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Under min lärarutbildning har jag reflekterat mycket över lärarrollen och relationen till elever.
Ju mer jag har läst och upplevt desto mer har jag insett betydelsen av förhållandet mellan lä-
rare och elev för att nå skolans uppställda mål. Den etiska aspekten i denna relation anser jag
är otroligt viktig varför den fångat mitt intresse. Under mina praktikperioder i skolan har jag
mött både positiva och negativa sidor hos lärare i bemötandet av elever. De tillfällen då lärare
brustit i respekten för elever är de som fått mig att fundera. Exempelvis har jag mött lärare
som inte tar sig tid att lyssna till något som elever vill berätta. Jag har också reagerat över när
lärare klagar på elevers arbetsinsats fastän de har försökt göra sitt bästa. Med detta som ut-
gångspunkt ville jag ta reda på mer om hur lärare tänker om sitt handlande emot elever.

Eftersom respekt för barn i skolan berör både lärare och elever valde jag att undersöka båda
parters uppfattningar, dels vilken syn lärare har på sitt bemötande och dels hur eleverna upp-
lever respekten ifrån vuxna i skolan. Jag ville på så sätt få en helhetsbild av hur denna respekt
kan upplevas i skolan.

Genom detta arbete har jag möjlighet att bli medveten om hur respekt och brist på respekt tar
sig ut i skolan så att jag kan undvika de fallgropar som finns. Jag kommer med all säkerhet att
ha nytta av denna kunskap, om respekt i bemötandet av elever, i mitt framtida yrke som
lärare.

2. BAKGRUND
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Respekt för barn är det centrala ämnet i detta arbete. Pedagoger och andra vuxna i samhället
talar ofta om att barn brister i respekt för vuxna, medan det motsatta inte så ofta diskuteras.
Det kändes därför viktigt att fokusera på vuxnas förhållningssätt gentemot barn i skolan.

Vad har då lärares bemötande av elever för betydelse i skolan? Enligt Gren (1994) är lärarens
förhållningssätt till barnet otroligt viktigt. Mötet mellan lärare och elev avgör hur mycket bar-
net kommer att lära sig av det som läraren vill förmedla. Lärarens bemötande påverkar också
barnets möjlighet att utveckla sin identitet och kompetens. Eftersom barnets utveckling är så
beroende av lärarens förhållningssätt så menar Gren att pedagoger hela tiden måste reflektera
över sitt eget handlande mot barnen. Hon betonar att man måste vara medveten om hur man
förhåller sig till barnen och kritiskt granska sig själv för att kunna bearbeta detta. En annan
författare som pekar på den etiska dimensionen i skolan är Clark (1995). Han menar att lärare
måste reflektera kring sitt förhållningssätt och på så sätt verkligen ta denna del av läraryrket
på allvar. ”For at its core, teaching is a matter of human relationships” (s. 89). Kärnan i hela
skolans verksamhet handlar enligt Clark om relationer.

I den nuvarande läroplanen Lpo-94 står klart och tydligt att eleven har rätt att bli respekterad.

Läraren skall
• visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demo-

kratiskt förhållningssätt (s. 20)

• Läraren skall
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta

respekt för elevens integritet (s. 21)
• 

• Detta innebär att det finns en värdegrund utifrån vilken elever i skolan skall bemötas med
respekt. Därmed har riksdagen understrukit vikten av lärarnas bemötande emot eleverna.
• 
• Eftersom lärare hittills inte har haft någon fastställd yrkesetik finns det inget regelverk
inom den egna lärarkåren som markerar hur bemötandet av elever ska gå till. Detta innebär att
det i stor utsträckning är upp till läraren själv att bedöma vad som är ett respektfullt respektive
ett respektlöst förhållningssätt. Frånvaron av gemensamma etiska normer inom skolan gör un-
dersökningen om lärares och elevers uppfattningar om respekt ännu mer intressant.
• 
• I Lpo-94, FN:s barnkonvention och flera andra dokument har det skrivits om respekt för
barn, varför detta behandlas vidare i uppsatsen. För att sedan se hur denna respekt kan ta sig
ut i verklighetens skola har lärare och elever ombetts att berätta sin syn kring detta ämne.
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
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• 
• Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärares respekt för barn i skolan kan innebära
samt hur denna respekt kan ses utifrån ett lärar- och elevperspektiv. För att klargöra så många
aspekter som möjligt av lärares respekt för elever har både respektfullhet och bristande re-
spekt behandlats, liksom synen på betydelsen av denna respekt. Eftersom detta område av lä-
rares förhållningssätt till elever är sparsamt utforskat vill jag, om än i liten skala, undersöka
det närmare.
• 
• Mina frågeställningar är följande:
• 
• Vad kan lärares respekt för barn innebära?
• • Hur kan barn respekteras i skolan ur ett lärar- och elevperspektiv?
• • Hur kan respekten för barn i skolan brista ur ett lärar- och elevperspektiv?
• • Vilken betydelse kan respekt för barn i skolan ha enligt lärare och elever?

4. LITTERATUR

Begreppet respekt
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Begreppet respekt innefattar många olika aspekter varför det kan behöva ett förtydligande. Jag
kommer här att presentera hur man inom litteraturen kan se på respekt. När jag slår upp ordet
respekt i ett Bra böckers lexikon (1995) förklaras det med att man visar aktning eller vördnad
för en person eller att man tar hänsyn.

Gren (1994) utgår ifrån Immanuel Kants definition av begreppet respekt som lyder: ”/.../ i sitt
uppförande ta i beräkningen att människan du möter är autonom, att hon är självbestämmande
och självstyrande eller att hon har önskningar, känslor och skäl.” (s. 158). Gren menar att man
ska utgå ifrån att varje barn har sina särskilda önskningar, känslor och skäl. Det viktiga är då
att bemöta barnet med kärlek och empati. En liknande syn på begreppet  har Erich Fromm när
han skriver att ”respekt innebär att bejaka varje persons unika individualitet” (1992; i
Furenhed, 1994, s. 176).

En etikforskare som uttrycker sig mer konkret kring begreppet respekt är Kristiansen (1996).
Hon betonar vikten av att som lärare vända sig mot barnet och på ett öppet sätt visa vem man
är. Läraren ska inte förställa sig inför eleven eller på annat sätt framstå som någon han eller
hon inte är. Läraren behöver heller inte sträva efter att verka fullkomlig. Det viktiga är att vara
verklig och visa sin äkta sida. Eleven är någon som läraren bryr sig om och känner ansvar för,
d v s att eleven är en del av lärarens liv. Att visa respekt är att möta barnet som ett ”Du” och
kunna se det unika i just det barnet. Barnet ska känna att det betyder något för läraren och att
det har ett värde i sin egenart jämfört med alla andra. Enligt Kristiansen ska läraren möta
eleven ”som en ikke reduserbar Annen” (s. 63).

Barns rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller fyra principer som definierar begreppet re-
spekt. Edenhammar m fl (1994) har analyserat denna barnkonvention och det påpekas att den
utgör en helhet där principerna är beroende delar av varandra. Principerna är följande:

• Beslut för barnets bästa
Den  mest grundläggande principen som anger att barnets bästa alltid är viktigast vid åt-
gärder och olika beslut. Barn har rätt till skydd och trygghet samt att samtidigt bli taget på
allvar.

• • Att lyssna till barnet
Vuxna människor ska ta hänsyn till barnet och lyssna till det. Barnet har rätt att uttrycka
sina egna åsikter och dessa ska få betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

• • Barnets rätt att leva och utvecklas
Barnet har rätt att få de grundläggande behoven tillgodosedda så att utvecklingen främjas
så mycket som möjligt. Det kan bl a innebära fysiska, psykiska eller sociala behov.

• • Barnets rätt att slippa diskriminering
Alla människor är lika mycket värda. Den offentliga makten ska utövas med respekt för
varje enskild människas frihet och färdighet. Det betonas extra att diskriminering p g a
ras, hudfärg, etniskt ursprung eller kön är förkastligt.    
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Respekt för barn

Respekt kan ses utifrån flera olika aspekter. Jag presenterar här hur respekt har ett nära sam-
band med kärlek och empati samt vikten av mötet mellan lärare och elev. Vidare skriver jag
om läraren som en förebild och barnets rätt till respekt i nutid och framtid. Sist behandlas hur
respekt framhålls i skolans läroplan.

Kärlek, empati och respekt

Bergem (1998) skriver om lärares förhållningssätt till elever och han anser att lärare skall vara
tjänare och aldrig herre. Med detta menar han att läraren hela tiden ska fråga sig själv om hur
han på bästa sätt, utifrån position och auktoritet, skall bemöta barnet så att det kan realisera
och utveckla sina kunskaper och möjligheter. I synen på respekt tar han hjälp av Logstrup
som använder kristendomens gyllene regel som grund. Hans omskrivning av denna lyder:
”Fra den kjaerlighet som du selv gjor krav på, kjenner du den kjaerlighet som du skylder din
neste” (s. 75).

Enligt Furenhed (1994) är den empatiska förmågan en förutsättning för ett respektfullt hand-
lande. I varje möte måste det finnas både självkänsla och medkänsla för att något fruktbart ska
uppstå. I likhet med detta betonar också Gren (1994) betydelsen av empati. Det är viktigt att
läraren kan ”känna in” och förstå situationer utifrån barnets verklighetsuppfattning utan att
blanda in sina egna värderingar. Detta gäller också i mötet med barn som kränker andra barn.
Att visa empati och därmed respekt för kränkaren innebär, enligt författaren, inte att man be-
jakar själva händelsen.

Gren (1994) nämner dessa punkter som viktiga att tänka på för att lärare ska handla respekt-
fullt i mötet med eleverna:

• Att vara tydlig, vilket betyder att barnet ofta är beroende av lärares förklaringar för att
förstå sammanhang.

• • Att se och använda barnets kunskap och erfarenhet. Lärare vill ofta tro att de
vet bäst med tanke på ålder och erfarenhet. ”Vi måste i mötet med barnet räkna med att
barnet också har källor av kunskap att ösa ur” (s.160).

• • Att utgå från barnets värderingar och se in i barnets föreställningsvärld. Att
börja mötet där.

• • Att bejaka och stödja barnet i dess känslor genom att inte ifrågasätta barnets
glädje och sorg. ”Respekt är att vänta in, lyssna och ta till sig barnets upplevelse” (s.163).
Barnet måste våga lita på sina känslor.

• • Att ta hänsyn till barnets autonomi och integritet.

Kärleken ska, enligt Gren, vara en aktiv handling där viljan och öppenheten finns att se barnet
just som det är. Lärarens kärlek till barnet tillåter det att möta läraren utan risk för att bli vär-
desatt, sorterat eller på annat sätt kränkt. Läraren har skyldighet att visa denna kärlek, medan
barnet aldrig kan krävas på samma ömsesidiga känsla.

När Clark (1995) har studerat det moraliska området inom läraryrket har han kommit fram till
vissa behov som barn har. Först när samtliga behov är uppfyllda är barnet respekterat. Dessa
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är de behov han formulerat: ”to be loved, to be led, to be vulnerable, to make sense, to please
others, to have hope, to know truth, to be known, to be safe” och ”to make one’s mark” (s.
27). Lärarens respons för att tillfredställa dessa behov kan bl a innebära att visa en ovillkorlig
kärlek och respekt, att vara vänlig, ärlig och ansvarstagande samt att inge hopp.

Mötet

Gren (1994) betonar vikten av mötet mellan pedagog och barn. Pedagogens förhållningssätt i
dessa ständiga möten är avgörande för i hur stor utsträckning barnet tar till sig den undervis-
ning, omsorg och fostran som äger rum. Det är i förhållande till andra människor vi utvecklar
våra kunskaper och färdigheter. Gren menar att vårt respektfulla bemötande emot barn är för-
utsättningen för att de skall kunna lära sig att handla på samma sätt. ”Ett barn som inte möts
av respekt kan inte respektera sig själv. Ett barn som inte lär sig respektera sig själv kan inte
respektera andra” (s.157).

På samma vis menar Logstrup (i Gren, 1994) att vi människor lever i ett ofrånkomligt beroen-
deförhållande till varandra, vilket innebär att vi växer till som människor genom våra möten.
Furenhed (1994) beskriver på liknande sätt, med hjälp av ett indianskt talesätt, hur vi männi-
skor är sammanknutna med varandra; ”Vi är alla trådar i samma spindelväv” (s. 165).

Buber (i Kristiansen, 1996) talar också om det personliga mötet mellan läraren och barnet som
grundläggande för att bygga upp ett förtroendefullt förhållande. För att barnet ska känna sig
respekterat och känna tillit krävs att det ingår i ett förhållande eller deltar i en dialog med en
annan människa. För att mötet ska bli fruktbart måste läraren vilja ta en aktiv del av barnets
liv, vilket kan innebära att man gör sig sårbar.

Läraren som förebild

I mötet med barnet är lärarens förhållningssätt också viktigt eftersom läraren då fungerar som
en förebild. Lärare har genom sin dagliga kontakt otroligt stor möjlighet att påverka den per-
sonliga utvecklingen hos barnet (Clark, 1995). ”Teachers act as potential role models of
responsible adult behaviour, attitudes and values” (s. 4). Författaren skriver vidare att det är
viktigt att läraren är öppen för att erkänna sina egna misstag och tar eleverna på allvar.
Bergem (1998) anser på liknande sätt att läraren ska vara en modell för eleverna att ta efter.
Eleverna upptäcker de minsta nyanser i lärarens tonfall och kroppsspråk, varför detta är bety-
delsefullt att tänka på. Bergem betonar att läraren ska leva som han lär.

Gren (1994) skriver att pedagogen måste vara klar över sin egen identitet för att på ett tydligt
sätt kunna förmedla värden till barnet. Läraren skall vara en förebild som barnet kan pröva sin
egna tankar och känslor på för att sedan kunna utveckla sin egen identitet. Gren framhåller
även hur viktigt det är att inte förneka när något gått fel utan istället erkänna sina tillkorta-
kommanden och därmed visa respekt för eleverna; ”att vi kan säga förlåt, att vi kan se på oss
själva med distans, att vi kan se på oss själva med lite humor också, och att vi kan dela med
oss av detta till barnen. Låt barnen se att vi lever!” (s. 196).

Nutid och framtid
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Korczak (1988) var övertygad om att fred, frihet, utveckling och framtid är beroende av hur
vuxna förhåller sig till barn. Barnet är en människa och har därmed lika stort värde som alla
andra, varför vi inte ska göra åtskillnad på barn och vuxna. För att barn ska kunna påverka sin
situation är det viktigt att se till barnens idag och inte ägna allt intresse åt deras framtid som
vuxna. ”[...] deras liv idag är inte mindre värdefullt än det blir i morgon” (s. 88). Gren (1994)
understryker också värdet av barndomen i sig själv och inte bara som ett förstadie till vuxen-
världen. Att lärare uppträder respektfullt mot barn har alltså betydelse både i deras nutid och
framtid. Clark (1995) skriver på detta sätt i sin uppmaning till lärare: ”Be good all of the time.
And be especially aware of the ethical and moral implications of everything you do, for the
future of the human race depends on your good effects on children” (s. 20).

Skolan

I den nu gällande 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo-94) formuleras
tydligt att varje enskild elev har rätt att bli respekterad för sin person och sitt arbete. Alla ska
känna sig trygga i skolans miljö och inte behöva riskera att bli utsatt för kränkningar.  Den
värdegrund som skolan vilar på och ska förmedla till barnen är: ”Människolivets okränkbar-
het, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor
och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (s. 3). Vidare står det att ”läraren skall utgå
från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s. 19). Eleven
skall också få ett verkligt inflytande i undervisningens innehåll och arbetssätt i förhållande till
stigande ålder och mognad. Skolan har alltså med dessa ord i läroplanen tydligt markerat att
all personal ska behandla elever på ett etiskt korrekt sätt.

Colnerud (1995) skriver om elevers självbestämmanderätt och menar att detta värde kränks
dagligen i skolan. Detta beror bl a på att skolplikt råder, men också att det finns centrala och
lokala beslut om vilka mål som ska nås i utbildningen. Hon hänvisar till autonomiprincipen
vilken kan förklaras med Hermeréns (1986) ord: ”var och en som berörs av ett beslut skall få
vara med och påverka det” (i Colnerud, 1995, s. 83). Principen gäller så länge beslutet inte in-
kräktar på någon annans autonomi eller på annat sätt påverkar någon negativt. Svårigheten att
uppehålla denna självbestämmanderätt beror enligt Colnerud på att det är stor skillnad mellan
barn och vuxna. ”Barns autonomi är villkorlig. Vuxna har rätt att bestämma över dem i frågor
som de inte själva kan avgöra konsekvenserna av” (s. 170).

I Colneruds (1995) undersökning visade lärarna inget medvetet intresse för själva värdet av
självbestämmanderätt. Rätten för eleverna innebar främst att de själva fick vara med och be-
stämma vad de skulle göra i skolarbetet. Lärarnas tanke med detta var att öka elevernas moti-
vation. Denna brist på respekt för elevernas självbestämmande kan enligt författaren leda till
att lärarna inskränker rätten att bestämma för eleverna och på så vis får en makt som kan
missbrukas.

Gren (1994) påpekar att man inte ska ge barnet mer bestämmanderätt än det är moget för ef-
tersom det kan vara lika mycket misshandel som att minska autonomin. Regler och normer
ska vara anpassade till elevens mognad och livserfarenhet.

Bristande respekt

Här anges olika typer av kränkningar som äger rum i skolan och som visar på bristande re-
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spekt för barn. En del handlingar är omedvetna för läraren, andra är medvetna men sker ändå
kanske p g a dålig kunskap.

Kränkningar av barn i skolan kan hänföras till det ojämlika förhållande som råder mellan lä-
rare och elev (Colnerud, 1998). Läraren befinner sig i en maktposition som kan vara svår att
hantera, där sociala fenomen  kan göra att kränkningar är förgivet-tagna. Gren (1994) ut-
trycker också att lärare har stor makt. Hon menar att lärare inte kan hålla sig neutrala till sin
makt utan måste hantera den på ett medvetet sätt.

Colnerud (1998) presenterar olika varianter av kränkningar som elever kan bli utsatta för i
skolan. De är följande:

• Trakasserier, vilket kan innebära att en lärare plågar en elev under längre tid.
• • Varaktigt översitteri, där lärare gör elever rädda och osäkra genom att t ex

använda sarkasm, ironi eller andra förödmjukelser.
• • Situationsbetingade övertramp, vilket t ex kan inträffa när en lärare mister

kontrollen i en konflikt och därmed kränker för att återta övertaget.
• • Integritetskränkningar, -i undervisningen när lärare utsätter elever för

offentligt misslyckande
      -i fostran när lärare tillrättavisar och bestraffar offentligt
     -om privatliv när lärare talar nedsättande om föräldrar
     -om information när t ex lärare talar med andra vuxna om elever så att dessa hör

Colnerud konstaterar att de tre första punkterna är kränkningar där läraren på ett tydligt sätt
har handlat över gränsen för vad som är acceptabelt, medan integritetskränkningar inte lika
klart framstår som oacceptabla. Detta beror på att dessa förolämpande förbiseenden ibland
upplevs som godtagbara av vuxenvärlden p g a att barn har liten rätt till respekt för sin privata
sfär. Vid integritetskränkningar är lärare ofta omedvetna om sina egna handlingars konse-
kvenser för barnen. Gren (1994) tillägger att barn är väldigt sårbara i dessa sammanhang
också därför att de själva inte riktigt vet var gränsen för deras integritet går.

Kristiansen (1996) varnar för när lärare mister synen på elever som unika människor och
istället börjar kategorisera dem i grupper genom uttalanden som ”ja, den typen kjenner jeg fra
for” (s. 63). Detta är ett tydligt tecken på brist på respekt för den enskilda individen. Vidare
skriver Kristiansen om hur lärare p g a pedagogiska motiv kör över elevernas tankar och ön-
skemål. Hon använder då ett exempel hämtat i Berentzens (1993) studier, som visar hur peda-
goger hanterar diskussionen under en måltid tillsammans med barn på dagis. Målet är att lära
barnen ett gott uppförande varför lärarna inte tillåter barnen att fantisera och fabulera kring
annat intressant som ligger utanför ämnet. Personalen ser inte situationen på samma sätt som
barnen och brister därmed i respekt i sin strävan att nå de tänkta målen med verksamheten.
Colnerud (1998) menar på samma vis, att lärare i sin socialiserande fostran av elever, avvisar
elever deras önskningar och behov. Läraren har ett pedagogiskt motiv för sitt handlande, me-
dan dessa avvisanden känns oberättigade och kränkande för eleverna. Dessa avvisanden kan
innebära ”att inte få säga sin mening, att läraren inte har tid, att inte få som man vill” och ”att
få vänta på sin tur” (s. 65).

Gren (1994) framhåller ytterligare en aspekt av bristande respekt för barn och det sker när lä-
raren talar illa om barnets föräldrar. Detta kan ses som det mest effektiva sättet att kränka ett
barn eftersom barnet känner en djup lojalitet med sina föräldrar. Barnet är en del av föräld-
rarna och känner sig därför kränkt självt när föräldrarna förolämpas. Därför är det viktigt att
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läraren respekterar föräldrarna i alla avseenden, även om man inte tycker om deras åsikter.
Gren menar att ”respekten för föräldrarnas autonomi och integritet är ledstjärnan i föräldra-
samarbetet” (s. 169) när man arbetar med barn i skolan.

5. METOD

Metodval

Eftersom denna undersökning handlar om att belysa människors tankar kring olika företeelser
i skolan ansåg jag det naturligt att välja en kvalitativ intervjumetod ( Trost, 1993). Jag har så-
ledes använt denna typ av intervjuer med för att söka svar på mina uppställda frågeställningar
om hur lärare och elever ser på respekt för barn i skolan.

Urval
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Intervjuerna är genomförda på sammanlagt tre 1-6-skolor i en medelstor svensk stad. Två av
skolorna kan med tanke på elevantal räknas som små och en som stor. Av praktiska skäl valde
jag att intervjua fyra lärare som jag tidigare hade haft kontakt med och som jag därför antog
skulle ställa upp. Lärarna valdes också för att öka spridningen i synsätt då två är män och två
är kvinnor samt att tre av lärarna har lång erfarenhet av lärarrollen medan en lärare är relativt
nyutexaminerad. Alla lärarna arbetar i år 4-6 vilket var en fördel när jag sedan intervjuade
elever i deras klasser. Min tanke var att dessa frågor kan vara komplicerade för yngre barn
varför jag kunde få mer uttömmande svar av elever i år 4-6. Urvalet av elever gjordes slump-
vis när jag kom till klassen, givetvis med elevernas medgivande. De intervjuade eleverna be-
stod av fem pojkar och sju flickor, vilka var indelade i grupper. Lärarna kontaktades via tele-
fon då vi bestämde tid och plats för intervjun.

Presentation av intervjuade personer

Lärare

1. Anita tog sin lärarexamen 1972. Hon har arbetat i läsklass ett tag för att sedan arbeta som
mellanstadielärare i femton år. Efter det har hon arbetat i förberedelseklass några år samt med
specialundervisning på högstadiet i ca fem år. Nu arbetar hon sedan några år som klasslärare i
en integrerad år 4-6-klass på en liten skola.

2. Erik tog sin examen 1972 som klasslärare för mellanstadiet. Han har sedan dess arbetat på
samma skola i år 4-6. Han arbetar nu som klasslärare i år 5 på en liten skola.

3. Göran tog sin examen 1967 som folkskollärare. Han har sedan dess arbetat på samma skola
i år 4-6. Han arbetar nu som klasslärare i år 4 på en liten skola.

4. Pernilla tog sin examen 1996 som grundskollärare i år 1-7 med inriktning ma/no. Hon har
sedan arbetat som idrottslärare och resurs i ma och no i drygt ett år. Nu arbetar hon som
klasslärare i år 5 på en stor skola.

Elever

Grupp 1 består av Sara i år 6 samt Camilla och Lisa i år 5. Eleverna går på en liten skola.

Grupp 2 består av Simon, Joakim och Rebecca i år 5. Eleverna går på en liten skola.

Grupp 3 består av Alexander, Muhammed och Jessica i år 4. Eleverna går på en liten skola.

Grupp 4 består av Kalle, Katarina och Elin i år 5. Eleverna går på en stor skola.

Intervjuernas genomförande

Med både lärare och elever genomfördes intervjuerna i klassrum eller intilliggande grupprum.
Lärarna intervjuades enskilt medan eleverna ingick i grupper om tre. Gruppintervjuer gjordes
med eleverna för att de skulle känna sig trygga och för att de skulle ha möjlighet att bygga vi-
dare på varandras uppslag och idéer ( Doverborg, Pramling, 1988). Tiden för intervjuerna va-
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rierade, men lärarintervjuerna tog ca 45 minuter och elevintervjuerna ca 30 minuter. Intervju-
erna spelades in på bandspelare och skrevs sedan ordagrant ut på dator. Det som uteslutits är
hummanden, hostningar o dyl som jag inte ansåg relevant för resultatet. Eleverna hade ibland
svårt att hålla samtalet till mina frågeställningar då de lätt kom in på respekt emellan elever.
För att inte avbryta eleverna för mycket lät jag dem berätta färdigt för att sedan återgå till
mina frågor. Dessa utläggningar om respekt mellan elever har sållats bort från resultatet
eftersom de inte handlade om det jag eftersökte. Klimatet har, enligt min uppfattning, varit
trevligt och behagligt vid samtliga lärar- och elevintervjuer. Intervjupersonernas namn är
fingerade, vilket jag upplyste deltagarna om innan intervjuerna gjordes. Både lärare och
elever var alltså informerade om att deras svar inte skulle kunna härledas till dem.

Intervjuguiden

I mina samtal med lärare och elever utgick jag ifrån intervjufrågorna i bilaga 1. Frågorna är
utformade så att de är öppna i början för att mot slutet bli mer specifika. Begreppet respekt tas
upp samt hur barn visas respekt i skolan. Jag frågade också efter bristande respekt i skolan
samt hur lärares bemötande påverkar elever. Detta för att skapa en tydligare bild av hur re-
spekten tar sig ut i skolan. Vid några elevintervjuer kompletterade jag elevernas svar på vad
respekt är, så att de fick en förklaring och kunde förstå vad vi pratade om. I övrigt var jag för-
siktig med att lägga mig i elevernas svar, med tanke på att de då kunde förvrängas. Varken
lärare eller elever hade tagit del av frågorna i förväg. För att testa hur jag skulle agera samt
om frågorna fungerade gjordes en provintervju. Inga större förändringar behövde göras varför
även provintervjun ingår i resultatet.

Fördelar och nackdelar med metoden

En nackdel i denna undersökning kan vara att lärarna inte fick ta del av mina intervjufrågor i
förväg. De blev endast informerade om ämnet när jag kontaktade dem per telefon. Lärarna
hade kanske då kommit på fler tillfällen då de visar respekt samt brist på respekt, varför resul-
tatet hade blivit mer omfångsrikt. Samtidigt kunde lärarna ha upplevt frågorna som svåra och
uppgiften som arbetsam. Risken finns också att lärarna skulle ha frågat andra lärare om exem-
pel på respekt och att svaren skulle bli konstruerade. Detta ville jag undvika för att svaren i
intervjuerna skulle bli lärarnas egna spontana tankar.

En fördel med elevintervjuerna tror jag var att jag inte kände de elever jag samtalade med. De
hade på så vis lättare att berätta om känsliga upplevelser som var ofördelaktiga om personalen
på skolan. Eftersom jag inte arbetade tillsammans med någon av de intervjuade lärarna så be-
hövde eleverna inte känna att jag var allierad med deras lärare. Eleverna blev också informe-
rade om att jag inte skulle föra deras svar vidare till någon. Eventuellt blev eleverna också på-
verkade av min förklaring av begreppet respekt varför svaren blev exempel på min förklaring.
Eftersom gruppintervjuer gjordes kan det också tänkas att eleverna blev påverkade av varan-
dras svar. Samtidigt upplevde jag att alla hade sina egna exempel på respekt och bristande re-
spekt varför detta inte är någon stor brist i arbetet.

För att få fler exempel på respekt för barn kunde ytterligare intervjuer ha gjorts, men med
tanke på examensarbetets omfattning utgjorde åtta intervjuer en rimlig undersökning. Det ska
därför påpekas att detta arbete visar på hur några lärare och elever ser på respekt för barn i
skolan, varför det inte går att dra några generella slutsatser. Det finns heller ingen ambition att
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ange hur vanliga eller hur spridda dessa uppfattningar är.

Analysen av intervjumaterialet

Vid analysen av intervjuerna gjordes flera genomläsningar för att först få en helhetsbild av de
svar som givits. Nästa steg var att försöka göra kategoriseringar och söka likheter och skillna-
der i utsagorna. Lärarnas och elevernas intervjusvar behandlades fristående ifrån varandra.
För att få en tydlig bild av lärarnas och elevernas uppfattningar användes
överstrykningspennor i olika färger, som var och en symboliserade tankar av liknande art.
Intervjusvaren var tydliga varför det gick lätt att finna ett mönster med huvud- och
underkategorier. För att inte någons tankar skulle bli försummade har åsikter som inte passat
in under en redan uppkommen kategori fått bilda en ny rubrik. Lärar- och elevsvaren är
skrivna med ungefär samma struktur för att det ska vara lätt att göra jämförelser mellan
uppfattningarna. För att inte förvanska de givna svaren har tolkningarna gjorts så nära
intervjupersonernas ord som möjligt.

6. RESULTAT

Undersökningens material består av intervjuer gjorda med fyra lärare och fyra elevgrupper.
Lärarnas och elevernas intervjusvar har skrivits ut var för sig för att sedan jämföras i en sam-
manställning. Lärarintervjuerna har analyserats så att de tillsammans formar ett mönster för
hur lärare kan se på respekt för barn. Elevintervjuerna har behandlats i en separat analys och
givit en bild av hur elever kan uppleva denna respekt.

I lärarintervjuerna har utkristalliserats fyra huvudkategorier med underkategorier. Huvudkate-
gorierna är följande:
• Respekt för barn  vilket kännetecknas av lärares allmänna syn på respekten för barnet.
• • Respektfullt bemötande innefattar olika exempel där lärarna anser att de möter

barn på ett respektfullt sätt.
• • Bristande respekt visar olika exempel när lärare uppfattar att de kränker barn.
• • Betydelsen av att visa respekt för barnet anger lärarnas tankar om vikten för
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barn att bli
bemötta med respekt.

Likaså har svaren i elevintervjuerna bildat tre huvudkategorier med underkategorier. Huvud-
kategorierna är följande:
• Elevers upplevelser av respekt visar olika exempel på när elever känner sig respekterade

av lärare.
• • Respektlöst bemötande handlar om när elever känner sig kränkta p g a att lärare

inte behandlat dem med respekt.
• • Betydelsen av att vara respekterad innefattar barns tankar om vikten av att

känna sig respekterad.

Respekt för barn

Respekt för barn kan ses ur många synvinklar, vilket också visade sig när de intervjuade lä-
rarna skulle beskriva vad detta innebär för dem. En uppfattning om respekt som finns hos två
utav lärarna är av generell karaktär. Erik och Pernilla har liknande utgångspunkter för sitt be-
mötande av barn. De anser att barn, liksom alla människor, har rätt att bli behandlade med re-
spekt. Pernilla berättar så här: ”Respekt för barn är som respekt för föräldrar och för vuxna,
för alla. Respekt ska man visa medmänniskor. Det är ju ingen skillnad”. Pernilla påpekar att
hon försöker visa lika mycket respekt för barnen som för sina vuxna kollegor. Erik uttrycker
sig på ett annat sätt: ”Man har väl samma respekt för dig som vuxen som för barn. Respekt för
mig, det är att behandla dem ungefär som jag själv skulle vilja bli behandlad”. Erik menar
med detta att han inte vill skilja ut respekten just för barnet, utan istället se till alla medmänni-
skor. Han ser sina elever som unga arbetskamrater som han försöker behandla på ett någor-
lunda vuxet sätt.

De två andra lärarnas synsätt på respekt för barn är av individuell art. Anita uttrycker sina tan-
kar om respekt för barn så att det är viktigt att sätta sig in i hur varje elev fungerar. Enligt
henne är det lätt att trampa på eleverna och kränka dem om man vet för lite om dem. Respekt
är att ha och visa förståelse för barnen.

Göran framhåller att alla barn har olika startpunkter för sin utveckling. Att visa respekt inne-
bär ”att ta dem där de är”. Läraren ska inte förändra barnets personlighet, utan förstå och ac-
ceptera varje barns små egenheter.

Respektfullt bemötande

Lyssna

Att lyssna till barnen är, enligt alla de intervjuade lärarna, en förutsättning för ett hänsynsfullt
bemötande av barnen. Lärarna ska ta sig tid att lyssna till eleverna så att de känner sig hörda
och sedda. ”Att man lyssnar på dem och tar dem på allvar, oavsett om de är ledsna eller glada
så står det ju för någonting, det de säger”. Likaså att alla elever har möjlighet att komma till
tals och får berätta sin åsikt. Genom lyssnandet så visar man som lärare att man bryr sig om
eleverna. Pernilla understryker vikten av att acceptera elevernas åsikter även i de fall då lära-
ren själv inte håller med. Alla har rätt till sin egen åsikt och läraren får inte kritisera eleven för
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det. Göran nämner också detta och ger som exempel när klassen diskuterar olika böcker.
Eleverna tycker saker och ting som kanske inte alltid stämmer med lärarens uppfattning och
”[...] då får man bita sig lite i tungan, okej du tycker så där”. Enda gången en lärare inte ska
acceptera en elevs åsikt är, enligt Göran, om den är rasistisk, kvinnoföraktande, innehåller
könsord eller liknande. Dessa åsikter kränker andra människor och kan inte godtas, varför lä-
rare måste reagera tydligt och konsekvent.

När lärare lyssnar på och pratar med elever så är det också betydelsefullt att de befinner sig på
ungefär samma nivå rent konkret. Anita tycker att det känns fel att stå och titta ner på eleverna
då de lätt kan känna sig väldigt små. Att vara på samma nivå, t ex genom att sätta sig på en
stol, är ett mycket bättre sätt att nå varandra och visa respekt.

Medbestämmande

En aspekt av att visa respekt för barnen är, enligt två av lärarna, att ge eleverna medbestäm-
mande i skolarbetet. Framför någon elev en bra idé så ska läraren respektera förslaget och an-
vända det om det är möjligt. Barnen ska, enligt Pernilla och Anita, få vara med och bestämma
och på så sätt styra över sin egen arbetssituation. Lärarna menar att de visar respekt genom att
anta elevernas uppslag och synpunkter. Anita förklarar så här:

Ja, det är om de kommer och säger att de gärna vill göra någonting,
alltså göra någonting färdigt eller göra någonting på ett särskilt sätt.
Då måste man alltid lyssna till det och tänka efter; Vad har jag för
mening med det här, går det lika bra på det sättet? Och är det här
någonting väldigt bra som händer just nu?

I likhet med detta anser Erik att lärare måste lyssna på barn som hävdar något annat än det lä-
raren säger. Barn kan engagera sig väldigt mycket i sitt arbete och då är det viktigt att som lä-
rare inte köra över elevernas kunskap.

Man måste vara medveten om att ungar vet rätt ofta en hel del också.
Det är lika bra att erkänna att jag är bra på det här och ni är bra på
både det och det. Om jag nu påstår något om det där och någon utav
barnen säger att det är fel, så är det viktigt att vi undersöker och
diskuterar det. Man säger inte, jag är äldre så jag har rätt.

Att respektera eleverna innebär även att respektera deras kunskap och förutsättningen för
detta är att läraren minskar sin prestige och inte har ensamrätt på att vara faktaexpert.

Gränssättning

Att visa respekt för barn i skolan kan också innebära att man sätter upp regler. Pernilla tycker
att man i skolan på ett tydligt och konsekvent sätt ska berätta för barnen vilka ramar som gäl-
ler. Hon menar att barn vill ha gränser och att de till och med söker dessa gränser. Genom att
tydligt förklara för barnen vad som tolereras och ej, visar läraren dem respekt.

Erik hävdar också att barn mår bra av gränssättningar. ”Det är också ett sätt att visa respekt
för ungarna, att tala om för dem vad som är rätt och fel.”
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Ömsesidighet

Ömsesidighet beträffande respekt betonas också av lärarna. För att respekten för barnen ska
fungera riktigt tillfredställande så krävs det att barnen respekterar läraren, menar Erik.

Ungarna måste ju ha respekt för mig, för vad jag står för, att jag är
arbetsledare. Och jag måste ha respekt för dem att de är
arbetskamrater. Det måste vara ett ömsesidigt hänsynstagande.

Givetvis gäller också att läraren måste visa respekt för eleverna för att de ska kunna uppträda
respektfullt mot läraren. Erik anser att det måste finnas en dialog mellan läraren och eleverna
där alla lyssnar på alla. För att den ömsesidiga respekten skall uppstå krävs det ett gemensamt
arbete ifrån både lärare och elever.

Anita har en annan syn på detta med ömsesidig respekt. Hon menar att man som vuxen har ett
oerhört stort ansvar att behandla eleverna med respekt oavsett hur de bemöter läraren. Om en
elev kränker läraren är det mycket bättre att behandla denna elev respektfullt, för att visa vad
ett rätt uppförande innebär. Läraren ska inte gå i den fällan att de börjar agera likadant som
barnen. Alla barn har rätt till ovillkorlig respekt och ”det är en förbannelse att man inte en
gång för alla kan spola detta”.

Hänsyn till barnets sociala miljö

Att visa respekt för den miljö som barnet lever i betonar Göran mycket starkt. Läraren kan
inte ta för självklart att eleverna övertar de regler som gäller i skolan beträffande ordning och
uppförande på en gång. Beroende på hur barnets hemsituation ser ur kan det vara ett under att
det fungerar så bra som det gör och detta måste läraren respektera. Göran ger ett exempel på
en pojke som ständigt kommer för sent till skolan p g a att hans föräldrar inte bryr sig om ifall
han går upp på morgonen eller om han kommer iväg till skolan.

Det är ju ett under att han kommer hit ibland när övriga familjen
ligger och sover. Och det måste jag ju respektera att han har den
bakgrunden. Men jag kan ju inte acceptera, det går ju inte, utan han
måste lära sig mot alla odds att då ska han själv sköta det här med att
komma i tid till skolan. Och det är ju omänskligt att begära det av en
kille som är 10 år.

Göran upplever detta som en svår balansgång, och menar att man hela tiden måste tänka sig
för så att man inte kränker barnets integritet. En annan aspekt som också måste respekteras är
när en elev kommer ifrån en fattig språkmiljö hemma. Om barnet skriver något som läraren
uppfattar som undermåligt och dåligt är det viktigt att inte döma ut elevens arbete. Istället
måste man uppmuntra och korrigera på ett varligt sätt, menar Göran. ”Det måste man ju re-
spektera deras uppväxt, vad de har i bagaget.”

Bristande respekt
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Inte lyssna

Eftersom de intervjuade lärarna menar att lyssnandet är en central aspekt för att visa respekt
så innebär det att icke-lyssnandet är ett tydligt sätt att brista i respekt. Ett förfarande som visar
på bristande respekt är när barn försöker säga något till lärare och de inte tar sig tid att lyssna.
Barn har ofta behov av att tala om saker och när lärare då nonchalerar detta så kränker de bar-
nen. Detta är något som alla de intervjuade lärarna talar om och vill varna för. Göran tar upp
detta i samband med barnets miljö där lärare lätt kan avfärda den berättande eleven och då
visa att det där är inte viktigt. Han ger ett exempel:

[...] den där killen som har fotboll som enda intresse och du har hört
samma sak varenda måndag i 2-3 år som det kan bli, att han har varit
ute och spelat. Då får man ju inte avfärda honom för det är ju det han
lever för, fotbollen. Och kanske det är de finaste stunder han har i
veckan, när han får komma iväg på fotbollsträning eller på matcher.
Och det vill han naturligtvis berätta. Och då kan det vara lätt att visa
att det där har du ju berättat många gånger, det är samma sak hela
tiden. Och så går man vidare till någon annan. Där har du bristande
respekt.

Detta problem att lyssna kan också uppstå i klassrummet om läraren står hos en elev och
andra elever samtidigt ropar efter hjälp. Om man då direkt lämnar den eleven och går vidare
till andra är det bristande respekt. Göran hävdar starkt att läraren ska stå kvar hos den förste
eleven och göra färdigt så att han eller hon känner att nu har jag fått lite egen uppmärksamhet
av läraren.

Ett annat tillfälle när lärare inte lyssnar på elever kan vara när det uppstår en konflikt mellan
elever. Lärarna kan ha så fullt upp med att försöka lösa konflikten att de inte tar sig tid eller
har intresse av att höra alla de inblandade parterna. Anita menar att vuxna ofta domderar och
skäller på eleverna med resultatet att de blir kränkta och stänger igen. ”Att inte höra deras syn
på det som har hänt, det är ju faktiskt att köra över dem.” Göran tillägger att läraren inte får
korta av den ena elevens berättelse genom gester eller tonfall, utan alla inblandade ska få
prata till punkt.

Förutfattade meningar

Två av de intervjuade lärarna pekar på lärares förutfattade meningar som en del av bristande
respekt. Att ha förutfattade meningar om vissa elever innebär att de är dömda på förhand. En
klassiker, enligt Erik, är när en busig elev har hamnat i bråk med en snäll elev. Då är det lätt
att läraren handlar efter tanken; jaha det är han den här gången också, fast det kanske är
tvärtom. Om läraren dömer en elev direkt och tar parti för den andra är det otroligt kränkande
för den som blir utsatt. Erik och Göran menar att lärare, för att undvika dessa situationer, ska
vara öppna i sina tankesätt och lyssna till alla elevers version av händelsen.

Ironi och sarkasm

Ironi och sarkasm kan, enligt flera av lärarna i undersökningen, upplevas väldigt kränkande
för barn eftersom de har svårt att förstå dessa uttryckssätt. Anita nämner att hon ibland av
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misstag uttrycker sig ironiskt mot elever som just har kränkt henne. Detta beror på att hon i
sin ilska inte kan behärska sig trots att det strider emot hennes principer. De andra lärarna
menar att de använder ironi för att skoja med eleverna fast att detta ibland kan missuppfattas.
Pernilla berättar att hon säger ironiska skämt till vissa elever som själva använder ironi emot
henne. Problemet är att inte alla barnen förstår och då finns det risk att de känner sig utanför
och överkörda. Pernilla menar vidare att hon ibland kommer på sig själv med att tro att barnen
är äldre än vad de är. Göran framför också betydelsen av att som lärare vara försiktig med
ironier och sarkasmer. Han använder bara ironi emot elever som han har en bra relation till
och då görs det på ett övertydligt sätt. Ironierna kan inte vara fina utan måste vara grova så att
alla förstår vad det handlar om.

Irritation

Flera utav de intervjuade lärarna upplever att de kan brista i respekt för eleverna när de blir
irriterade. Irritationen kan utlösas av både små och stora händelser. Göran nämner att en lärare
som retar sig på att eleverna inte kan eller att de inte arbetar tillräckligt fort brister i sin re-
spekt för eleverna. Barn märker lätt genom ansiktsuttryck och kroppsspråk hur läraren reage-
rar varför läraren inte får ägna sig åt att t ex sucka, göra miner eller axelryckningar.

Den bristande respekten visar sig oftast när läraren är i konflikt med någon elev som har upp-
trätt illa. Göran beskriver klassrumssituationen så här: ”[...] där kan jag ju känna hur blod-
trycket stiger hela tiden och sen kan det vara en liten grej som utlöser någonting”. Handlingen
som följer kan vara att läraren slår knytnäven i en bänk och skäller på eleven utan att tänka på
hur detta uppfattas. Både Göran och Pernilla känner att de ibland brister i sin respekt när de
blir arga och skäller på eleverna. Även om eleven som misskött sig behöver en tillsägelse så
kan lärarna få dåligt samvete för att de varit för hårda. Lärarna menar att det i konfliktsituatio-
ner kan vara svårt att behärska sig, men hoppas att de har byggt upp en bra förtroenderelation
till eleverna så att de ser att läraren inte agerade som han eller hon brukar. Göran betonar
också vikten av att som lärare kunna be om ursäkt till eleverna om man har gjort något riktigt
illa.

Betydelsen av att visa respekt för barn

I denna undersökning är alla de intervjuade lärarna eniga om att barn måste visas respekt i
skolan. Relationen mellan lärare och elev är grundläggande för att undervisningen ska nå de
mål som är uppställda. Att lärare möter elever med respekt är första byggstenen till att skapa
en förtroendefull relation som gör att eleverna trivs i skolan. En gynnsam atmosfär med posi-
tiva attityder människor emellan påverkar barnens inlärning och utveckling otroligt mycket.
Pernilla uttrycker detta på följande vis:

Bemöter jag dem på ett bra sätt så de känner att de trivs här med mig
och tycker det är roligt att gå till skolan [...] då är de mer mottagliga
för att lära sig saker, de känner motivation. En bra relation det är ju a
och o tycker jag.

Göran anser att det är fullkomligt förödande för eleverna om en lärare har en nedlåtande in-
ställning och inte respekterar dem. Istället för att skapa ett bra självförtroende hos eleverna så
förstärker läraren tanken om att barnet inte har något värde.
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Jag har svårt att tänka mig något som skulle vara mer effektivt för att
förstöra en inlärningssituation än att vara föraktfull, respektlös och
rida på sina höga hästar som vuxen. Nej, då gäller det nog med
uppmuntran istället.

Sambandet mellan lärares bemötande och elevernas inlärning är totalt, enligt Anita. Detta
förklarar hon med sin uppfattning om att människor utvecklas genom att vara i kontakt med
varandra. När människor är i kontakt med andra så kommer en utveckling automatiskt till
stånd. Känner barnen att de blir sedda och att någon engagerar sig i deras liv och tankar så får
de en kraft som gör livet meningsfullt. Anita menar därför att det är helt avgörande för ett
barns utveckling om läraren respekterar det och betonar dess värde.

Elevers upplevelser av respekt

I följande text presenteras svaren som de intervjuade eleverna gav vid mina samtal med dem.
Det innefattar deras upplevelser om hur lärare respekterar dem, hur lärare brister i respekt
samt vikten av att vara respekterad i skolan.

Lärare lyssnar

Att läraren lyssnar till eleverna betonas som väldigt viktigt. Alla elevgrupper nämner detta
som ett sätt att få respekt. Rebecca säger:

Jag känner mig respekterad om man låter mig göra saker och lyssnar
på mig. Jag får säga det jag känner och andra lyssnar på mig och så
där. Då känner jag mig respekterad. Och att folk inte skrattar åt mig
om jag säger något dumt.           

Elin säger att lärarna lyssnar på henne när hon har något problem i skolan som hon behöver
tala om. Kalle menar att han är respekterad för att lärarna tystar ner andra elever som stör när
han ska prata. ”Man får liksom prata till punkt utan att någon annan pratar.”

Att kunna påverka

Kalle, Katarina och Elin berättar att lärare och personal lyssnar på deras behov och
önskningar beträffande inköp av olika saker. När eleverna klagade på att maten i skolbespis-
ningen inte räckte till alla så lyssnade personalen på detta. Nu beställs det hem mat så att även
de som kommer sist kan äta sig mätta. Likaså gäller detta när barnen i elevrådet föreslår att
skolan behöver köpa mer bollar. Lärarna kontrollerar då vad det kostar och köper sedan bollar
om det finns pengar. ”De bryr sig liksom om vad vi säger.” Eleverna känner sig respekterade
därför att lärarna tar elevernas förslag på allvar och genomför dem om det är möjligt.

Lärares omtanke

I alla intervjuerna talar eleverna om att de känner sig respekterade när läraren ägnar tid åt dem
och bryr sig om dem. Denna omsorg om eleverna kan bl a innebära att läraren hjälper dem
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mycket i skolarbetet eller att läraren intresserar sig för deras fritid. Sara beskriver att hon kän-
ner sig respekterad när läraren ger henne respons och stöd i något hon har gjort.

Även om man är jättebra på att skriva berättelser men är dålig i matte
så spelar det inte någon roll för dem för de kommer ändå att hjälpa oss
att även komma igång med matten. Då känner man sig respekterad, är
man dålig på matte så är man.

Sara menar att hon får stöd även när det gäller något i skolarbetet som hon inte kan. Hon
nämner ytterligare ett exempel på respekt när hon säger att hon behöver inte ändra sig för nå-
gon, utan läraren respekterar henne som hon är. Hon känner att lärarna tycker om henne och
tar henne på allvar både när det gäller roliga och allvarliga saker. Alexander och Jessica ut-
trycker också att de känner av lärarens omtänksamhet när de får hjälp med skolarbetet.

Att lärare visar sitt intresse för barnens fritid tycker Simon, Joakim och Rebecca är viktigt. De
menar att läraren visar respekt genom att fråga dem och saker som de gör efter skoltid. Joakim
berättar så här: ”Det är kul i maten när de börjar prata om något som de vet att man tycker om,
sport och sådär. När de börjar prata om hur det går i fotbollen och så.” Simon fortsätter:
”Frågar hur det har gått i matchen i helgen. Han är insatt liksom.” Eleverna säger att de upp-
skattar när lärare hälsar på dem och pratar en stund, för då känner de sig sedda och betydelse-
fulla för lärarna.

Respektlöst bemötande

När lärare inte lyssnar

Några elever framhåller att lärare brister i respekt för dem när de inte lyssnar på en elev som
vill berätta något. Rebecca säger att hon känner sig utstött ibland när lärare lyssnar mer till
andra än till henne:

T ex om jag gillar katter, det kanske inte han gör, då säger han bara
hej och går därifrån och pratar med någon annan som har samma
intressen som han.

Hon nämner också en situation när eleverna kom tillbaka till skolan efter sommarlovet, då hon
kände sig lite kränkt av att läraren inte var intresserad och frågade vad hon hade gjort.

Flera elever berättar om att de inte känner sig hörda i konfliktsituationer med en annan elev.
Eleverna vill att alla inblandade ska få berätta sin version men att detta ofta misslyckades då
läraren bara frågar en person. Joakim förklarar:

När man typ står och grälar med någon och så kommer en lärare och
så får man inte prata till punkt. Då är det jobbigt, att man inte får säga
sitt.

Elin tycker illa om när lärare bara går förbi bråk mellan eleverna och struntar i att reda upp
situationen. När lärarna medvetet nonchalerar eleverna på detta sätt känner de sig respektlöst
behandlade.
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Oskyldigt anklagad

En annan aspekt av bristande respekt anser eleverna vara när lärare anklagar någon som är
oskyldig. Detta kan hända när lärare skäller på elever som pratar för mycket i klassrummet.
Kalle, Katarina och Elin berättar att de ibland får skäll av lärare för att de har varit högljudda,
fastän de egentligen varit tysta, men sitter bredvid andra som pratat.

[...] och då känner man, men jag gjorde inte så mycket det var andra
då. Jag försökte ju bara få tyst på dem. Då känner man att man blivit
anklagad fast man inte skulle blivit det. Då känns det inte alls kul.

Alexander och Muhammed anser att de blir oskyldigt anklagade ibland p g a lärarnas förut-
fattade meningar. De får lätt skulden för saker de inte har gjort eftersom det är vanligt att de
pratar mycket i klassrummet. Alexander menar att han ofta får en tillsägelse för att ha pratat
för mycket när läraren är osäker på vem det egentligen var. När pojkarna har en konflikt med
andra elever så dömer ofta lärarna dem på förhand p g a att de är kända för sitt bråkiga bete-
ende. Alexander och Muhammed känner sig kränkta när lärarna utgår ifrån att det alltid är
deras fel. Detta medför också att pojkarna inte får berätta och förklara händelsen utifrån sina
perspektiv.

Lärares misstroende

Bristande respekt kan lärarna också visa genom att inte tro på det eleverna säger. Katarina ger
ett exempel:

Om man mår dåligt och säger det så, jag mår faktiskt väldigt dåligt får
jag gå hem. Då ibland så tar de inte en på allvar och då säger de ofta
så här: jo men lite till orkar du väl, det är inte så jättelångt kvar på den
här dagen.

När läraren säger så menar eleverna att deras känslor inte blir tagna på allvar. För att lärare
ska respektera elever måste de våga lita på dem, kanske med risk för att det någon gång blir
fel. Kalle berättar om en annan händelse när eleverna inte blev ivägsläppta till idrotten i rätt
tid p g a att vikarien inte litade på vad eleverna sa. När barnen sedan kom för sent till
idrottslärarens lektion fick de skäll. Det värsta, menade Kalle, var att de två inblandade
lärarna inte pratade om händelsen efteråt och bad eleverna om ursäkt för misstaget.

Betydelsen av att vara respekterad

Alla de intervjuade eleverna betonar hur viktigt det är att vara respekterad av lärarna. Om lä-
rare bemöter varje enskild elev på ett trevligt och respektfullt sätt så att den känner att läraren
bryr sig om, så får han eller hon ett större självförtroende. Eleverna menar att respekt är
grundläggande för att de ska trivas i skolan och för att de ska lära sig något. Sara beskriver det
så här:

Visar de respekt för mig så går det ju bättre i skolan. Då känner man
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på sig att man duger till något. I alla fall för mig. Men om man inte är
respekterad så tror jag faktiskt att man mår väldigt dåligt av det. Jag
skulle i alla fall må dåligt av det.

Katarina understryker också vikten av att vara respekterad av lärarna.

Jag tycker det är jätteviktigt för om man inte blir respekterad då går
man ju och mår dåligt. Då känner man sig jätteledsen, då orkar man
inte tänka och så där. Jag vill hem ifrån allt det här i skolan. [...] Blir
man behandlad dåligt av lärarna då kommer det att gå dåligt.

Det är tydligt i dessa citat att eleverna skulle känna sig mycket ledsna och må dåligt av att inte
blir respekterade i skolan. Lärarnas bemötande betyder oerhört mycket för att eleverna ska
tycka om att gå till skolan och för att de ska ha en motivation till att lära.

Sammanställning av resultat

En sammanställning av resultatet har gjorts för att ge en tydlig överblick över hur lärare och
elever kan uppfatta respekten för barnet i skolan. Nedan visas de exempel som lärare och
elever uppger i denna undersökning.

Tabell 1.   Förekomst av exempel på lärares respekt och brist på respekt hos lärare
                och elever.

Lärare Elever
Hur visas respekt? lyssna lyssna

medbestämmande kunna påverka
gränssättning lärares omtanke
ömsesidighet

hänsyn till social miljö
Hur visas brist på respekt? inte lyssna inte lyssna

förutfattade meningar oskyldigt anklagad
ironi/sarkasm lärares misstroende

irritation

Som framgår av tabell 1 ger lärarna fler exempel både på respekt och brist på respekt än vad
eleverna gör. Detta kan bero på att lärarna har lättare för att uttrycka dessa företeelser i ord än
vad eleverna har. Det finns flera likheter mellan lärarnas och elevernas svar där man har en
gemensam uppfattning om hur respekt och brist på respekt tar sig uttryck i skolan. Skillnader
förekommer också då lärare nämner exempel som inte eleverna gör och tvärtom. Resultatet
behandlas nedan, där en jämförelse görs mellan de likheter och skillnader som går att finna i
lärarnas och elevernas svar.

Lärares och elevers syn på respekt

I det resultat som framkommit av undersökningens intervjuer är det intressant att belysa de
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likheter och skillnader som finns i lärarnas och elevernas svar. Många yttranden angående re-
spekt går att knyta till gemensamma åsikter för både lärare och elever medan andra uttalanden
endast finns hos lärare men inte hos elever, eller tvärtom.

Att visa respekt för eleverna genom att lyssna är något som både lärarna och eleverna tycker
är centralt. Lärares lyssnande är ett sätt att ta barnen på allvar så att de känner att deras åsikter
har betydelse. En lärare menar att man genom lyssnandet visar att man bryr sig om eleven och
det är något som eleverna verkligen anser är viktigt. Omtänksamhet och empati har stor bety-
delse för skapandet av ett förtroendefullt förhållande mellan lärare och elev. I elevernas tanke-
gångar om att bli hörda framkommer också att de har möjlighet att påverka sin skolsituation. I
likhet med detta påpekar lärarna vikten av att elever har möjlighet till medbestämmande.
Elever har rätt att vara med och bestämma saker i skolan enligt både lärare och elever. När
medbestämmandet inte finns så är elevernas åsikter inte respekterade fullt ut.

Två av de intervjuade lärarna framhåller att gränssättningar är ett sätt att visa respekt.
Eleverna måste få veta vad som förväntas av dem beträffande regler. För att eleverna ska
kunna handla på ett bra sätt måste lärarna berätta för dem vad som är rätt och fel. Denna syn
på respekt talar eleverna ingenting om i sina intervjusvar.

Ömsesidighet angående respekt är inte något som eleverna nämner, men däremot har lärarna
olika syn på detta. Erik menar att han måste vara respekterad själv för att kunna respektera
eleverna. Att visa respekt bygger på ett ömsesidigt hänsynstagande enligt honom. Denna
tanke tar Anita helt avstånd ifrån då hon hävdar att lärare alltid ska visa respekt för eleven
oavsett dennes uppträdande emot läraren. Vuxna har skyldighet att visa respekt för barn och i
skolan ska lärarna fungera som förebilder för eleverna. Utifrån dessa olika tänkesätt kan man
konstatera att Erik involverar sin egen person i bemötandet av eleverna medan Anita
åsidosätter sig själv för att tänka på elevernas bästa. Anita antar på så sätt en mer professionell
lärarroll i sitt uppträdande emot eleverna.

Göran betonar respekten för barnets sociala miljö väldigt starkt. I likhet med detta nämner
Sara betydelsen av att läraren respekterar henne som hon är. Tankegången om att lärare måste
respektera barns fel och brister finns alltså i både lärares och elevers intervjusvar.

Eftersom lärares lyssnande anses så betydelsefullt för ett respektfullt bemötande så framhåller
både lärare och elever den bristande respekten när detta inte sker. De givna exemplen på detta
är väldigt lika hos lärare och elever, där båda behandlar läraren som inte lyssnar och visar in-
tresse för barnets fritid. När lärare nonchalerar elever som vill berätta något känner de sig be-
svikna och osidosatta. Likaså nämns problematiken med att läraren inte lyssnar till båda parter
i en elevkonflikt. Eleverna känner sig kränkta när de inte får förklara och återge sin syn på
händelsen. Lärarna i denna undersökning verkar vara medvetna om denna bristande respekt,
men tydligen sker ändå misstag eftersom eleverna tar upp dessa situationer som problem.

Förutfattade meningar hos lärare kan jämföras med när elever känner sig oskyldigt anklagade.
Både lärare och elever anser att barn i konfliktsituationer felaktigt får skulden p g a att lärare
dömer på förhand. Eleverna menar också att de ibland blir oskyldigt anklagade för prat i
klassrummet. Detta framkommer inte i lärarnas intervjuer varför man kan fundera över om de
är omedvetna om dessa händelser eller om de inte ser det som bristande respekt. Eleverna
markerar tydligt att de känner sig ledsna och kränkta vid denna slags felbehandling, varför det
är väsentligt att lärare blir medvetna om hur de tillrättavisar elever.
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Tillfällen då lärare hävdar att de handlar respektlöst är när de är irriterade samt när de använ-
der ironi och sarkasm. Detta kan givetvis vara en problem för eleverna, men det är ingenting
som de har valt att berätta om i intervjuerna.

Eleverna betonar bristen på respekt när lärarna inte tror på dem. Detta misstroende är inte nå-
got som lärarna framför varför man kan fundera på om de är medvetna om detta beteende.
Kalle efterlyser att lärare ska be om ursäkt när de behandlat elever felaktigt och detta menar
även läraren Göran är viktigt. Genom att inse sitt misstag och be om förlåtelse har läraren
möjlighet att återfå en förtroendefull relation till eleverna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att både lärare och elever tycker det är otroligt viktigt
att barn visas respekt i skolan. En relation som bygger på respekt är kärnan till att eleverna
trivs i skolan och lär sig något.

7. DISKUSSION

I denna uppsats har framkommit vad respekt för barn kan innebära både genom hur forskare
och andra författare har skrivit om det och genom lärares och elevers intervjusvar. För att
sedan få en uppfattning om hur denna respekt kan se ut i verkligheten har lärare och elever
gett sin syn på respekt samt bristande respekt i skolan. Betydelsen av att visa och få respekt
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har också undersökts då det är intressant att höra vilka tankar som finns kring detta. I resulta-
tet finns många likheter, men också skillnader mellan lärares och elevers uppfattningar om re-
spekt. När jag jämför resultatet med litteraturen finner jag att det finns många gemensamma
tankar hos författarna, lärarna och eleverna. Nedan skriver jag om de intressanta resultat som
kommit fram genom detta arbete.

Respekt för barn

Ett generellt sätt att tänka om respekt för barn är att använda det kristna budskapet om att man
ska behandla sina medmänniskor som man själv vill bli behandlad. Denna tanke finns hos två
av lärarna som menar att de försöker visa respekt för eleverna eftersom de själva vill bli re-
spekterade. Gemensamt med dessa lärare anser Bergem (1998) att synen på respekt för barn
kan uttryckas på detta sätt. Bergem beskriver detta med hjälp av Logstrups ord som handlar
om att människan genom sitt eget krav på att få kärlek känner den kärlek som man är skyldig
sin nästa.

Ett annat sätt att visa respekt för barn är att förstå och acceptera varje enskilt barn. Detta näm-
ner en lärare i undersökningen, men det poängteras också av flera författare. Att se till varje
barns unika individualitet är att visa respekt enligt Erich Fromm (1992; Furenhed, 1994). I
likhet med detta menar även Kristiansen (1996) att läraren ska behandla barnet som unikt, vil-
ket innebär att barnet inte kan jämföras med andra eller reduceras bort i den stora mängden av
elever. Min uppfattning är helt i linje med lärarens och författarnas då jag tror att barn be-
höver känna sig unika. Genom att låta varje barn vara så som det är och inte begära att barnet
ska ändra på sig respekterar man det. Inga barn är lika utan alla har något eget som är speciellt
och då ska läraren uppmuntra denna egenart och respektera eleven.

Att lyssna

Att lyssna på barn är att visa respekt enligt både lärare och elever. Lyssnandet gäller både
skolarbetet och annat som eleverna vill berätta. Lärarna menar att man genom att lyssna be-
möter barnet på ett hänsynsfullt sätt så att det känner sig bekräftat. Det anses också viktigt att
lärarna accepterar elevernas åsikter och inte kritiserar. Eleverna har liknande synpunkter på
lyssnandet och det framkom i våra samtal att de verkligen värdesätter lärare som tar sig tid att
lyssna på dem. Dessa tankegångar om att lyssna till barnet stämmer bra överens med FN:s
barnkonvention där lyssnandet uttrycks som mycket viktigt. Barnet har rätt att uttrycka sin
åsikt och denna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. I resultatet
har det framkommit att lärares lyssnande är en av de viktigaste sakerna som måste uppfyllas
för att barn ska känna sig respekterade. När lärare inte lyssnar känner barn sig ofta kränkta
vilket i möjligaste mån måste förhindras.

Medbestämmande

Att låta eleverna ha medbestämmanderätt i skolan anser några lärare vara att visa respekt.
Denna tanke är parallell med elevernas yttrande om att de känner sig respekterade när de får
vara med och påverka i skolan. Om man jämför dessa uppfattningar med Colneruds (1995)
undersökning så liknar de varandra. Både lärarna i min och Colneruds undersökning betonar
elevernas rätt till medbestämmande, men ingen nämner värdet för eleverna att ha självbe-
stämmanderätt. Detta kan alltså innebära att lärarna respekterar eleverna så tillvida att de har
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medbestämmanderätt, men att lärarna brister i sin respekt för elevernas autonomi.

Respekt för elevers kunskap

En lärare nämner hur betydelsefullt det är att lärare respekterar elevernas kunskaper. Barn vet
och kan mycket och detta måste läraren lyssna till och värdesätta. Läraren måste minska sin
prestige och inse att han eller hon inte alltid vet bäst utan eleverna har ofta mycket kunskap de
också. På samma sätt menar Gren (1994) att lärare måste se och använda elevers kunskap
istället för att tro att de själva vet bäst p g a ålder och erfarenhet. Enligt min mening upp-
skattar elever när läraren tar hjälp av deras kunskaper. Skolarbetet är ett gemensamt strävande
för att nå vissa mål och då är det naturligt att allas kunskaper kommer till användning. Om
eleverna får vara mer delaktiga i sitt skolarbete är det min uppfattning att de blir mer motive-
rade för uppgiften.

Ömsesidighet

Som tidigare nämnts har två av de intervjuade lärarna olika uppfattningar beträffande ömse-
sidighet och respekt. En lärare menar att han för att kunna visa respekt för eleverna kräver att
de visar respekt för honom. Detta motsägs av en annan lärare som hävdar att barn har rätt till
respekt oavsett hur barnen handlar emot läraren. Denna senare uppfattning bekräftas i littera-
turen när Gren (1994) menar att läraren har skyldighet att visa barnet kärlek, men att barnet
aldrig kan krävas på samma ömsesidiga känsla. Detta framhäver även Clark (1995) när han
menar att barn har rätt till en ovillkorlig kärlek och respekt för att få sina behov uppfyllda.
Min uppfattning är i likhet med författarna och den ena läraren att barn har rätt till ett respekt-
fullt bemötande i skolan. Det är förödande om en lärare brister i sin respekt p g a att barnet
inte visar samma respekt tillbaka.

Läraren som förebild

Läraren i skolan fungerar som en förebild för eleverna och därför är det viktigt att visa respekt
för eleverna. Enligt Clark (1995) påverkar lärare sina elevers personliga utveckling i stor ut-
sträckning varför lärares förhållningssätt är betydelsefullt. Både Clark och Gren (1994) anser
att lärare skall erkänna sina misstag och be elever om ursäkt när elever har blivit felbehand-
lade. I undersökningen påpekas detta av både lärare och elever. En elev betonade starkt att
han ville ha lärares ursäkt vid felbehandling eftersom han annars kände sig väldigt kränkt.
Min åsikt är att lärare allt för sällan ber elever om ursäkt när lärare betett sig illa. Denna
uppfattning grundar jag på mina egna år som elev i skolan och nu som lärarkandidat under
praktikperioder, då ursäkter nästan varit helt obefintliga. Jag tror att man vinner mycket i
relationen till sina elever om man erkänner sina misstag och kan säga förlåt. En ursäkt från en
lärare kan enligt min mening vara väldigt betydelsefull för elever. För att vara en god förebild
måste läraren själv kunna be om ursäkt för att sedan kunna kräva detsamma av eleverna.

Bergem (1998) hävdar på liknande sätt att lärare ska vara modeller för eleverna, varför de ska
leva som de lär. Detta framkommer också hos en av lärarna i intervjuerna, som menar att lära-
ren ska visa vad ett respektfullt bemötande innebär för att eleverna ska förstå och kunna ta ef-
ter.
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Att lärare bryr sig om

Resultatet av intervjuerna visar tydligt att elever tycker det är viktigt att lärare bryr sig om
dem. Eleverna känner sig bl a respekterade när lärare hjälper dem mycket i skolarbetet eller
när lärare intresserar sig för deras fritid. Lärare nämner också vikten av omtänksamhet om
eleverna, men inte lika tydligt. I litteraturen finner jag denna omsorg hos Kristiansen (1996).
Hon menar att eleven ska vara en del utav lärarens liv där eleven verkligen känner sig bety-
delsefull för läraren. Att visa omtanke och respekt för barn kan också innebära att läraren är
empatisk mot eleverna. Empati är enligt både Gren (1994) och Furenhed (1994) en förutsätt-
ning för ett respektfullt handlande.

Bristande respekt

Trots att de intervjuade lärarna inte vill brista i sin respekt för eleverna så händer det ändå. I
mitt resultat ger lärarna exempel på detta och dessa respektlösa beteenden återfinns delvis i
elevernas utsagor. Några utav lärarnas och elevernas exempel på bristande respekt kan direkt
kopplas till uppsatsens litteraturdel.

Lärares icke-lyssnande, förutfattade meningar och sätt att oskyldigt anklaga

Liksom lyssnadet är ett viktigt sätt att visa respekt så berättar både lärare och elever att icke-
lyssnandet är en brist på respekt. Eleverna menar att de ibland känner sig utstötta och kränkta
av att lärare inte bryr sig om att lyssna till det de vill säga. En gemensam uppfattning hos
lärare och elever är att barn i konflikt inte får berätta sin version utav händelsen utan lärare
lyssnar bara till en part. Detta kan sammanföras med lärarnas och elevernas åsikter om att
lärare ofta har förutfattade meningar och därmed kan anklaga en oskyldig elev. Kring detta
uttrycker Gren (1994) hur viktigt det är att lärare utgår ifrån barnens verklighetsuppfattning
och inte blandar in sina egna värderingar. Hon menar att lärare måste visa empati och respekt
för alla barn oavsett om det gäller ett barn som har kränkt ett annat barn. I detta instämmer jag
med Gren då ett respektfullt bemötande visar att läraren är professionell. För att kunna lösa
konfliktsituationer på ett tillfredställande sätt anser jag att lärare måste vara fria från förut-
fattade meningar, lyssna till eleverna och hela tiden behandla dem med respekt.

Ironi och sarkasm

Ironi och sarkasm beskrivs av Colnerud (1998) som ett exempel på varaktigt översitteri hos
lärare. Eleverna kränks eftersom lärarna genom detta beteende gör eleverna osäkra och rädda.
Lärarna i undersökningen har också nämnt ironi och sarkasm, men de har inte använt det på
riktigt samma sätt eftersom deras syfte med det egentligen inte är ont. Att skoja med elever
genom att använda ironi och sarkasm är vanskligt eftersom man aldrig vet vilka elever som
förstår och inte. Enligt min mening är det bättre att använda annan humor för att inte riskera
att brista i respekten för eleverna.
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Irritation

I undersökningen menar flera lärare att irritation är en orsak till bristande respekt. I situationer
när lärare känner sig irriterade anser de att de är för hårda och skäller på eleverna på ett sådant
sätt att de kränker dem. Denna irritation skulle kunna ingå under Colneruds (1998) rubrik om
situationsbetingade övertramp. Irritationen kan vara utlöst av att läraren har känslan av att
tappa kontrollen och därmed kränks eleven för att läraren skall kunna återta övertaget i situa-
tionen. Läraren använder kränkningen som vapen för att vinna över eleven. Denna bristande
respekt är enligt min mening inte acceptabel, men det kan vara svårt att komma till rätta med
den eftersom den till viss del beror på lärarens tålamod. Ett första steg är att läraren blir med-
veten om hur han eller hon agerar i irriterade situationer, för att sedan kunna bearbeta och för-
bättra beteendet.

När barnets integritet kränks

En lärare berättar i intervjuerna hur viktigt det är att respektera elevens sociala miljö. Detta
upplevs ibland svårt då hemsituationen gör att målen med skolarbetet är svåra att nå. Gren
(1994) betonar vikten av att bemöta barnets föräldrar med respekt då detta också innebär att
man respekterar barnet självt. Enligt henne kränks barnet oerhört om läraren brister i respekt
för föräldrarnas autonomi och integritet. På samma vis menar Colnerud (1998) att lärare gör
sig skyldiga till integritetskränkningar av elevens privatliv om de talar nedsättande om föräld-
rarna. I denna undersökning nämnde eleverna ingenting om att lärarna behandlade deras för-
äldrar respektlöst. Detta kan innebära att just dessa elever inte känner någon bristande respekt
för sin integritet, men det kan också bero på att de inte tänkte på att nämna sitt privatliv i in-
tervjun. Eftersom det bara var en lärare som uttryckte svårigheten med att respektera elevens
sociala miljö kan jag misstänka att de andra lärarna, liksom Colnerud (1998) menar, är omed-
vetna om sina handlingars konsekvenser beträffande integritet.

Betydelsen av respekt

Både lärarna och eleverna har i mina samtal med dem uttryckt hur betydelsefullt det är att
barn respekteras i skolan. Ett respektfullt bemötande är förutsättningen för att en bra relation
ska uppstå mellan lärare och elev. När elever visas respekt känner de sig trygga vilket gör att
de trivs i skolan och kan utföra ett bra arbete. Både elever och lärare menar alltså att ett
respektfullt bemötande påverkar elevernas inlärning och utveckling på ett mycket positivt sätt.
Samtidigt har jag i mina intervjuer funnit att lärare inte är vana att tala om etikfrågor, då de
berättat att ämnet inte är vanligt förekommande på arbetslagskonferenser. Detta tycker jag är
väldigt olyckligt med tanke på att lärarna anser att förhållningssättet emot eleverna är grund-
läggande för hela undervisningen. Lärare behöver reflektera och diskutera med andra om när
de visar respekt samt bristande respekt för att bli mer medvetna om sina handlingar.

Flera författare påpekar hur viktigt mötet är mellan lärare och elev. Gren (1994) menar att det
är i förhållande till andra människor som vi utvecklas. Detta tankesätt har även en utav de in-
tervjuade lärarna. Läraren berättar att sambandet mellan lärarens bemötande och elevens in-
lärning är totalt därför att människor utvecklas när de är i kontakt med varandra. Logstrup
(Gren, 1994) hävdar likaså att människor växer genom sina möten p g a att vi lever i ett bero-
endeförhållande till varandra. Författare verkar vara eniga om att mötet är viktigt och att ut-
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veckling sker i förhållande till andra människor, vilket innebär att lärarens uppfattning här
bekräftas. Jag är benägen att instämma i författarnas och lärarens tankar och med detta som
utgångspunkt hävdar jag att det behövs mer vuxna pedagoger i skolan så att ännu fler kontak-
ter möjliggörs.

Studiens begränsningar

Denna uppsats ger en bild av verkligheten eftersom resultatet bygger på några få lärares och
elevers uppfattningar om respekt för barn. Om andra lärare och elever hade intervjuats kanske
andra idéer och tankar hade framkommit. Det finns alltid en risk att dessa lärare och elever
har valt att inte berätta något som skulle kunna vara ofördelaktigt för deras lärarroll respektive
elevroll. Det kan också hända att intervjupersonerna glömde att tala om något som kunde ha
varit av värde för undersökningens resultat.

När det gäller elevernas utsagor kan jag tänka mig att de ibland tar lärarnas respekt som
självklar varför de inte tänker på att nämna vissa saker. Min uppfattning är att det kan vara
lättare att komma ihåg de gånger då man känt sig felaktigt behandlad än då allting fungerar
bra.

Uppsatsens resultat har också påverkats av att det är just jag som är författare. Om någon an-
nan gjort denna undersökning hade kanske andra svar och tolkningar kommit fram. Trots
dessa invändningar har arbetet med denna uppsats verkligen har gett mig mycket kunskap och
förhoppningsvis kan den också vara ett tillskott för andra.

Avslutning

Avslutningsvis vill jag nämna att de lärare jag har intervjuat verkar vara medvetna om vad
som står om respekt för barn i läroplanen Lpo-94. Detta grundar jag på de svar jag har fått i
mina samtal med lärarna, där de uttrycker hur viktigt det är att respektera barnen. Jag har
också funnit att eleverna i undersökningen känner sig respekterade av lärarna men att det
ibland förekommer tillfällen då denna respekt brister. Jag finner mina uppställda frågeställ-
ningar besvarade varför jag har nått mitt mål med detta examensarbete.

Förslag till fortsatt forskning

Det finns all möjlighet att fortsätta forska i ämnet respekt för barn eftersom andra lärare och
andra barn kan ge en annan bild av verkligheten. Genom att göra fler intervjuer skulle en tyd-
ligare och mer omfångsrik bild av respekt kunna framkomma. Observationer i klassrum skulle
också kunna vara en metod p g a man då skulle kunna finna många för lärarna och eleverna
dolda beteenden som visar på respekt och bristande respekt. Perspektivet skulle kunna utvid-
gas genom att även intervjua föräldrar för att höra deras synpunkter på respekt för barn i sko-
lan.

En annan aspekt av respekt som jag mött under detta arbetes gång är respekten mellan elever.
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Detta skulle också vara mycket intressant att undersöka samt att höra lärares syn på detta och
hur man arbetar med respekten i skolarbetet.
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Intervjuguide                                                                                Bilaga 1

Frågor till lärare

Vad innebär respekt för barn för dig?

Hur visas denna respekt för barn i skolan?
Av lärare/personal på skolan. Exempel?

Hur visas barn inte respekt i skolan?
Av lärare/personal på skolan. Exempel?

Hur påverkas barnens inlärning och utveckling av lärares/personals sätt att bemöta dem?
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Vad är dina mål angående respekt i bemötandet av barn?

Frågor till elever

Vad innebär respekt för dig?

Beskriv hur du känner dig respekterad i skolan?
Av lärare/personal

Ge exempel på när du känner dig respekterad i skolan?

Ge exempel på när du inte känner dig respekterad i skolan.

Hur påverkar lärarnas bemötande emot dig din skolgång?

• 


