdar att det är bra att använda sig av grupparbeten med 

grupper om tre till fyra individer. Grupparbetet kan bidra till att alla elever vågar säga vad de 

tycker. Ett grupparbete kan även fungera som en uppvärmning inför en diskussion med hela 

klassen. Trots det är det vanligt förekommande att de talföra eleverna tar överhanden i 

samtalet i de mindre grupperna. Vid gruppsamtal kan det enligt Prage och Svedner vara bra 

att inleda med att ge alla elever samma problem att fundera över innan smågrupperna bildas. 

När smågrupperna bildats berättar var och en om sin fundering kring problemet. Först när alla 

har fått möjligheten till detta börjar diskussionen. Prage och Svedner rekommenderar att 

pedagogen går runt i de olika grupperna utan att vara för närvarande eller styrande. Visa 

intresse bör pedagogen göra genom nickningar och instämmanden, samt genom att stötta 

gruppen när de tappar tråden eller ge uppmuntran som bidrar till att gruppen kommer vidare i 

diskussionen.  

 
Enligt Stensaasen och Sletta (1997, s. 229) är god kommunikation i skolan dels grunden för 

att pedagogen ska kunna utveckla grupper, dels grunden för att eleverna ska kunna utveckla 

relationer till varandra, framföra information samt diskutera tankar och idéer.  

 

2.2 Tigare och talare ur ett individperspektiv 

Under förundersökningen inför studien insåg vi att det finns flera olika varianter av tigare 

respektive talare. Cervone och Pervin (2007) tar upp Eysencks personlighetsdimensioner. 

Eysenck var teoretiskt influerad av Jung och de gamla grekerna. Han utgick ifrån 

traitpsykologin och dess synsätt.  Med ”traits” menas de drag som ses som grundläggande 

tendenser i vår personlighet, som inte är relaterade till en speciell situation (Cevone & Pervin, 

2007, s. 238). Vi har tagit del av Eysencks personlighetsdimensioner introvert och extrovert 

personlighet.  

 

Enligt Cervone och Pervin (a.a., s. 258) beskriver Eysenck introverta människor som mer 

passiva, mer försiktiga och lugna i sin stil än människor med personligheten extrovert. 

Människor som är extroverta är sociala, utåtriktade och pratar ofta mer än människor med 

personligheten introvert. Båda personlighetstyperna kan yttra sig i stabil eller instabil form. 
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De personligheter som Eysenck har definierat stabilt introverta är flegmatiker. De är 

personligheter som visar få känslor och är tröga och sävliga. En individ med personligheten 

introvert stabil tillhör kategorin blyga enligt Eysencks personlighetsdimensioner. Introverta 

instabila personligheter går under namnet melankoliska, vilka karaktäriseras av svårmod och 

tungsinthet. Extrovert stabil personlighet ligger under begreppet sangviniker, vilket innebär 

att karaktären är optimistisk och glad. Extrovert instabil personlighet ligger under begreppet 

koleriker. Dessa kan beskrivas som uppbrusande och hetsiga (a.a., s. 258).  

 

Hwang och Nilsson (2005, s. 128) skriver att det är vanligt att många människor upplever 

blyghet i vissa situationer, framförallt bland okända människor eller vid situationer där 

människor upplever sig som osäkra. Är upplevelsen av blyghet grundad på yttre faktorer 

kallas det för osäkerhet. Handlar det om inre osäkerhet är det frågan om blyghet. Hwang och 

Nilsson skriver att det är troligt att blyghet är ärftligt, på grund av att många blyga barn har 

någon av föräldrarna som är blyga. Det är vanligt att blyghet är en oföränderlig egenskap. 

Visar barnet blyghet i hemmet är barnet dessutom blygt i skolan och i andra situationer. I 

skolmiljö undviker dessa barn redovisningar och andra liknande inslag. En elev som har en 

blyg personlighet brukar vid upprepade tillfällen svara ”vet inte” om lärarna ber dem svara på 

en fråga. Hwang och Nilsson hävdar att detta kan bidra till att blyga elever tenderar att bli 

bortglömda av pedagogen. Pedagogen har en viktig uppgift i att behandla de blyga eleverna 

med värme och förståelse för att försöka neutralisera blygheten. Framförallt bör detta tänkas 

på i de yngre åldrarna innan puberteten, då blygheten som mest påverkas av bemötandet. 

Annars kan de blyga elevernas negativa identitet förstärkas.  

 

En individ med instabil extrovert personlighet kan ha svårt att lyssna på andra, enligt 

Eysencks personlighetsdimensioner (Cervone & Pervin, 2007, s. 258). Ronthy-Östberg och 

Rosendahl (1995, s. 42) skriver att en av de vanligaste orsakerna till att vara en dålig lyssnare 

är självupptagenhet. För att vara en god lyssnare krävs att lyssnaren släpper fokus på sig själv. 

Ett annat hinder för att bli en god lyssnare är att individen upplever rädsla för närhet. Denna 

rädsla är från individens sida omedveten och grundas i att individen inte vill bli för beroende 

av någon annan. Med andra ord upplever personen en rädsla över att bli sviken och sårad. 

Ytterligare en orsak till att någon har svårt för att lyssna kan vara att det finns en rädsla i att få 

höra något den inte vill få kunskap om. Enligt Ronthy-Östberg och Rosendahl (a.a. s. 42) är 

detta grundat på att individen inte upplever sig ha tillräcklig ork till att ta ansvar för det sagda. 

Ett sätt att skydda sig själv är att inte lyssna. Den kunskap eller information individen har 

 9



missat på grund av ett ouppmärksamt lyssnande bidrar till att personen inte genomför vad 

som egentligen var planerat.  

Det är vanligt att en talares personlighet är mer öppen, vilket enligt Ronthy-Östberg och 

Rosendahl (a.a., s. 26) innebär att personen visar sitt rätta jag. En individ som är öppen i sin 

personlighet delar med sig av självvalda bitar. Öppenhet beror på individens personlighet, 

vem individen samtalar med, relationen mellan individen och samtalspartnern samt 

samtalssituationen.  

 

Slutligen så finns det en tystnad som inte behöver vara kopplad till olika personlighetstyper 

utan den är allmänt mänsklig. Om denna skriver Einarsson (2004, s. 105). Han menar att när 

talandet stannar upp behöver det inte uppfattas som en tystnad, utan denna tystnad kan vara 

en paus. En paus är en tystnad som kan uppstå på grund av att talaren behöver tänka till eller 

hämta andan. I talandet ingår dessa naturliga pauser.  

 

2.3 Tigare och talare ur ett skolperspektiv 

Jan Einarsson och Tor G Hultman är professorer inom svenska språket. Den tidigare forskning 

som ligger närmast vårt problemområde är Einarssons och Hultmans (1984) studie. Författarna 

presenterar en rapport som nio studerande från Lunds universitet utfört för Einarssons och 

Hultmans räkning (Bruzelius m.fl., 1981). Vi har tagit del av båda 

forskningspresentationerna, men valt att referera till Einarsson och Hultman. Detta val 

gjordes utifrån att det är Einarsson och Hultman som är ansvariga för studien, och därmed är 

upphovsmännen.  

 

Einarssons och Hultmans (1984, passim) undersökning gjordes i nio klasser bland de äldre 

åldrarna. Det gjordes gruppindelningar bestående av fyra elever i varje grupp. Grupperna 

bestod av den flicka och den pojke som talade mest i klassen respektive den flicka och den 

pojke som var tystast, alltså talade minst i klassen. Undersökningen visade generellt att 

eleverna som pedagogerna valt ut som talare var de som talade mest i smågrupperna.  

 

Experimentet kom enligt Einarsson och Hultman (a.a., passim), gällande kategorin den 

talande pojken, fram till att han i gruppen kunde vara dominant och självisk genom att styra 

samtalet. Grunden för dominansen kunde bero på ett gott självförtroende, och därmed utsåg 

 10



han sig till ledare i gruppen. Den talande pojken bidrog ofta till att alla samverkade i gruppen. 

Det finns vidare enligt experimentet två kategorier av tystlåtna pojkar. Den ena är en pojke 

som är isolerad, annorlunda och utmärker sig med ett specialintresse. Specialintresset inger en 

känsla av att han själv valt att hålla sig utanför gemenskapen i klassen. Han försöker hitta sina 

likar någon annanstans. Han svarar knappt på tilltal och talar nästan aldrig i klassrummet. Vid 

redovisningstillfällen skolkar han och på rasterna talar han med pojkar som har samma 

specialintresse som han själv har. Den här kategorin av pojke tar lång tid på sig när han talar 

och talar mycket tyst. Han är pedantisk och korrekt. Pojken visar undergivenhet genom att 

tillåta att andra avbryter, överröstar och till och med driver med honom. Den andra kategorin 

av tystlåten pojke har ett lågt värde i klassen. Han är den elev som alltid blir över. Under 

experimentets gruppdiskussion tittar inte ens hans klasskompisar på honom. Klasskompisarna 

talar förbi honom och låtsas inte höra när han försöker säga något. Den tystlåtna pojken i 

denna kategori hinner enbart säga några enstaka ord i diskussionen innan han avbryts. I 

klassrummet försöker han aldrig säga något och det verkar som om inte ens pedagogen ger 

honom chansen till att någon gång få försöka göra sin röst hörd.  

 

Den talande flickan blev en tydlig kontrast mot de flickor i klassen som upplevdes tystare. 

Den talande flickan kunde i någon av grupperna fungera som hjälplärare, och viktigt för 

henne var att se till att gruppens deltagare höll sig till ämnet. Den tystlåtna flickan i 

experimentet visar undergivenhet genom sitt språk. Hon stakar sig, letar efter ord, tvekar och 

uttrycker sig med en stämma som upplevs som tyst och osäker (a.a., 1984, passim). 

 

Ett andra forskningsområde som vi valt att ta upp är studier om tigare och talare ur ett 

genusperspektiv. Einarsson och Hultman (a.a., passim) skriver att talarutrymmet i 

klassrummet fördelas dels på grund av att pedagogen talar med flickor och pojkar på olika 

sätt, dels på grund av att pojkar och flickor tar för sig olika mycket av talarutrymmet. 

Observationer har gjorts på olika skolor i olika klassrum för att undersöka skillnader i hur 

pedagoger talar med pojkar respektive flickor i grundskolan. Einarsson och Hultman kom, 

beträffande flickor, fram till att flickor är lugna, hjälpsamma och har tålamod att vänta på sin 

tur. Det är vanligtvis flickorna som ombeds att läsa högt ur lärobokstexter. Vid de situationer 

där det förekom skratt mellan flickorna och pedagogen, upplevdes detta som att där fanns en 

underton av förlägenhet. Observationerna visade situationer där flickorna fungerade som 

pedagogens hjälpreda.  
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Beträffande pojkar visade Einarssons och Hultmans (a.a., passim) forskning att pojkar tar 

egna initiativ till att tala med pedagogen, de frågar och kräver mer hjälp. Pojkar får fler och 

hårdare tillsägelser samt bjuder på egna erfarenheter inför klassen. Förekom det skratt mellan 

pojkar och pedagogen upplevdes det som att det var förenat med lättsamhet.  

 

Einarsson och Hultman (a.a., passim) kom genom sin studie fram till att pedagogen generellt 

står för två tredjedelar av den tid som det talas i klassrummet. Den sista tredjedelen av 

talarutrymmet delar eleverna på. Pojkarna använder sig av två tredjedelar av talarutrymmet, 

medan flickorna använder sig av en tredjedel av talarutrymmet. 
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3 Teori och metod 
 

Metoden vi har valt att använda för vårt material är inspirerad av diskursanalys, och 

framförallt av diskurspsykologi, vilken integrerar med vårt teoretiska perspektiv 

socialkonstruktivism. Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 10) beskriver diskursanalys 

som ett paket där teori och metod integrerar med varandra. Diskursanalys är enligt Winter 

Jørgensen och Phillips (a.a., s. 117) tidskrävande. Vi valde trots vår begränsning av tid att 

utgå från metoden diskursanalys och använda oss av den som inspirationskälla. Detta grundar 

vi på att diskursanalys är en metod som används vid undersökning om hur människor talar om 

vissa fenomen. Detta upplevde vi tilltalande och intressant, på grund av att det var lämpligt att 

undersöka hur pedagoger talar utifrån vår frågeställning. Nylén (2005), anser att 

”diskursanalys är en omfattande vetenskaplig inriktning” (s. 38). Med stöd av detta uttalande 

om metodens omfattning valde vi att använda diskursanalys enbart som inspirationskälla. 

Vårt teoretiska perspektiv, socialkonstruktivism, använder vi oss av i vår resultat-, analys- 

och diskussionsdel.  

 

Gällande empiriinsamlingen har en kvalitativ metod använts. Trost (2005, s. 14) skriver att 

kvalitativa studier är en metod som används för att få ökad förståelse eller för att hitta olika 

former av mönster. Han framhåller att kvantitativa studier däremot är något som tillämpas vid 

undersökningar där resultatet ska vara i siffror, exempelvis statistiska uppgifter.  

 

Detta kapitel inleder vi med en beskrivning av diskursanalys, samt av vår inriktning mot 

diskurspsykologi, och går vidare till vårt teoretiska perspektiv, socialkonstruktivism. När 

diskursanalysen med dess undergrupper har presenterats går vi närmare in på hur vi har valt 

att gå tillväga i vår empiriinsamling och analys, samt de etiska riktlinjer vi har utgått från.  

 

3.1 Diskursanalys 

Nationalencyklopedin (NE, 2000) beskriver diskurs i dagligt tal som ett samtal eller som ett 

yttrande. Börjesson och Palmblad (2007) skriver om Michel Foucaults resonemang kring 

diskursernas sanningseffekter, som teoretiskt har präglat diskursanalysen. Sanningseffekterna 

har gett ramar kring vad som är sant och tänkbart inom diskursanalysen: ”Vem får tala och 

varpå vilar denna legitimitet? [---] Diskurser är då inte bara vad som sägs i olika 
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sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det” (s. 12, originalets kursiv). 

Nationalencyklopedin (2000) skriver att enligt Foucault är en diskurs styrd av regler under en 

viss kunskapsinstitution, exempelvis inom psykiatrin. Det finns olika sätt att se på diskurs. En 

inriktning inom diskurs handlar om det konkreta språket som människor använder sig av, 

både i tal och i skrift.  Enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000) innebär ordet diskurs att 

språket är ordnat i ett visst mönster gällande yttranden inom vissa specifika områden. De 

olika områdena är exempelvis medicin eller politik, där det inom respektive område talas på 

två olika sätt. Det talas då med andra ord om en medicinsk diskurs eller en politisk diskurs. 

Sammanfattningsvis är diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (s. 7).  

  

När diskursanalys tillämpas anser Börjesson (2003, s. 22) att forskaren på något sätt bör 

påverka sina observationer, exempelvis genom att dramatisera dem utifrån en viss intrig för 

att få fram de olika diskurserna. Detta bör göras för att få deltagarna att tala utifrån sin egen 

diskurs och inte utifrån sin yrkesdiskurs, det vill säga för att få fram vad deltagarna egentligen 

tycker. Enligt Börjesson och Palmblad (2007, s. 16) finns det i diskursanalysen flera 

perspektiv omkring ett fenomen. Det finns alltid flera sätt att prata om ett fenomen och 

därmed fler diskurser att lägga till. Med andra ord blir diskursanalysen aldrig färdig. Utifrån 

diskursanalys är det inte möjligt att återspegla verkligheten eller att leta efter bakomliggande 

orsaker. Diskursanalysens uppgift är framförallt att belysa olika sätt att tala om ett fenomen. 

Vi kan inte vara säkra på att vi får reda på hur verkligheten egentligen ser ut, men det är ändå 

vår förhoppning. 

 

3.1.1 Diskurspsykologi 

Det finns enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000) olika inriktningar inom diskursanalys. 

Dessa är bland annat diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. Vi har valt att 

använda oss av och fördjupa oss inom diskurspsykologi, eftersom vi anser att den 

inriktningen är relevant för vår undersökning. Diskurspsykologi inriktar sig nämligen på de 

sociala relationerna mellan människor, samt hur språket och diskurserna används i 

människors samtal med varandra (a.a., s. 7, 116). Till grund för diskurspsykologi ligger 

socialkonstruktivism, vilken har utvecklats utifrån socialpsykologin. Både diskurspsykologi 

och socialkonstruktivismen handlar om sociala strukturer då det gäller attityder, grupper och 

identiteter (a.a., s. 103). 
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I diskurspsykologins empiriska studier fokuseras på hur individers identiteter bildas, påverkas 

samt görs om på grund av olika sociala situationer (a.a., s. 105). I vår studie undersöker vi hur 

pedagoger talar om bemötandet av tigare och talare, samt hur de förklarar hur de gör sina 

gruppindelningar med avseende på tigare och talare. Vi anser att pedagogers bemötande, samt 

hur de väljer att göra sina gruppindelningar, indirekt påverkar individernas identiteter. 

Problematiken ligger inom diskurspsykologin. För att få fram olika diskurser skriver 

Börjesson och Palmblad (2007, s. 13) att forskarna ska utgå från att ställa vissa grundfrågor 

som hjälper arbetet att få fram rätt diskurs. Utifrån vår studie studerar vi pedagogernas 

utsagor om hur de på olika sätt talar och berättar om den aktuella diskursen. Nästa steg är 

sedan att fråga sig vad det är i de olika diskurserna som skiljer sig samt hur de förhåller sig 

till varandra.  

 

Nylén (2005, s. 43) skriver att vid framställning av empirin finns det inga specifika regler 

som bör tillämpas. Vad som istället bör tänkas på vid användandet av en diskursanalys är hur 

empirin utförs, samt syftet med studien. Däremot bör det i framställningen av empirin ingå 

utdrag i form av citat från deltagarna. 

 

3.1.2  Teoretisk utgångspunkt: Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivismen har sin grund i socialpsykologin, vilken inriktar sig på det sociala 

samspelet. Inom den socialpsykologiska forskningen anses beteendet påverkas av relationer i 

omgivningen, samt av de situationer som en person kan hamna i (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 98). Barlebo Wenneberg, (2001, s. 10) skriver att socialkonstruktivism är 

främst ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Socialkonstruktivister 

undersöker bakomliggande orsaker till ett visst uppförande. Många gånger döms en person 

efter ett beteende förknippat med personlighet och inte förknippat med en situation. En 

grundprincip för socialkonstruktivism är att sociala handlingar inte är naturbestämda, med 

andra ord är inte alla handlingar grundade på personligheten. Socialkonstruktivisterna menar 

att handlingar inte alltid bestäms av kroppen utan är socialt konstruerade. Det innebär att 

människor vet hur de ska uppföra sig på olika sociala platser. Trots en önskan att ge utlopp 

för en viss känsla styrs handlandet av platsen personen befinner sig på (a.a., s10). Angelöw 

och Jonsson (2000, s. 53) skriver utifrån Burr att socialkonstruktivismen ifrågasätter 

människors iakttagelser av världen. Ifrågasättandet ligger i varför människan kommit fram till 
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slutsatsen att människosläktet består av två olika grupper, män och kvinnor. 

Socialkonstruktivisterna anser att uppdelningen lika gärna kunde ha gjorts utifrån exempelvis 

de två grupperna ljushåriga och mörkhåriga.  

 

Angelöw och Jonsson (a.a, s. 54) skriver utifrån Burr att socialkonstruktivister menar att 

människor påverkas av sitt historiska och kulturella arv. Hur omgivningen uppfattas beror på 

var någonstans i världen individen lever och vilken generation individen tillhör. 

 

Socialkonstruktivister studerar språket som används i sociala interaktioner och processer där 

språket utvecklas och befäster kunskap. Genom sociala interaktioner befäster människan sin 

kunskap. Därför anser socialkonstruktivister att det är intressant att studera all slags social 

interaktion. En individs verklighetsuppfattning och sociala konstruktioner formas av sociala 

processer som individen deltar i. Enlig socialkonstruktivismen har människor lättare att ta till 

sig kunskap genom sociala handlingar (a.a., 2000, s. 55).  

 

En svaghet med teorin vi har som teoretiskt utgångspunkt är att socialkonstruktivister 

intresserar sig för bakomliggand orsaker till ett visst beteende. I vår studie har vi avsagt oss 

från att undersöka detta. Men socialkonstruktivism handlar även om socialt samspel vilket 

passar in på vår studie.  

 

3.2 Urval 

Vi har i empiriinsamlingen varit i kontakt med sex pedagoger från fyra olika skolor i två olika 

kommuner i Västsverige. Av de sex intervjuade pedagogerna valdes sedan ut fyra pedagoger 

som vi ansåg mest relevanta för studien. Trost (2005):  

 
Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske mäktar man inte med 
att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förgrenar eller som 
skiljer (s. 123).   

 

Att vi valde ut fyra av sex pedagoger grundar vi i Börjesson och Palmblad (2007, s. 19) som 

skriver att diskursanalys ger forskaren frihet i sitt urval eftersom materialet ska anpassas efter 

studiens syfte. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval vilket Trost (2005, s. 120) 

beskriver som en metod där intervjuarna använder lämpliga personer som finns nära till 

hands. Vi har använt oss av pedagoger som vi träffat under vår lärarutbildning på de skolor 
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där vår VFU har varit förlagd. Vår uppfattning är att det är mer givande i en intervjusituation 

om det kan vara avspänt och spontant. Vår förhoppning är att intervjupersonen därmed delger 

sin egen diskurs och inte yrkesdiskursen. Med egen diskurs menar vi en pedagogs personliga 

åsikter. Yrkesdiskurs innebär att en pedagog talar utifrån vad en pedagog bör, enligt skolan, 

ha för åsikt. En nackdel med vårt val av intervjupersoner är att dessa pedagoger inte behöver 

vara de som är insatta i vår studies frågeställning. 

  

Ett kriterium för urvalet av intervjupersonerna i undersökningen var att pedagogerna skulle 

vara verksamma och behöriga inom år 1 till 5. Det är inom de åldrarna vi nu inom kort 

examineras och därför är dessa åldrar centrala för oss. Kriteriet att pedagogerna skulle vara 

behöriga anser vi självklart. De fyra intervjupersonerna som vi valde ut att ha med i vår 

undersökning har vi valt att ge fingerade namn:  

 

• Amanda. 38 år, verksam 1–7-pedagog sedan 2002, med inriktning bild, musik, 

matematik och naturorienterande ämnen.  

• Beata. 32 år, verksam 1–7-pedagog sedan 2005, med inriktning idrott, bild, matematik 

och naturorienterande ämnen.  

• Carl, 34 år, verksam 1–7-pedagog sedan 1999, med inriktning musik, svenska och 

samhällsorienterande ämnen.  

• Disa. 56 år, verksam lågstadielärare sedan 1975 med behörighet i alla ämnen.  

 

Från början var det två män och fyra kvinnor som deltog. Vi fann det inte relevant för vår 

studie att undersöka kvinnliga kontra manliga pedagogers diskurser i frågan. Vi anlägger 

inget genusperspektiv på pedagogerna. 

 

3.3 Etiska principer 

Enligt de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (1990) fastslagit inom den 

humanistiska och samhällsvetenskapliga inriktningen, ska all forskning följa 

Vetenskapsrådets riktlinjer. De etiska principerna är framtagna för att försäkra personer som 

ställer upp på olika former av undersökningar att de behandlas väl.  
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De fyra huvudkraven, är följande: 

 

Informationskravet: Att undersökningsdeltagarna ska informeras om uppgiften och projektet 

som de deltar i. Att deltagandet är frivilligt samt att deltagarna har rätt att avbryta om så 

önskas. 

Samtyckeskravet: Att undersökningsdeltagarna ska ge sitt samtycke över sitt deltagande. Är 

deltagaren under femton år ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet: Att deltagarnas personuppgifter ska behandlas med respekt så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Dessa uppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet. 

Nyttjandekravet: Att insamlade uppgifter om undersökningsdeltagarna endast ska användas 

till forskningsändamålet. 

 

Pedagogerna som har medverkat i våra intervjuer fick innan påbörjad intervju information om 

de etiska riktlinjerna. Vi hade med oss en utskrift från Vetenskapsrådet som vi tillsammans 

med pedagogen gick igenom och samtalade omkring. Vi anser att det är angeläget att 

deltagarna är väl medvetna om vad de ger sig in i samt är medvetna om sina rättigheter. 

 

3.4 Procedur 

Via personlig kontakt tillfrågades tilltänkta pedagoger beträffande medverkan i en intervju för 

vårt examensarbete. Vid tillfället berättades det om vårt examensarbete och dess inriktning. 

Tid och plats för intervjun bokades in. Vid intervjutillfället deltog vi båda, men den av oss 

som hade den ursprungliga kontakten med pedagogen ställde frågorna. En nackdel med att 

vara två intervjuare kan vara att den intervjuade upplever sig underlägsen. En fördel med att 

vara två intervjuare är att det kan komma fram mer information, men en förutsättning är att 

intervjuarna är samspelta (Trost, 2005, s. 46), vilket vi anser att vi var. Intervjuerna 

genomfördes i skolmiljö på respektive pedagogs skola. Atmosfären var avspänd och blev inte 

påverkad av några yttre störande moment. Intervjutillfället inleddes med att pedagogerna 

informerades om de etiska principerna. Därefter började intervjun och frågorna ställdes 

utifrån en intervjuguide. Samtliga intervjuer spelades in på MP3, efter intervjupersonernas 

medgivande. Intervjuerna varade mellan en halvtimme och en timme.  
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Sammanlagt intervjuades 6 pedagoger, där de första 3 betraktas som pilotintervjuer och följde 

intervjuguide 1 (se bilaga 1). Enligt Trost (2005, s. 129) är det i samband med kvalitativa 

intervjuer, samt analyseringen av materialet, eftersträvansvärt att få fram ett visst slags 

mönster. Utifrån de tre första intervjuerna upptäcktes vid analys olika mönster. Dels hur 

pedagogerna bemötte tigare och talare och dels hur de gick tillväga i gruppindelningar med 

avseende av tigare och talare. Utifrån pilotintervjuerna och det specificerade intresseområdet 

skapades intervjuguide 2 (se bilaga 2), vilken används till de resterande 3 pedagogerna för att 

få fram mer specifika reflektioner kring bemötande av tigare och talare samt vid 

gruppindelning. Vår förförståelse som VFU studenter kan ha påverkat våra intervjufrågor 

eftersom vi är engagerade i verksamheten. Detta kan försvåra för oss med att distansera 

frågorna. En av pedagogerna som deltog under pilotintervjuerna gav vida och utförliga svar 

vilket bidrog till att den intervjun blev användbar även för den fortsatta studien.  

 

Vid analys av intervjuerna började vi med att lyssna på ljudupptagningarna för att skriva ner 

svaren så detaljerat som möjligt. Avslutningsvis läste vi svaren flera gånger och gjorde vår 

analys och tolkning av dem. Efter detta koncentrerade vi oss på att välja ut de svar som var 

relevanta för vår studie, samt placerade dem i olika kategorier efter våra tolkningar. Inom 

diskursanalysen väljs det material ut från intervjuerna som är relevanta för studiens 

undersökning. Biasproblemet som handlar om att det kan uppstå procedurfel, vilket innebär 

att resultatet påverkas och blir snedvridet, kan därmed inte uppstå inom diskursanalysen 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 19). Forskaren väljer själv ut vilka citat den vill använda sig 

av i studien och kan därmed vinkla studien åt den riktning som forskaren finner intressant 

utifrån syftet. Vi som gör undersökningen väljer ut citat utifrån vad vi tycker är relevant. 

Valet av citat hade troligtvis blivit annorlunda om några andra hade genomfört 

undersökningen. Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 122) beskriver arbetssättet inom 

diskurspsykologi: 

 
Man börjar med att läsa och läsa om transkriptionerna för att identifiera teman. 
Det är en form av kodning där man placerar textfragment i kategorier. Man 
försöker inte bara att identifiera de teman som härleder sig från ens teoretiska ram 
utan är också öppen för nya teman som man stöter på under utförandet och 
genomläsningen av intervjuerna. Man kan kopiera utdrag av intervjuerna i olika 
ämnesfiler, och när ens förståelse av ett visst tema har ökat kan man återvända till 
materialet och söka flera exempel. Under processens gång förkastar man vissa 
teman och formulerar nya.  
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4. Resultat och analys  
 

I följande kapitel har vi utifrån våra frågeställningar skapat tre rubriker. Utifrån de tre olika 

rubrikerna har pedagogers diskurser kategoriserats med utgångspunkt från deras utsagor. I 

varje avsnitt har vi tagit fram det som vi uppfattat som pedagogers diskurser och namngivit 

dessa, vilka vi har markerat med fetstil. Avsnitten avslutas med en modell där pedagogernas 

utsagor har blivit kategoriserade utifrån det resonemang vi kan utläsa i citaten. I de två första 

modellerna står de övergripande diskurserna överst. Under dessa kan det utläsas den enskilda 

pedagogens diskurs. Modellen är till för att sammanfatta avsnittet och ge en överskådlig bild 

av pedagogernas diskurser. 

  

4.1 Diskurser kring pedagogers  bemötande av tigare 

Under intervjuerna har det framkommit att pedagogerna generellt bemöter tigare utifrån 

samma synsätt. Varje pedagog förtydligar sin specifika ståndpunkt i de olika citaten. Det som 

pedagogerna hade gemensamt var deras syn att tigarna ska stöttas och uppmuntras till att 

våga utveckla en mer talande roll i klassrummet. Samtliga intervjuade pedagoger brukade 

tillämpa metoden att tigarna får träna på att tala i mindre grupper.  

 

Amanda framhäver i sina uttalanden i intervjun hur viktigt det är att lära elever hur de ska 

bemöta varandra.  

 
… viktigt att skapa ett klassrumsklimat där ingen skrattar, där alla känner sig 
trygga. Jag tycker att det är viktigt att arbeta med livskunskap i varje klass, asså 
detta ska genomsyra all undervisning (Amanda).  

 

Genom Amandas utsagor går det att utläsa att livskunskap är någonting som hon använder 

genomgripande i all undervisning, samt att konflikter eller liknande situationer reds ut. 

Amanda anser att livskunskap1 skall genomsyra all verksamhet. Eleverna lär sig genom 

detta ett demokratiskt förhållningssätt gentemot varandra. 

  

Beatas ståndpunkt är att eleven aldrig får uppleva sig kränkt av pedagogen.  

 

                                                 
1 Amanda menar med livskunskap att eleverna ges insikt i hur elever ska uppföra sig mot varandra. 
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Jag tycker att det är jätteviktigt, man får aldrig kränka någon/---/om eleven är en 
tigare för att den känner sig väldigt osäker /…/ För då måste man försöka att 
hjälpa dom. /---/… plocka fram eleverna och inte göra dem osäkrare utan i stället 
pusha dem… (Beata).  

 

Beatas yttrande, i förhållande till Amandas uttalande, visar att Beatas utsago är utifrån 

pedagogens sida. Med andra ord uttalar Beata att pedagogen aldrig får kränka en elev, men 

det talas aldrig om att detta inkluderar eleverna, det vill säga att eleverna inte ska kränka 

varandra. Amandas synsätt däremot talar utifrån att ingen i klassrummet ska kränka någon 

oavsett om det är en pedagog eller en elev. Ytterligare ett synsätt som framkommit är inriktat 

på att försöka framhäva de tigande eleverna: 

  
Nä man får försöka lyfta fram genom att kanske ställa frågor även om de inte 
räcker upp handen till exempel/---/Alltså som sagt att inte vara rädd att fråga trots 
att de inte räcker upp handen och svarar de rätt så kan man ju lyfta fram dom lite 
extra och ge dom beröm så att de förstår att de gjorde något bra. (Carl)  

 

Utifrån Carls utsagor går det att utläsa att han försöker uppmuntra eleverna till att försöka 

våga, fast de egentligen inte gör det. Om eleverna vågar göra sin röst hörd genom att svara på 

frågor, ger Carl dem beröm för att stärka deras beteende och hoppas därmed på att dessa 

elever har förstått att de gjort något bra. Disas synsätt talar däremot för att eleven ska ta den 

tid den behöver för att bli tillräckligt stark och själv våga ta första steget: 

  
Det är ganska viktigt att man behandlar barnen på olika sätt. Liksom att försöka 
få fram vad är det som gör att de inte vågar prata och få dom till det, försöka 
hitta vägarna, men det handlar också mycket om det här, tror jag måste tillåta 
dom att inte säga någonting utan att det får komma allt eftersom. /---/Utan man 
tillåter den här att var tyst och oftast låter det komma. (Disa) 

 

I citatet ovan kan vi utläsa att stor hänsyn mot eleverna visas från pedagogens sida. För Disas 

del är det viktigt att invänta eleverna så att de i sin egen takt utvecklar en mer talande 

sida.  

 
/…/då får man ju inte pressa dom för hårt utan då får man liksom känna att dom 
här kanske funkar bäst i en liten grupp och då så får de börja där. /---/… man ser 
att det växer fram (Disa).  

 

Det som skiljer diskurserna åt är att Amanda och Beata talar om hur viktigt det är med ett bra 

klassrumsklimat för de tigande eleverna. Carl och Disa talar om hur de som pedagoger 

bemöter tigarna i en undervisningssituation. Carl och Disas citat kan ses som motpoler. Carl 

försöker få tigarna till att tala och ger tigarna positiv feedback när detta sker, medan Disa låter 
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eleverna komma fram av sig själva. För att förtydliga ovanstående pedagogers diskurser har 

vi konstruerat en modell. 

 
Diskurser kring tigare 

 

 

 
 

                                   

… tigarna ska stöttas och uppmuntras till 
att våga utveckla en mer talande roll i 

klassrummet. 
 

Övergripande diskurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1: Pedagogers diskurser kring tigare. Idé från Sjöholm och Svensson (2008, s. 25) 

 

4.2 Diskurser kring pedagogers bemötande av talare 

Utsagor som pedagogerna gjorde om hur de bemöter talare visade på att pedagogerna 

definierade två olika typer av talare som framträder i klassrumssituationer. Den första 

talarkategorin är talarna som håller sig till undervisningen och klassrummets regler. Dessa 

… uppmuntra 
eleverna till att 
försöka våga…  

 
Carl

… invänta eleverna så att de i 
sin egen takt utvecklar en mer 

talande sida. 
 

Disa 

…livskunskap skall 
genomsyra all 
verksamhet. 

…eleven aldrig får 
uppleva sig kränkt av 

pedagogen.  
  

Amanda Beata
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benämns av pedagogerna som positiva talare. Positiva talare ges ett stort talarutrymme, 

eftersom de ansågs följa ett demokratiskt förhållningssätt. De positiva talarna anses inte störa 

någon annan elev. De kommer med intressanta inlägg till diskussionerna, har tålamod att 

vänta på sin tur, är goda lyssnare samt bidrar till att skapa dynamik inom gruppen. 

Ovanstående egenskaper finner pedagogerna som positiva, och de gör att dessa elever får det 

utrymme de vill ha. Disas utsaga gick närmare in på hur hon bemötte dessa positivt talande 

elever.  

 
Det är viktigt att de kommer fram, för dom har ju någonting att förmedla och då 
kanske man låter nån annan berätta eller säga nånting först så att också dom andra 
får chansen och sen så kan man också ta dem, för dom är i regel såna som kan 
vänta på sin tur å för dom är medvetna om det hela tror jag, och då så tillåter man 
dom andra att växa också, för om man börjar med nån som har jättemycket att 
komma med då blir det ingenting kvar till dom som inte har kommit lika långt 
(Disa). 

 

Metoden Disa tillämpar berör både tigarna och talarna i klassen i det avseende att de elever 

som vanligtvis inte brukar räcka upp handen nu ges tillfälle att yttra sig. De elever som gärna 

talar i klassrummet får i den här situationen stå åt sidan för sina klasskamrater och komma i 

andra hand. Med andra ord, Disa låter de positiva talarna vänta. 

 

Den andra kategorin av talare är den vi, utifrån pedagogernas utsagor, benämner 

problematiskt talande elever. Dessa talare anses tala mycket och ofta men under fel tillfällen, 

samt om irrelevanta saker. Bland annat talades det om vilka metoder som används när de 

försöker tysta ner problematiska talare. Den pedagog som framförallt lyfte detta och 

beskrev mer ingående om hur hon gick tillväga var Amanda. I följande citat kan vi läsa om 

hur hon använder sig av ett konkret språk när hon förklarar för talarna vad som gäller i 

klassrummet.  

 
När tigare talar och en talare avbryter markerar jag hårdare mot talaren, hårdare än 
om den hade avbrutit en annan talare, så att talaren verkligen förstår att det var fel 
att avbryta. Jag menar att det är viktigt att förklara så att de verkligen förstår 
varför man inte ska prata rakt ut eller avbryta, asså att det är för deras skull så att 
de andra inte tröttnar på dom. Tala om det för dom, berätta hur verkligheten ser ut 
till exempel om du hela tiden avbryter dina kamrater så kommer ingen stå ut med 
dej i längden och då kommer de att tröttna på dej. (Amanda) 

 

Amanda gör utsagor som tyder på att hon använder sig av ett konkret språk med konkreta 

exempel som är lättillgängligt för eleverna att förstå. Det gör hon i samband med att hon 

försöker tysta de problematiskt talande eleverna. Hennes språk är målande och enligt vår 
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tolkning bör detta underlätta vid förståelsen för eleverna när de försöker sätta sig in i och 

förstå budskapet som hon förmedlar till dem. Beata uttalade sig om att talare stjäl tid från 

övriga elever, samt från pedagogen. Genom detta påpekar hon att hon är konsekvent för att 

bidra till att tigarna inte ska komma för mycket i skymundan. 

 
Eftersom vissa tar för stor plats och så tar dom så mycket tid med. För att man ska 
hålla på att tysta ned dom, vänta in dom, asså det tar ju utav tigarna särskilt då, i 
den gruppen som jag har nu är det ju så att tigarna då sitter där och väntar och 
väntar och väntar och de här som talar då, de talar inte om rätt sak ens en gång. 
Jag vet inte om jag är inne på fel spår. Men asså de tar ju utav tigarnas tid. Och de 
bara sitter och väntar de här stackars tigarna. /---/ Och dom då, talarna som talar 
för mycket tar ju den platsen som tigarna egentligen skulle kunna få lite grann 
utav och det är där som det är viktigt att man liksom är konsekvent då att man 
liksom inte tillåter det. /---/…jag får tysta ner och säga nej du får inte svara för att 
du har ju sagt det tre gånger nu, jag är väldigt sådär om det är något, någonting 
som man ska räcka upp handen, alltså jag är väldigt noga med att ge frågan till 
alla… (Beata) 

 

Genom Beatas citat kan vi utläsa att hon känner en frustration över all tid talarna tar från 

tigarna. Detta försöker hon styra upp genom att vara konsekvent med att eleverna ska räcka 

upp handen innan de får ordet. Hon är även konsekvent med att fördela ordet mellan de som 

räcker upp handen. Pedagogen Carl organiserar en demokratisk talarordning som ska 

finnas i klassrummet mellan elever och pedagoger. 

 
… talare i den bemärkelsen att de talar genom att de talar rakt ut så måste man 
som lärare tala om vad som gäller i ett klassrum och att det måste finnas arbetsro 
för de andra eleverna och hjälper inte det så får man tala med föräldrarna, det 
handlar helt enkelt om demokratisk talarordning att man ber om ordet och att man 
får ordet och då får man prata när läraren säger till. (Carl) 

 

Genom Carls citat utläser vi att hans undervisning präglas av ordning och reda samt att det 

talas kring regler om uppförande i ett klassrum och uppförande gentemot sina medmänniskor. 

Om Carl anser att han inte kan leva upp till sin uppgift, att förmedla dessa regler så att 

förståelse införlivas hos eleverna, tar han hjälp av föräldrarna.  

 

Sammanfattningsvis uppfattar och tolkar vi, utifrån utsagorna pedagogerna har gjort i 

intervjuerna, att de talare som inte håller sig till den bestämda talarordningen i ett klassrum i 

många fall upplevs som något problematiskt för pedagogerna. De fyra pedagogernas 

diskurser går in i varandra. Vad som skiljer pedagogernas yttranden om den här sortens elev 

är marginellt. För att förtydliga ovanstående pedagogers diskurser har vi konstruerat en 

modell. 
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Diskurser kring talare 
 
 
 
 

 
                                   

Positiva talare ges ett 
stort talarutrymme … 

… försöker tysta ner 
problematiska talare. 

  
Övergripande diskurs Övergripande diskurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2: Pedagogers diskurser kring talare. Idé från Sjöholm och Svensson (2008, s. 25) 

 

4.3 Diskurser kring gruppindelningar utifrån tigare och talare 

I följande avsnitt sammanställs alla yttranden av olika former om gruppindelningar i skolan. 

Utifrån pedagogernas uttalanden har det framkommit att de resonerar liknande om hur de 

använder sig av gruppindelningar i verksamheten. Vår tolkning är att de flesta använder sig 

av flertalet varianter och i stor varierande grad. När spontana tillfällen för gruppindelningar 

uppstår, är de oftast inte så genomtänkta. Är det frågan om ett större projektarbete verkar 

pedagogerna ha gett sig tid till att reflektera över hur grupperna ska sättas ihop. Däremot 

använder pedagogerna sig inte alltid av termerna tigare och talare. 

 

… organiserar en 
demokratisk 

talarordning… 
 

Carl 

…låter de positiva 
talarna vänta. 

 
Disa 

… förklarar för talarna 
vad som gäller i 
klassrummet.    

 
Amanda 

…är konsekvent för att bidra till att 
tigarna inte ska komma för mycket i 

skymundan. 
 

Beata 
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Utifrån uttalanden i intervjun visade det sig att tre av fyra pedagoger att de använder sig av 

homogena gruppindelningar. Homogen gruppindelning syftar på grupper som består enbart 

av tigare eller talare. En av dessa pedagoger ger sin beskrivning om homogen gruppindelning: 

 
Ibland när grupper görs sätter jag ihop ett helt gäng med talare, ja lite mer 
ledartyper i samma grupp så att de inte kan köra över några tigare, talare har ju 
ändå lätt för att säga till varandra och göra sin röst hörd. Jag menar då blir det 
grupper med enbart tigare och detta funkar också bra eftersom de är bra på att 
lyssna på varandra. (Amanda) 

 

Alla tre pedagogerna har gjort uttalanden om användning av både homogena och heterogena 

grupper vid gruppindelningar. Två av de tre pedagogerna har specifikt uttalat sig om varför de 

använder sig av heterogena gruppindelningar. Heterogen gruppindelning syftar på 

integrerad grupp av tigare och talare.  

 
… sen ofta gör man väl så att man sätter talarna och tigarna ihop för att man 
tänker att tigarna ska lugna ner talarna, men det är helt fel. Men det är ju ofta så 
tyvärr man gör för att ha en lugn situation i klassrummet (Beata).  

 

Carl beskriver varför han använder sig av heterogen gruppindelning:  

 
Men är det en uppgift som ska redovisas inför grupp kan det vara bra att blanda så 
att de inte känner sig tvingade att tala inför grupp, många gånger jobbar tigare 
väldigt bra och då tar talaren redovisningen istället (Carl).  

 

Beatas utsaga om hur hon ser på en heterogen gruppindelning visar, enligt vår tolkning, på att 

Beata framförallt använder sig av denna form av indelning för att få en lätthanterlig situation i 

klassrummet, samt att hon därmed vill skapa ett bra studieklimat för eleverna. Carls yttrande 

ger oss en bild av en pedagog som ser till elevernas olika förmågor, samt inte vill pressa och 

försätta elever i situationer som eleverna inte trivs med.  

 

Den kvarvarande pedagogen gjorde yttranden om gruppindelningar men inte inom termerna 

tigare och talare, och detta på grund av att pedagogen anser sig vara verksam på en arbetsplats 

som bidrar till att detta inte är aktuellt. Detta beror delvis på att elevantalet är lågt samt att 

skolan arbetar åldersintegrerat. När gruppindelningar tas i bruk sker dessa bland annat 

åldershomogent. Disa framhåller: 

  
/…/ eftersom jag då jobbar i en F-3 klass/---/F-3 där är sjutton barn, åtta barn i 
trean så det är den gruppen som är störst/---/fyra elever i den lilla F gruppen/---
/Nej, det handlar mycket om att det är så pass små klasser (Disa).  
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Samspel och kommunikation styr gruppindelningar mer än avseendet på kategorierna 

tigare respektive talare. För att ytterligare belysa Disas syn på frågan:  

 
… så tänker man på vilka barn man sätter ihop, lite hurdana dom är och hur dom 
kommunicerar med varandra (Disa). 

 

Samtliga pedagoger som intervjuades gjorde uttalanden om att de uppfattar det som att 

tigarna talar när de befinner sig i mindre grupper. För att förtydliga ovanstående pedagogers 

diskurser har vi konstruerat en modell. 

 

Diskurser kring gruppindelning 
 

 
 

                                   
 

 

 

…använder sig av 
heterogena 

gruppindelningar. 

Samspel och 
kommunikation styr 
gruppindelningar… 

… använder sig av 
homogena 

gruppindelningar. 
   

Beata och Carl Disa Amanda 

Modell 3: Pedagogers diskurser kring gruppindelning.  

 

4.4 Sammanfattning 

Avslutningsvis vill vi sammanfatta hur respektive pedagog talade utifrån våra 

frågeställningar.  

 

Amanda ansåg att det var viktigt att eleverna fick tillgodoräkna sig livskunskap i all 

verksamhet. Hon hoppades att genom tydligt förklara hur individer bör uppföra sig mot sina 

medmänniskor uppnå en förståelse mellan eleverna för de olika roller som finns. Amanda 

använde sig av homogena gruppindelningar i det avseendet att tigare respektive talare fick 

träna på att samarbeta med likar.  

 

Beata betonade att en elev aldrig ska få uppleva sig kränkt av pedagogen. Hon menade på att 

om pedagogen är konsekvent mot talarna kan detta bidra till att tigarna inte kommer för 

mycket i skymundan. Beata använde sig av heterogena gruppindelningar i förhoppning om att 

tigarna och talarna kan skapa en balans i gruppen.  
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Carl menade på att uppmuntran till de tigande eleverna att försöka våga tala är att föredra. Att 

organisera en demokratisk talarordning i klassrummet, där alla elever vet hur de skall förhålla 

sig vid fördelning av ordet ansåg han var viktigt. Carl använde sig av heterogena 

gruppindelningar i förhoppning om att tigare och talare skall komplettera varandra under 

arbetets gång.  

 

Disa inväntade eleverna så att de i sin egen takt kan utveckla en mer talande roll. Hon låter de 

positiva talarna vänta för att försöka få fram tigarna i klassrummet. Disa tänker på samspel 

och kommunikation när hon gör sina gruppindelningar.  

 

Som vi kan se har varje pedagog sitt eget tillvägagångssätt trots att de alla har ett och samma 

mål, att ge tigarna mer utrymme i klassrummet. De positiva talarna ges ett stort talarutrymme 

på grund av att dessa elever kan behärska den demokratiska talarordningen. De problematiska 

talarna försöker pedagogerna däremot tysta ner och tillrättavisa.  
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5. Diskussion  
 

Syftet med studien var att få en uppfattning om hur pedagoger talar om tigare och talare. Både 

när det gäller bemötandet gentemot dessa elever, samt huruvida pedagogerna resonerar på ett 

specifikt sätt om tigare och talare när de använder sig av gruppindelningar i olika situationer.  

 

5.1 Pedagogers bemötande av tigare 

I följande avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen kring pedagogers bemötande av 

tigare. Resultatet visar att pedagogerna generellt bemöter tigare utifrån det gemensamma 

synsättet, att tigarna bör stöttas och uppmuntras till att våga utveckla en mer talande roll i 

klassrummet. Pedagogerna anser att det är en viktig uppgift att föra in tigarna i 

klassrumsdiskussionerna.  

 

Tre av pedagogerna framhöll att tigare ska stöttas och uppmuntras till att våga bli talare. Den 

fjärde pedagogen skilde sig ifrån de övriga i den bemärkelsen att pedagogen hävdade att en 

tigande elev som ska utvecklas till att bli en mer talande elev måste ges tid. Det går inte att 

forcera fram någonting som eleven själv inte är mogen för. Vi uppfattade och tolkade hennes 

uttalanden som att hon bemötte eleverna utifrån den personlighet de uppvisade i klassrummet 

och inte försökte tvinga fram någon ny personlighet. Det fick ta den tid det tog och 

pedagogen ansåg att den talande sidan av eleven kunde utvecklas i egen takt om eleven fick 

börja träna i mindre grupper. Utifrån egna erfarenheter uppfattar vi att det som pedagog är 

viktigt att vara lyhörd vid valet av lämplig metod till rätt elev. För vissa elever kan denna 

pedagogs metod säkerligen fungera alldeles utmärkt. Det kan finnas en risk att tigare kan bli 

blockerade av pedagoger som hela tiden ska få dem att vara någon de inte är. Medan andra 

elever kan behöva en metod där de stöttas och uppmuntras för att inta en talande roll. Frågan 

är om det är viktigt att få eleverna att inta talarrollen och vem det är viktigt för. Är det för 

pedagogerna för att pedagogen ska kunna bedriva bra undervisning? Är det för att eleven 

själv ska kunna tillgodoräkna sig behövlig kunskap? Eller är det viktigt att tigarna talar för 

klasskamraternas skull, för att samtal och grupparbeten ska kunna pågå i klassrummet?  
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Enligt socialkonstruktivismen påverkas elever av sina historiska och kulturella kontexter 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Hwang och Nilsson (2005) skriver att blyghet, en anledning till 

att inta rollen som tigare, ofta är oföränderlig och troligtvis ärftlig. De skriver vidare att det är 

viktigt att bemöta dessa elever med förståelse för deras blyghet så att denna kan mildras.  

Frågan är då om pedagogerna kan påverka tigarna till att bli talare. Vår åsikt är att så länge en 

elev trivs med sig själv och sitt sätt att vara och klarar av att fullfölja målen i skolan ska 

elevens personlighet respekteras. Alla människor är inte ämnade att ha ledande positioner i 

framtida yrkesval. Människor är olika och allas olika starka sidor behövs för att bygga ett 

fungerande samhälle. Precis som Hwang och Nilsson (2005) skriver är det viktigt att bemöta 

yngre elever med förståelse och värme så att de får en positiv bild av att tala.  

 

5.2 Pedagogers bemötande av talare 

I resultatet av undersökningen kring pedagogers bemötande av talare kan vi utläsa att talare 

som håller sig till reglerna upplevs som positiva av pedagogerna och dessa elever ges ett stort 

talarutrymme. Eftersom den här sortens talare följer den demokratiska talarordningen stör de 

enligt pedagogerna inte någon annan i klassrummet. Pedagogerna tycker att de positiva 

talarna kommer med intressanta inlägg till diskussionerna, har tålamod att vänta på sin tur, är 

goda lyssnare samt att dessa elever bidrar till att skapa dynamik inom gruppen.  

 

En av pedagogerna lät de positiva talarna vänta. Vid genomgång med efterföljande frågor 

som skulle besvaras genom handuppräckning, lät pedagogen tigarna svara först. Pedagogen 

försökte med ovanstående arbetssätt lyfta fram tigarna genom att låta talarna vänta på att få ge 

sitt svar. Pedagogen ansåg att dessa positiva talare var bra på att framföra sina budskap, vilket 

vanligtvis medförde att det inte fanns någonting över till de andra eleverna att tillägga om de 

positiva talarna fick börja med sina inlägg. Detta kan vara en bra metod för att ge de tigande 

eleverna tillfälle i undervisningen att tala. Däremot bör den här metoden alterneras så att de 

talande eleverna någon gång får svara först. Vår erfarenhet är att det är vanligt att de talföra 

eleverna får lämna utrymme för elever som behöver mer träning i det sociala samspelet. Vad 

som bör beaktas är att dessa elever också behöver bli sedda och någon gång hamna i första 

rummet.  
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Ytterligare resultat som studien visar är gällande de talare som talar rakt ut vilka pedagogerna 

uppfattar som ett problem för klassrumssituationen. Dessa talare tystas ner och anses av 

pedagogerna ta utav talarutrymmet från de andra eleverna. Egna erfarenheter av den här 

problematiken är att det är svårt att hitta en riktigt bra lösning på problemet. Den här typen av 

elev tar väldigt mycket tid från alla inblandade parter i klassrummet. Undervisningen blir 

dessutom sönderhackad när den ofta avbryts och pedagogen därmed vanligtvis går in och 

tillrättavisar. Vi har själva upplevt liknande situationer ute på vår VFU. Att regelbundet bli 

avbruten i sin undervisning är frustrerande dels för oss som pedagoger men även för övriga 

elever som ska ta del av kunskapsutvecklingen. Hur ska det här problemet lösas på bästa 

pedagogiska vis? Vår åsikt är att vad som bör vara i åtanke är att eleven som talar mycket vid 

fel tillfällen inte ska brytas ned samtidigt som eleven måste dämpas för att de andra eleverna i 

klassen inte ska komma i kläm. Problemet i sig kan ligga i att skolan är enkelspårig i sitt sätt 

att undervisa. Finns det möjligen någon annan undervisningsmetod där inte denna kategori av 

elever skulle bli lika framträdande men där de bättre skulle kunna integreras?  

 

Pedagogerna uppfattar talarna som mer aktiva i klassrummet, genom att de skapar dynamik. 

Enligt Angelöw och Jonsson (2000) står socialkonstruktivismen för tanken att kunskap 

tillgodogörs genom socialt samspel. Med tanke på detta bör de aktiva i skolan tillgodogöra sig 

mer kunskap än de mindre aktiva. Därmed inte sagt att talarna alltid är aktiva och lär sig mer, 

men vi anser att det kan vara så.  

 

5.3 Pedagogers gruppindelningar med utifrån tigare och talare 

Resultatet av undersökningen kring gruppindelningar utifrån tigare och talare visar att 

pedagogerna inte är aktivt medvetna när de gör sina gruppindelningar utifrån termerna tigare 

och talare. Samtliga pedagoger delar uppfattningen om att tigarna kan göra sin röst hörd när 

de befinner sig i mindre grupper.  Genom pedagogernas uttalanden kring att de inte upplevde 

tigarna som tysta i mindre grupper hade det varit intressant att göra en observation liknande 

den Einarsson och Hultman (1984) gjorde med tigare och talare i smågrupper. Det kan vara så 

att de fyra pedagogernas tigande elever talar när de är i mindre grupper. Däremot visar 

Einarssons och Hultmans studie att tigarna i studien är tysta även i de mindre grupperna. Det 

kan påverka att Einarssons och Hultmans observation gjordes bland elever på högstadiet och 

gymnasiet medan våra pedagoger befinner sig bland de yngre åldrarna. Om observationer 

hade utförts i respektive pedagogs klass kunde det kanske ha visat sig att de här pedagogerna 
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har rätt i sina uttalanden. Det kan förhålla sig så att Einarssons och Hultmans iakttagelser är 

specifika för äldre elever eller att en studie om yttranden i smågrupper gjord 2008 skulle ge 

andra resultat än den nämnda studien från 1984. Det kan också vara så att våra intervjuade 

pedagoger inte kunde se sina elever på ett objektivt sätt. 

 

 Tre av pedagogerna gjorde ändå uttalanden om hur de gjorde gruppindelningar utifrån tigare 

och talare, med avseende på både heterogen och homogen gruppindelning. När pedagogerna 

uttalade sig om heterogen respektive homogen gruppindelning syftade pedagogerna, enligt 

vår tolkning, på att heterogen gruppindelning innebar en medveten blandning av tigare och 

talare och att homogen gruppindelning innebar ett medvetet urval av enbart tigare eller talare. 

En av pedagogerna uttalade sig om sitt medvetna användande av en homogen 

gruppindelningsmetod. De övriga två pedagogerna uttalade sig om att de hade använt sig av 

homogen gruppindelning men att det var på grund av intervjufrågan vi ställde som de 

reflekterade över det. De båda gjorde uttalanden som tydde på att homogen gruppindelning 

var något som de i framtiden medvetet kommer att tillämpa oftare. En av pedagogerna uttalar 

sig beträffande heterogena gruppindelningar att dessa kan vara bra om det handlar om 

arbetsuppgifter som vid ett senare tillfälle ska redovisas muntligt inför hela klassen. I en 

heterogen grupp kan tigarna och talarna komplettera varandra genom att tigaren inte behöver 

känna sig pressad i att tala i en muntlig redovisning. Enligt pedagogen är tigarna duktiga på 

att arbeta vilket bidrar till att de kompletterar talarna. En användning av homogena grupper 

kan vara en utmaning för båda kategorier av elever. En grupp talare får anpassa sig till 

varandra, lära sig lyssna och diskutera. En grupp tigare får träning i att göra sin röst hörd, få 

igenom sin åsikt samt diskutera. Det finns fördelar och nackdelar med båda 

gruppkonstellationerna, det bästa måste vara en variation av olika gruppindelningar. 

Framförallt handlar det om att som pedagog att vara medveten om varför en viss metod 

används. 

 

Einarsson och Hultman (1984) har gjort en forskning om talarutrymmet i ett klassrum hos 

pojkar respektive flickor där de kom fram till att det är det manliga könet som tar det mesta 

av talarutrymmet. Enligt Angelöw och Jonsson (2000) beskrivs utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt att det inte finns någon anledning till att dela upp människor i 

de två olika grupper som könen är utan uppdelningen kan lika gärna, med en viss ton av ironi, 

kategoriseras utifrån mörkhåriga respektive ljushåriga. Ingen av de fyra intervjuade 

pedagogerna gjorde några kopplingar mellan tigare och talare utifrån ett genusperspektiv, 
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exempelvis att pojkarna tog störst del av talarutrymmet eller att flickorna var tystare. Med 

tanke på att genusperspektiv är något som diskuteras mycket på skolorna, enligt vår 

erfarenhet, samt utifrån resultaten av Einarssons och Hultmans forskning att det var pojkarna 

som tog den största delen av talarutrymmet, förvånades vi över att de intervjuade inte nämnde 

något om detta. Kan det bero på att skolsituationen gällande pojkar och flickor är på rätt väg 

mot jämlikhet eller var det bara en tillfällighet på grund av att vi inte specifikt frågade om 

genus?  

 

5.4 Metoddiskussion 

Vi har under studiens gång haft svårigheter med att finna forskning som har undersökt det 

område vi ämnat studera. Einarsson och Hultman (1984) har av de avhandlingar som vi har 

funnit och tagit del av gjort den forskning som ligger närmast vårt område. I de 

litteraturstudier som har genomförts har vi inte kunnat finna eller fastställa något eller några 

konkreta verktyg som tillämpas gällande bemötandet och behandlandet av tigare och talare i 

klassrumssituationer. De intervjuade pedagogerna verkar ha hittat sina egna olika strategier. 

Vi anser att intervjuerna med pedagogerna samt litteraturstudier under studiens gång har givit 

oss en djupare insikt inom området. Vår förhoppning är att de läsare som tar del av studien 

ska uppleva detsamma.  

 

Trost (2005, s. 111) skriver att om det är hög tillförlitlighet på en undersökning ska det ge ett 

liknande utslag vid en senare gjord, likadant utförd, undersökning. I en kvalitativt gjord 

undersökning är det svårt att uppnå hög tillförlitlighet på grund av att mycket spelar in vid 

intervju- och analystillfället. Frågan kan uppfattas annorlunda och ställas på olika sätt. En 

brist i studien kan ligga i att vi inte definierade vad vi menade med begreppen tigare 

respektive talare för våra intervjupersoner. I stället har våra intervjupersoner talat om hur de 

bemöter tigare och talare utifrån sina egna definitioner. Samtliga pedagogers definitioner av 

tigare och talare har legat nära varandra. En fundering ligger i om studien hade gett ett annat 

resultat om alla pedagogerna utgått från exakt samma definition.  

 

Enligt Börjesson och Palmblad (2007) är gruppintervjuer att rekommendera vid försök att 

finna diskurser i hela dess omfattning, vad dessa utesluter och vad de innefattar. Om vi hade 

tillämpat metoden gruppdiskussion omkring diskursen hur pedagoger tystar talare på olika vis 

kunde det i en diskussion där det uppstår olika viljor och åsikter bli ett hetsigare samtal som 
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hade kunnat plocka fram fler olika dimensioner omkring ämnet. I en diskussion kan flera 

avslöjanden framträda gentemot en individuell intervjusituation där människor helst 

framhäver sig själva på ett bra sätt. Möjligtvis skulle vi utifrån detta ha använt oss av 

gruppintervjuer för att fått ett bättre resultat och ett bredare och vidare perspektiv på de 

diskurser vi har tagit upp i vår studie. På grund av att det var svårt att organisera så att alla 

kunde delta på samma tid och plats, valde vi ändå att använda oss av individuella intervjuer.  

 

När det gäller diskursanalyser finns det ingen färdig procedur för hur empiriinsamlingen, 

analysen eller forskningsdesignen ska utformas. Det får avgöras utifrån studiens specifika 

syfte (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 81). I början av vår arbetsprocess hade vi en 

tanke om vilka inriktningar inom diskurserna som skulle kunna tänkas komma upp i samtal 

med pedagogerna. Dessa olika inriktningar har sedan förändrats och utvecklats under arbetet 

med empiriinsamling och resultatdel. I vår resultat- och analysdel tog vi upp de kategorier 

som slutligen kom fram. Diskurserna med dess kategorier som vi presenterade i resultat- och 

analysdelen behöver inte vara de ultimata. Dessa kan ha blivit formade utifrån våra 

föreställningar vilka vi omedvetet kan ha påverkat våra pedagoger med under 

intervjutillfället. Andra påverkningsmoment är att vi snart är examinerade pedagoger, vilket 

kan göra det svårare för oss att agera som objektiva forskare eftersom vi själva har inblick i 

hur verksamheten ser ut. Detta kan ha resulterat i att det har funnits en risk att vi har vävt in 

förutfattade meningar i svaren som inte sades, på grund av en tro att vi visste vad 

pedagogerna menade. 

 

Vår pilotintervju som grundar sig på intervjuguide 1 motsvarade inte vad vi ville mäta. Istället 

skapades ytterligare en intervjuguide utifrån våra erfarenheter av pilotintervjuerna som 

svarade mot våra förväntningar. Att vi använt oss av två olika intervjuguider vilket vi är 

medvetna om kan ha påverkat utslaget av resultatet. Vi vill återigen påpeka att den intervju vi 

tog med från intervjuguide 1 svarade lika utförligt som de andra pedagogerna där vi använde 

oss av intervjuguide 2.  

  

5.5 Slutord 

Genom studien anser vi att tillfredsställande svar utifrån frågeställningarna har erhållits, trots 

att det inte går att dra för stora slutsatser av resultatet eftersom det är en begränsad studie. Vår 

förhoppning med studien är att vi och andra pedagoger ska bli uppmärksamma på 
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elevkategorierna tigare och talare. I en klass finns det flera roller och olika varianter av 

gruppindelningar. Vi valde att lyfta fram rollerna tigare respektive talare och vi vill genom 

vår studie väcka tankar kring dessa två kategorier hos alla som är verksamma ledare inom 

olika gruppkonstellationer.  

 

Om det hade funnits obegränsat med tid hade det varit intressant att ta del av hur elever talar 

om tigare och talare och om hur de upplever att de här kategorierna av elever påverkar vissa 

situationer i skolan. Andra intressanta utgångspunkter hade varit att utföra observationer om 

hur pedagogen går tillväga när den tystar en talare eller uppmanar en tigare att tala, samt att 

observera hur en homogen respektive heterogen gruppindelning fungerar rent praktiskt. Det 

är svårt att bedöma om pedagogernas utsagor gäller i verkligheten eller om de har talat utifrån 

yrkesdiskursen, med andra ord att de har talat utifrån hur de som pedagoger bör agera men 

inte delgivit oss några uttalanden om hur de faktiskt agerar i praktiken.  

 

Slutligen anser vi att alla elever oavsett om de är tigare eller talare har rätt till en pedagog 

som arbetar för att alla ska få samma utrymme i skolan. Det är en utmaning för pedagogen att 

få alla elever aktiva och engagerade i skolans arbete. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 1 

 

1. Beskriv de olika rollerna som du anser finns i ditt klassrum, (har du några tigare eller 

talare)? 
 

2. Upplever du att de olika rollerna påverkar uppbyggnaden av ett visst klassrumsklimat och 

varför?  
 

3. På vilket sätt kan en tigare eller en talare bidra med ett sämre respektive bättre 

klassrumsklimat?  
 

4. Anser du att de olika rollerna som eleverna tar på sig påverkar undervisningen och i sådana 

fall på vilket sätt? 
 

5. Hur ser du på de olika rollerna, och då framförallt tigare och talare, är de bra eller dåliga 

med andra ord ska vi lärare stärka dem eller försöka ”släta ut” dem? 
 

6. Hur mycket och på vilket sätt påverkar de olika rollerna din planering? 
 

7. Finns det någon strategi på skolan som pedagoger kan använda sig av om elever fastnar i 

olika roller som inte är bra för dem? 
 

8. På vilket vis anser du att den tigande eleven kan påverka sin dag i skolan? 
 

9. Hur mycket tid och uppmärksamhet får, anser du, en elev som är ”tigare” i skolan? 
 

10. Anser du att en tigande elev kan påverka innehållet i undervisningen lika mycket som 

övriga? 
 

11. Hur ska man som pedagog bemöta elever som är tigare och som därmed har svårt för att 

göra sin röst hörd? 
 

12. Hur anser du att man ska bemöta ”talare” i klassen, (ska dessa dämpas eller finns det risk 

för att man då skadar deras självkänsla och att de då tystnar för gott?) 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 2 
 

1. Hur ser du på de olika rollerna som uppstår i ett klassrum? 

 

2. Hur ser du på tigare och talare? 

 

3. Anser du att det finns flera sorters tigare respektive talare? 

 

4. Hur ska man som pedagog bemöta elever som är tigare, om det nu finns flera sorters tigare, 

ska man då behandla dessa på olika sätt? 

  

5. Hur ska man som pedagog bemöta elever som är talare, om det nu finns flera sorters talare, 

ska man då behandla dessa på olika sätt? 

 

6. Hur tänker du angående olika gruppindelningar i undervisningssituationer. 

  

7. Hur förhåller du dig till elever som är tigare respektive talar i samband med olika 

gruppindelningar?  
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