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Sammandrag

Syftet med denna undersökning är att få inblick och förståelse för hur relationer mellan lärare 

och elever kan se ut i Sydafrikanska skolor. Jag ville ta reda på hur lärare i Sydafrika ser på 

relationer mellan lärare och elever samt vad de finner som viktigt i bra relationer till eleverna. 

Undersökningen gjordes på en skola i en svart kåkstad i Sydafrika och metoden som användes 

i datainsamlingen var kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes med tre lärare i åldrarna 39-

59 år. Jag har med min undersökning kommit fram till att lärarna är överens om att goda 

relationer och förståelse till eleverna är viktigt för att undervisningen i skolan ska flyta på så 

smidigt som möjligt. Lärarna är eniga om att alla elever ska behandlas lika, även om det finns 

delade åsikter ifall alla blir det eller ej. Trygghet är en grund för goda relationer säger de 

intervjuade lärarna. De menar att eleverna ska känna sig trygga i skolan och relationen mellan 

läraren och eleverna är familjär. Lärarna är som föräldrar och eleverna är deras barn. De vill 

med goda relationer uppfostra goda samhällsmedborgare.    



Abstract

The purpose of this report is to get an insight and understanding of how the relationships 

between teachers and learners can look like in a school in South Africa. I wanted to find out 

how teachers in South Africa views relations between teachers and learners and what they 

consider important in a good relation to their learners. The examination was made in a school 

placed in a black township in South Africa and the method I used when I was collecting data 

was qualitative interviews. The interviews were made with three teachers in the age of 39-59. 

I have with my investigation concluded that the teachers are in agreement that good relations 

and understanding towards the learners is very important for the education to flow as 

smoothly as possible. All the teachers I interviewed think that all learners should be treated 

the same, they have different opinions though whether all are being treated equally. The 

teachers point out that safety is a fundamental foundation for good relations. The learners are 

supposed to feel safe in school and the relations between the teachers and the learners are in a 

familiar way. The teachers act as a parent and the learners as their children. The teachers I 

interviewed want to have good relationships with their learners so that they will grow up to be 

good citizens.



Innehållsförteckning

1 INLEDNING....................................................................................................................................... 4

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................... 4
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR................................................................................................... 4

2 LITTERATURGENOMGÅNG........................................................................................................ 5

2.1 BEMÖTANDE .................................................................................................................................. 5
2.2 RESPEKT ........................................................................................................................................ 6
2.3 LIKA BEHANDLING......................................................................................................................... 8
2.4 BEHOV ........................................................................................................................................... 8

3 METOD............................................................................................................................................. 10

3.1 URVAL ......................................................................................................................................... 10
3.2 INTERVJUGUIDE ........................................................................................................................... 10
3.3 GENOMFÖRANDE ......................................................................................................................... 11
3.4 DATABEARBETNING .................................................................................................................... 12
3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET..................................................................................................... 12
3.6 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ....................................................................................................... 12

4 RESULTAT ...................................................................................................................................... 13

4.1 BEMÖTANDE ................................................................................................................................ 13
4.2 RESPEKT ...................................................................................................................................... 14
4.3 LIKA BEHANDLING....................................................................................................................... 15
4.4 BEHOV ......................................................................................................................................... 16

5 ANALYS OCH DISKUSSION........................................................................................................ 17

6 AVSLUTNING ................................................................................................................................. 20

REFERENSFÖRTECKNING

BILAGOR

BILAGA 1
BILAGA 2
BILAGA 3
BILAGA 4



4

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I det dagliga livet, inte minst i läraryrket, befinner vi oss ständigt i relationer till andra. Vi 

möter folk på bussen, i kassan på konsum, hemma och på arbetet. Varje dag är en dag full 

med möten. Det är inte alla dessa möten som är viktiga och som skapar långtgående

relationer, men de sker ändå. Dock finns det möten och relationer som kan ha betydelse för en 

annans liv. Hur jag bemöter denna person i min yrkesroll idag kanske förändrar något i 

dennes liv. För att ta det till sin yttersta spets så kan ett ”Hej, hur mår du?” kanske förhindra 

ett självmord. Det är inte alltid ett bemötande behöver ha så dramatisk betydelse men det är 

ändå tänkvärt. Som lärare möter man elever varje dag, och det är ytterst viktigt hur man 

bemöter dem samt vilken relation man skapar till dem. Forskning visar på att goda relationer 

har en viktig del i barns utveckling, och som lärare ska vi hjälpa eleverna att utvecklas. För att 

kunna hjälpa en annan individ att utvecklas tror jag att man måste låta sig själv utvecklas. Det 

finns alltid nya saker att lära och ta in. I läraryrket är man aldrig fulländad. Det var den

avgörande anledningen till att jag valde att åka till Sydafrika och göra min studie kring 

relationer mellan lärare och elever. Att få chansen uppleva en annan kultur och få se deras syn 

på relationer mellan lärare och barn ansåg jag som en fantastisk möjlighet till att ta ännu ett 

steg i min personliga utveckling.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna undersökning är att få en inblick och förståelse för hur relationer mellan

lärare och elever kan se ut i sydafrikanska skolor. 

Jag har valt att använda följande frågeställningar:

 Vilken uppfattning har lärare i Sydafrika på relationer mellan lärare och elever?

 Vad finner lärare i Sydafrika vara viktigt när det gäller bra relationer till sina elever?
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2 Litteraturgenomgång
I litteraturgenomgången kommer jag att belysa olika aspekter i relationer mellan lärare och 

elever utifrån den litteratur jag har läst.

2.1 Bemötande

Britt-Inger & Kurt Olsson (2007), i egenskap av lärare respektive specialpedagog, skriver i 

boken ”Att se möjligheter i svårigheter” att som en förutsättning för att kunna uppnå en 

ultimat inlärning hos eleverna, måste en pedagog ha goda kunskaper om elevens starka 

respektive svaga sidor, och utifrån det skapa realistiska förväntningar på de prestationerna 

eleven gör. Klarar pedagogen av detta och då bemöter eleven med förståelse, kan det bidra till 

en ökad utveckling av personligheten hos eleven. Thor Egerbladh & Tom Tiller (1998), 

docent i pedagogik och professor i praktisk pedagogik, är inne på samma spår när han i sin 

bok ”Forskning i skolans vardag” skriver om hur viktigt det är att en lärare klarar av att se en 

situation ur en elevs perspektiv samt har utgångspunkt från dennes liv och därmed har 

förståelsen för vikten att möta en elev som den individ denne faktiskt är, utifrån dennes 

bakgrund och livssituation etc.

Vidare säger Olsson & Olsson (2007) att det i ett möte blir ett utbyte av erfarenheter mellan 

två parter där båda får behålla sitt egenvärde. För att konstruera ett sådant möte gäller det att 

skapa ett givande och tagande. De menar alltså att det gäller att båda parter ger av sig själv 

samt tar emot av det den andre parten ger. Detta för att det skall kunna bli ett positivt möte. I 

vissa möten kan vi bli ställda i oväntade och ovanliga situationer. När detta sker finns en 

överhängande risk att vi då ser mest till det yttre hos motparten och därmed får en viss 

förvriden uppfattning om denne. Författarna menar att det genom denna insikt är det viktigt 

att reflektera över sig själv och sin egen personlighet, vilken människosyn man har samt vad 

man egentligen visar och utgår ifrån i möten med barn och elever. Om vi utgår från de 

skillnader vi kan finna mellan oss, skapar det ofta en viss distans mellan de båda parterna. 

Därför är det en större fördel att betona likheterna och därmed skapa en öppenhet och gå den 

andre parten till mötes.

Docenten i psykologi på Linköpings universitet, Charlotta Einarsson (2003), skriver i sin 

avhandling ”Lärares och elevers interaktion i klassrummet” om hur lärares bemötande 

gentemot elever har betydelse för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. 



6

Undersökningar har visat att elever främst skulle vilja utveckla mer personliga relationer med 

sina lärare. Med andra ord vill eleverna att lärare skall engagera sig, uppmärksamma samt 

bekräfta dem mer. Hon menar att den främsta förklaringen till denna saknad hos eleverna kan 

vara den tidsbrist som råder i dagen samhälle och att eleverna i större utsträckning saknar 

vuxna att samtala med. Denna brist kan, enligt eleverna själva, bidra till de försämrade 

resultaten i skolorna. Robert Thornberg (2006), docent i utbildning på Linköpingsuniversitet, 

skriver även han om undersökningar kring betydelsen av bemötande. Han menar att olika 

typer av bemötande kan påverka elevernas syn på skolan. Goda relationer medverkar till att 

eleverna känner sig mer positivt inställda till skolan samt känner ett ökat intresse för 

skolämnena. Vidare menar han att detta sker om läraren strävar efter en ömsesidig respekt och 

vänskaplighet, är tålmodig, trevlig och öppen för förslag och idéer från eleverna. Andra 

viktiga delar i relationsarbetet till eleverna är att uppmuntra dem till eget ansvar och 

självständighet. Man ska sträva efter att försöka förstå ev. problembeteenden genom att vara 

flexibel och tolerant istället för att klandra och straffa.

Vidare säger Thornberg (2006) även att en lärare som är opersonlig, hård, sträng och 

använder sig av hot och straff för att uppnå kontroll samt talar till eleverna på ett argt sätt och 

misstror dem, skapar en dålig relation. Med en dålig relation är det vanligare att elever blir

negativt inställda gentemot läraren och genom det finner skolarbetet ointressant och 

betydelselöst. Vidare påstår han att dessa olika sätt att bemöta eleverna har även betydelse för 

motivationen och prestationen i skolan. Elever som bemöts av negativa relationer tappar 

motivationen medan elever som bemöts med positiva relationer reagerar på motsatt sätt och 

därmed ökar motivationen och prestationerna.

2.2 Respekt

Professorn i pedagogik, Håkan Jenner (2004), skriver i sin bok ”Motivation och 

motivationsarbete” om hur respekt, tilltro, tillit och hopp är några grundläggande egenskaper 

som kännetecknar ett bra bemötande med barn och elever. Det är viktigt att eleven, som 

befinner sig i en utsatt situation, får känna sig respekterad och får en positiv upplevelse av 

mötet. Det är viktigt eftersom eleven befinner sig i ett underläge där denne likaväl kunde få 

sin självkänsla hotad eller kränkt. Även socionomen Jenny Gren (2001) är inne på detta när 

hon skriver i sin bok ”Etik i pedagogens vardagsarbete” om hur mötet med eleverna har 
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betydelse för deras utveckling. Hon menar att om pedagogerna klarar av att bemöta eleverna 

med kärlek, respekt och empati kan det bl.a. stärka elevernas självkänsla. Hon menar vidare 

att det ständigt sker möten mellan pedagoger och barn. Hur pedagogen förhåller sig i dessa 

möten är även avgörande för huruvida barnet kommer att ta till sig den undervisning, omsorg 

eller fostran som sker. Vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter i förhållande till andra 

människor, och genom att respektfullt bemöta elever lär vi dem att handla på samma sätt mot 

andra. Hon menar därmed att barn som vi inte bemöter med respekt kan heller inte lära sig att 

respektera sig själv, och därmed respektera andra. Därför är det även viktigt att som pedagog 

vara väl medveten om sin egen identitet. En pedagog och lärare fungerar som en förebild som 

tydligt ska kunna förmedla värderingar och som barnet kan pröva sina tankar och känslor på 

för att kunna utveckla en egen identitet. Skolkuratorn Yvonne D-Wester (1996) belyser ett 

sätt att visa eleverna respekt. Hon skriver i sin bok ”Elevvård, en pedagogisk fråga” om det 

dagliga samtalet med elever. Hon menar att det gäller att alltid bygga på ömsesidiga 

förväntningar. För att kunna lyckas med detta gäller det för pedagogen att kunna lyssna till 

eleverna och visa dem intresse genom att lära känna varje elev som en individ och inte bara 

ett namn. En personlig kontakt där läraren lär känna varje elev lite personligare, genom att ta 

reda på vilka fritidsintressen de har etc. skapar automatiskt en bättre relation och kan ge en 

grund till ömsesidig respekt. Genom detta kan alla elever få känna sig sedda och 

betydelsefulla, likväl de tysta eleverna som de lite mer stökiga.

En annan del av respekt som Gren (2001) tar upp är det demokratiska tänkandet. Det är 

viktigt att låta eleverna känna på och ta del av demokratiskt tänkande, speciellt i 

värdegrundssyfte. Med demokrati i skolans värld menar författaren att eleverna ska ha 

möjlighet att: bilda sig sin egen åsikt utan någon annans påverkan, kunna förverkliga sin vilja,

vara med och ha möjligheten att påverka beslut i situationer som berör denne. Eleverna bör få 

inflytande över och vara delaktiga i ansvaret för verksamheten och därmed kunna skapa sig en 

förståelse för demokratiskt tänkande. Författaren menar att det ger övning och förberedelser 

inför det framtida livet i samhället. 
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2.3 Lika behandling

Einarsson (2003) skriver om hur forskare runt om i världen är oeniga om huruvida det finns 

någon skillnad i behandling mellan pojkar och flickor. Hon skriver om att en del forskare,

som Kelly, Baily, Klein och Ortman, hävdar att pojkar uppmärksammas mer i skolan än vad 

flickor gör. Andra forskare, som Jungwirth, Dart och Clarke, menar att det inte finns någon 

skillnad i hur de behandlas och ytterligare andra i forskningsvärlden, som Hacker, anser att

skillnaderna snarare är till flickornas fördel än till pojkarna. Viss forskning, bl.a. Bailey, har 

visat på att det i en klass kan vara en eller två pojkar som står för den mesta delen av 

interaktionen i klassen, alltså inte alla pojkar utan ett fåtal. En eller två pojkar kan få så 

mycket som 20 % av den totala uppmärksamheten under lektionstiden. Vidare skriver hon om 

en undersökning där lärare tillfrågades hur de uppfattar att de förhåller sig till flickor och 

pojkar, var det majoriteten som hade uppfattningen att de inte gjorde någon skillnad mellan 

kön. Det framstod dock att förväntningarna på flickor respektive pojkar kunde skilja sig 

ämnesvis, att pojkar förväntas prestera bättre i naturkunskap och flickor i språk, samt att viss 

skillnad mellan lärarkön existerar. Enligt denna undersökning berömmer och kritiserar 

kvinnliga lärare elever fortare än manliga lärare. Undersökningen utgick från vad lärarna 

själva hade för uppfattning, och de menade att de involverade pojkar och flickor i samma 

utsträckning i undervisningen. Dock gjordes en uppföljning av undersökningen där lärarna 

observerades, vilken visade att de involverade pojkar i högre utsträckning än flickor.

2.4 Behov

Barnpsykologen och forskaren Mia Kellmer Pringle (1977) skriver i sin bok ”Barns behov”

om hur man förr ansåg att ett barns behov hade en hierarkisk rangordning i utvecklingen när 

det gällde de olika behoven. Med det menades att grundbehoven för att överleva skulle 

komma i första hand, såsom mat och vatten, och att behov av ett kärleksfullt förhållande till 

en annan människa skulle komma längre ner på skalan. Detta har dock visats sig vara 

felaktigt, då de nu kommit fram till att de olika behoven inte kunnat rangordnas, utan de 

mänskliga behoven är förbundna och beroende av varandra.

Barn har olika psykiska grundbehov som konsulten Lii Stening (1999) tar i boken ”Se mig 

som liten är”. Att vara trygg är ett av de psykiska grundbehoven som barn har. Att få vara 

trygg inom skolvärlden är att gå till skolan utan att vara rädd att utsättas för mobbing eller 
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dylikt. Barnen behöver vuxna kring sig som agerar som just vuxna och som de kan lita på. 

Hon menar att en vuxen ska våga sätta gränser samt finnas till hands för stöttning och tröst. 

Vidare menar hon att en annan trygghet som barnen behöver från de vuxna är beskydd. 

Barnen ska kunna känna att de vuxna fungerar som ledare och beskyddare. Ledare som finns 

till hands och visar hur man undviker de faror som hotar i barnens träning inför att bemästra 

sin egen tillvaro. Hon utrycker detta som en balansgång där vi ska skydda när det behövs och 

släppa efter och låta dem löpa när det verkar gå bra, och så småningom se dem klara sig själva

i livet. Gren (2001) menar även hon att trygghet i sina relationer med eleverna är något 

pedagoger bör sträva efter. Om ett barn bemöts av kärlek kommer det att leda till att barnet i 

relationen med läraren känner en större trygghet, vilket i sig leder till att eleven växer och 

vågar öppna sig mer och visa sina tankar och känslor i högre grad.

Ett annat psykiskt grundbehov som Stening (1999) tar upp i sin bok är behovet av att bli sedd. 

Även universitetslektorn, i pedagogiskt arbete, Inga-Lill Vernersson (2007) tar upp detta 

behov och skriver i boken ”Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv” om behovet av att 

få uppmärksamhet och att bli sedda. Hon menar att alla människor har detta behov, men olika 

människor har olika sätt för hur de får eller ger denna uppmärksamhet. Vidare menar hon att 

självförtroende, självkänsla och motivation är grunden för lärande och att det innebär att det 

är mycket viktigt. Elever med avsaknad av detta har svårare för att prova på och utvecklas då 

de är rädda att misslyckas och blir därmed otrygga i sitt lärande.
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3 Metod

Undersökningen utfördes på en skola i Sydafrika. Skolan är en lågstadieskola, förskoleklass 

till år 4, i en svart kåkstad. Samhället där undersökningen genomfördes är fattigt, där det råder 

mycket arbetslöshet och svält. Den sydafrikanska skolan skiljer sig en del från den svenska 

skolan, dels i uppfostringsfrågor och även i materiella tillgångar. De utövar fysisk 

bestraffning, trots att det är förbjudet enligt lag. Eleverna i Sydafrika har inte heller samma 

tillgång till material som elever i svenska skolor. De får köpa mycket material själva och i 

Sverige får eleverna det de behöver till skolan kostnadsfritt.

Jag intervjuade tre av skolans lärare angående mina frågeställningar som var vilken 

uppfattning har lärare i Sydafrika på relationer mellan lärare och elever? Samt vad finner 

lärare i Sydafrika vara viktigt när det gäller bra relationer till sina elever?

  

3.1 Urval

Jag valde att utföra mina intervjuer på en och samma skola för att lättare genomföra 

intervjuerna. Första dagen samtalade jag med rektorn på skolan och berättade hur jag hade 

tänkt genomföra undersökningen. Jag bad om att få intervjua minst tre lärare och så blev det.

Den första läraren jag fick träffa var en kvinna på 55 år som undervisade just nu i en årskurs 

två. Hon har arbetat på samma skola sedan hon började arbeta som lärare för 31 år sen. Den 

andra läraren var den enda manliga läraren och han arbetade i en årskurs fyra på skolan. Han 

är 59 år och har arbetat som lärare i 16 år av dem. Innan han började som lärare hade han 

bland annat arbetat som målare och fängelsearbetare. Den tredje och sista intervjuade var en 

kvinna på 39 år som då arbetade som vikarie i en årskurs ett. Hon hade arbetat av och till som

vikarie mellan 1998 och 2005. Vid intervjun hade hon arbetat på skolan i 2 månader. Alla tre 

intervjuade tillhör folkgruppen Xhosa. 

3.2 Intervjuguide

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer för min undersökning, eftersom de är bra 

att använda sig av när man vill ta reda saker som människors erfarenheter, åsikter, attityder 

och berättelser. (Patel & Davidson, 2003) 



11

De frågor jag valde att ha med i min intervjuguide var få, men med en ganska bred 

svarsmöjlighet. Jag ville få de intervjuade att lättare utgå från sina egna erfarenheter och tala 

mer fritt, där de kan öppna sig mer och försöka lägga fram svar som annars kanske kan missas 

med mer exakta frågor. När jag satt med de intervjuade ställde jag till att börja med samma 

frågor, men eftersom de alla hade olika synsätt och erfarenheter blev följdfrågorna något olika 

på de olika intervjuerna. 

Mina huvudfrågor under intervjuerna var:

 How would you describe your role in the classroom?

 How would you describe good relations between educators and learners?

 How important do you think good relations between educators and learners are?

 Do you think educators treat learners in different ways?    

3.3 Genomförande

Intervjuerna utfördes på den skola jag besökte. De två första intervjuerna hade jag 

möjligheten att få genomföra i ett expeditionsrum, vilket var till en fördel för inspelningen då 

akustiken och ljudisoleringen var bättre än exempelvis i ett klassrum. På den tredje intervjun

fick jag dock nöja mig med ett klassrum, då expeditionsrummet var upptaget. Alla tre 

intervjuerna spelades in med en diktafon, vilket innebar att jag kunde fokusera mer på den 

intervjuade under hela samtalet och koncentrera sig på följdfrågor, kroppsspråk etc.

Genom att betrakta kroppsspråket på de intervjuade urskiljde jag en viss osäkerhet, främst 

innan samtalen kommit igång ordentligt. När vi pratat en stund ändrades kroppsspråket och 

övergick till att bli mer avslappnat. Jag fann dock den tredje intervjuade som spänd och 

nervös vilket kan ha berott på att hon inte arbetat på skolan under så lång tidsperiod som de 

andra lärarna. Innan varje intervju gjorde vi en provinspelning där jag testade att 

upptagningen fungerade och hördes någorlunda bra. Under varje intervju hade jag även ett 

anteckningsblock och penna som hjälp för följdfrågor. Intervjuerna varierade mellan 20 och 

30 minuter. Jag valde att inte låta de intervjuade se frågorna innan själva intervjun då jag såg 

det som en fördel att de inte kände så mycket press att komma med de rätta svaren.
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Innan inspelningen sattes igång informerade jag om syftet med intervjuerna och vilken typ av 

uppsats jag planerade att fullfölja samt berättade jag att de skulle få en sammanfattning av 

arbetet skickade till sig. Jag var även noga med att informera de intervjuade om att arbetet är 

helt konfidentiellt och att jag inte var ute efter något rätt eller fel, utan är enbart var 

intresserad av deras tankar kring ämnet.

3.4 Databearbetning

Jag började med att renskriva intervjuerna på datorn, efter jag kommit hem från resan.

Intervjuerna skrev jag ut från de inspelningar jag hade på diktafonen. Under renskrivningarna 

av intervjuerna fann jag svar på en del frågor som jag gärna hade ställt fler följdfrågor kring, 

men som kan ha fallit bort pga. språksvårigheter samt distraherande lokaler. Efter att 

renskrivningen var klar korrekturläste jag innehållet och sammanställde resultatet av 

intervjuerna, samt försökte dra slutsatser av resultatet.  

3.5 Reliabilitet och validitet

Jag anser att de vida frågorna som ställdes gav de intervjuade möjlighet att ge ett mer 

utvecklande svar, där de kunde utgå från egen erfarenhet och inte begränsa sig på samma sätt 

en mer exakt fråga hade kunnat göra. Självfallet finns det alltid en risk att lärarna svarar det 

som är de tror att jag vill höra istället för att säga vad de egentligen tycker och tänker. 

Intervjuerna är endast gjorda på tre individer, vilket inte kan ge en rättvis bild av hela 

Sydafrikas alla lärares syn på relationer mellan lärare och elever.

3.6 Etiskt förhållningssätt

Jag behandlade alla intervjuer konfidentiellt genom att inte nämna namn på de personer jag 

intervjuat eller den skola där jag utförde min undersökning. Istället för att nämna lärarna vid 

namn skrev jag första, andra eller tredje intervjuade och istället för att skriva ut skolans namn 

i intervjuerna valde jag att skriva ”at this school” för att skydda de intervjuades identiteter.
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4 Resultat 
Jag har valt att presentera resultatet av undersökningen i en sammanfattande text som jag 

delar upp i rubriker. Jag kommer att ge sammanfattade svar på frågorna med inslag av 

förtydligande citat.

4.1 Bemötande

Det finns vissa skillnader i de tre olika lärarnas svar beroende på hur de ser på sin roll i 

klassrummet. Dock är de alla överens om att de måste skapa goda relationer för att få ett 

fungerande klassrumsklimat. 

Alla tre lärare talar om hur viktig förståelsen är för barnen. Den första läraren jag intervjuade

talar om att hennes förståelse för barnen är viktig. Hur deras levnadsvillkor och bakgrunder 

påverkar hennes roll som lärare och hur hon hanterar relationerna med barnen. Hon beskriver 

den problematik som finns i deras samhälle med t.ex. fattigdom och svält, och hur hon 

hanterar det. Hon hanterar bl.a. detta genom att vara en god observerare och menar att det är 

en viktig del av hennes roll i klassrummet. Genom sina observationer får hon en förståelse för 

vilka barn som är i behov av mer stöd från skolan, och vad hon kan göra för dem, till exempel 

att låta dem ta med sig grönsaker från grönsakslandet hem. Hon berättar om vilken stor 

betydelse det har att barnen får den obligatoriska smörgåsen varje dag för att de ska orka 

koncentrera sig i skolan.

”We give them bread, drinks sometimes and also maybe sometimes we give them milk. It’s to 

assist them, the parents who don’t work, so that their education can run smooth in the 

school.”

Den andra läraren berättar att det är viktigt att ha förståelsen för att det är små varelser han 

arbetar med. Han menar att man alltid ska komma ihåg att de är barn och att man som lärare 

måste förstå dem och inte vara enkelspårig, utan använda sig av olika metoder och vägar för 

att nå positiva resultat i undervisningen. Han menar att dessa vägar måste man finna själv.

“You have to have many ways of doing things. Don’t be tired. When you teach them today 

and then they don’t understand tomorrow you must try another way of doing that. Don’t use 

one method.”
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Den tredje läraren jag intervjuade talade även hon om att man som lärare måste ha förståelse 

för eleverna. 

“I must also understand them, work together with them, follow them until they get home to 

their parents.”

Både den första och andra läraren berättar om betydelsen att bemöta eleverna på deras nivå 

och intresse. Den första beskriver hur lärarna och eleverna brukar gå ut och leka och sjunga 

tillsammans och hur mycket barnen uppskattar det. Hon är även crickettränare och 

cricketträningen är upplagd för att passa även de små barnen. Den andra läraren pratar om hur 

han förutom de vanliga skolämnena lär ut andra saker som intresserar barnen, där han nämner 

sport som ett exempel. 

4.2 Respekt

Alla tre lärare anser att deras klass och elever skall behandlas som att de vore deras egna barn.

Den första läraren berättar om hur hennes relation med eleverna ser ut, hur de ser på varandra 

och hur de visar varandra respekt.

”My children in my classroom they know when they are crossing the rules, when I don’t like 

it. So in the classroom I’m their mama and they are my children, like at home.”

Den andra läraren påpekar även vikten av att inte favorisera någon eller några elever, utan att 

däremot behandla dem jämbördigt och på samma nivå. 

”And children like to fight, and when they fight, don´t take sides. Don’t take sides! Treat them 

equal, treat them as your children and they are all equal.”

Tredje läraren påpekar att relationen mellan henne och barnen liknar relationen mellan en mor 

och hennes barn och att hon disciplinerar därefter.

”We can’t work with them if we don’t have good relation. I must be like a mother to them 

while they are here.”

När det gäller att skapa goda relationer med barnen talar den första läraren om att visa dem 

respekt och behandla dem jämlikt med sig själv. Hon vill att alla barnen ska få vara med och 

diskutera för att komma fram till saker i klassrummet. Hon beskriver hur hon samlar barnen i 
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en ring och hur de för diskussioner om vad som ska beslutas i klassen. Hon påpekar att det 

inte är hon som ska bestämma allt i klassrummet, utan att eleverna också behöver vara 

delaktiga i de beslut som tas. De sätter upp klassregler som barnen själva fått komma fram till 

och som de sedan respekterar och följer. Hon berättar hur barnen själva läxar upp varandra 

om någon bryter mot en regel.

Alla tre lärarna är överens om att goda relationer är mycket viktigt för undervisningen. De 

strävar efter att eleverna en dag ska bli goda samhällsmedborgare som skall göra sina egna val 

och lösa sina problem på egen hand. Första läraren talar om hur eleverna vid goda relationer 

arbetar bättre, då de har lättare att förstå instruktioner och är med i undervisningen på ett helt 

annat vis. Även den andra läraren beskriver detta då han menar att eleverna följer läraren på 

ett annat vis vid goda relationer. Han menar även att det är viktigt med goda relationer till 

eleverna om de ska komma tillbaka till skolan överhuvudtaget.

”If your relationship is not good and the children do not follow you or do not understand you 

most of them, if they do not like the teacher they do not come to school and when they don’t 

come to school they become criminals.”

4.3 Lika behandling

Alla tre lärarna är överens om att alla elever bör behandlas lika. Den första och tredje läraren

är övertygade om att lärare i allmänhet behandlar elever lika, oberoende på elevernas 

bakgrund, kön eller andra individuella skillnader. Första läraren säger att eleverna ska känna 

att de tillhör en grupp och i den gruppen ska de vara som systrar och bröder. Genom att 

behandla eleverna lika ska eleverna även lära sig att behandla varandra lika. Den andra läraren 

däremot säger sig ha sett olika behandling av olika kön, deras bakgrund etc. Han påstår att 

framförallt kvinnliga lärare behandlar pojkar på ett sämre sätt än flickor.

”I’ve seen them treating boys in a bad way and girls in a good way.”

Han säger även att lärare kan sakna förståelse för att alla inte har råd att t.ex. köpa pennor och 

att dessa lärare kritiserar dessa elever och avvisar dem från klassrummet när de inte har en 

penna. Detta kan även förekomma när en elev inte förstår lärarens instruktioner.
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4.4 Behov

Den första läraren jag intervjuade talar om vikten av första mötet med eleverna och hur 

eleverna ska få känna sig trygga i klassrummet innan man kan koncentrera sig på 

undervisningen. 

”The first thing I do is to introduce myself and them too. You want to keep them free and 

accepted when arriving in the classroom. After that we start the business with them, the 

learning business.”

Den andra läraren berättade även han om vikten av att eleverna ska känna sig trygga i 

klassrummet och med läraren. Han menar att han måste bemöta eleverna på ett sätt som gör 

att de finner honom som en god och stabil vuxen som de kan vända sig till med sina problem.

” They must not be afraid of you, they must be able to tell you everything, their problems, 

what they like and what they dislike.”

Han menar att om barnen känner sig trygga med sin lärare och kan vända sig till denne med 

problem och därmed känner sig tillräckligt trygga med att tala om vad de gillar och inte gillar, 

så kommer de att ha lättare för att förstå det som läraren säger och lär ut.

Som tidigare nämnts är både den första och andra läraren engagerade i förståelsen för att

dessa barn kommer från fattigare familjer som inte har så mycket pengar och mat hemma. De 

nämner vikten av att de får mat i skolan varje dag, även om det inte är den mest näringsrika 

mat de får. Dock tillräckligt för att de ska klara av att koncentrera sig och kunna lyssna bättre.
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5 Analys och diskussion
Egerbladh & Tiller (1998) skriver i sin bok hur viktigt det är att en lärare klarar av att se 

situationer ur elevens perspektiv och tar hänsyn till dennes bakgrund, livssituation etc. 

Samtliga lärare jag intervjuade talade om vikten av att ha förståelse för barnen. De intervjuade 

lägger stor vikt vid förståelsen av att eleverna lever under svårare förhållanden, som svält och 

fattigdom. De talar om förståelsen för att en hungrig elev inte kan koncentrera sig ordentligt i 

skolan. Jag finner deras förståelse för dessa barns förhållanden rörande. Jag undrar dock om 

det påverkar barnens skolgång? Jag funderar över om det kan bli för mycket fokus på detta 

och själva undervisningen kommer i kläm? Olsson & Olsson (2007) skriver om hur det kan 

påverka relationerna mellan två parter genom att utgå från de skillnader som kan finnas

mellan olika människor. Jag tror de menar t.ex. att ett barn ska bemötas för ett barn och inte 

för en ADHD-diagnos. Vidare menar Olsson & Olsson (2007) att om vi utgår från dessa 

skillnader i vårt tänkande, skapar det ofta en distans. Därför anser de att det är bättre att utgå 

från de likheter som finns för att i större grad skapa en öppen relation. 

Kan denna fokusering på barnens bakgrunder då istället riskera att skapa en större klyfta än 

annars? Jag vill inte tro att det är så, utan att det är bra att de har en förståelse för eleverna och 

deras bakgrund, men det är ändå en fråga jag funderar över.  

En annan synpunkt som två av de intervjuade tog upp var förståelsen för att det är små barn 

som de arbetar med. De menar att undervisningen måste anpassas till deras nivå och att det 

inte går att använda sig av enbart en metod i undervisningen. Jag håller med dem i detta och 

anser att man som lärare måste man vara öppen och kunna anpassa sig efter de situationer 

som uppstår i klassrummet. Om en elev inte förstår får man byta taktik och försöka från en 

annan riktning. Jag tror att ett bra sätt att väcka förståelse och locka elever kan vara genom att 

bemöta dem från deras egna intressen och börja i den änden. Einarsson (2003) menar att om 

elever själva får välja, vill de att lärarna ska engagera sig, uppmärksamma och bekräfta 

eleverna mer. Jag tror att om det ska lyckas så måste man se till elevernas intressen och möta 

dem från det hållet. Ska man som pedagog kunna engagera sig mer i en elevs utveckling

gäller det att man känner till dennes utgångsläge, att man vet vad den tycker om och inte gillar 

och genom det lista ut och prova sig fram vilken väg man kan gå för nå bästa resultat. 

Även D-Wester (1996) är inne på samma spår då hon menar att en pedagog måste lära känna 

eleverna på en annan nivå än bara vid namn för att kunna bemöta eleverna med ömsesidiga
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förväntningar och respekt. Ännu en gång pekar detta på vikten av att lägga ner lite tid och 

engagemang för att skapa goda relationer med eleverna.  

Två av de intervjuade talar om att möta eleverna i deras intressen och på deras nivå samt 

betydelsen av detta, om det så gäller lek, sport eller annat.

Gren (2001) skriver i sin bok om betydelsen av hur pedagoger bemöter eleverna och hur 

eleverna påverkas av det. Hon skriver om hur dessa bemötanden är avgörande för hur 

eleverna kommer att ta till sig av exempelvis undervisning och fostran. Hon nämner även 

vikten av att bemöta dem med respekt, för att de ska lära sig att respektera sig själva och 

andra. Framförallt den första jag intervjuade i Sydafrika talar om vikten av att eleverna ska 

veta att de alla tillhör samma grupp och att de ska behandla varandra väl. De utformar en 

familjekänsla, där läraren är föräldern och eleverna är bröder och systrar. Jag finner detta som 

en härlig grundtanke, men känner mig ändå lite skeptisk till detta. Jag håller med det Gren 

säger och vikten av att respektera sig själv och andra för dem de är. Däremot undrar jag om en 

relation mellan eleverna och läraren bör vara så familjär? Jag tror att eleverna är i behov av en 

stabil och trygg vuxen, och inte en extra mamma eller pappa. Dock tror jag att denna skillnad 

i tänkande kan ha med den kultur de intervjuade lärarna befinner sig i. Deras syn på 

familjekänsla kan skilja sig från den syn vår kultur i Sverige har. Däremot kan jag tänka mig 

att det familjära tänkandet kan ha med trygghet att göra. Att lärarna menar att barnen ska

känna sig trygga i skolan som om det vore deras familj. Stening (1999) skriver om trygghet 

som ett av barns psykiska grundbehov och att lärarna måste agera som trygga vuxna som 

vågar sätta gränser, stöttar och tröstar. Jag tror att det kan vara det här som de Sydafrikanska 

lärarna menar med att eleverna är deras barn, och att de skulle fungera som en förälder för 

dem. 

Gren (2001) skriver även om vikten att låta eleverna känna på och ta del av demokratiskt 

tänkande i sin process för det framtida livet i samhället. Den första läraren av de intervjuade i 

Sydafrika beskriver sitt sätt att genomföra demokratiskt tänkande i hennes klassrum. Hon 

låter eleverna vara med vid beslutstaganden och hon låter dem uttrycka vad de är nöjda och 

missnöjda med samt vad de förväntar sig av henne som lärare. Jag tror att det demokratiska 

tänkandet i skolan är viktigt. Genom att låta eleverna känna sig delaktiga, bli sedda och hörda

kan man stärka deras självkänsla och därmed låta dem växa som individer. Detta kan ha

betydelse för vad eleverna kommer att utvecklas till. Jag tror att om de redan i skolan får en 
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bra grund för demokratin och en bra självkänsla kommer de att lyckas bättre som vuxna. Det 

är vi lärare och pedagoger som lägger grunden för våra elever. Vi har ett stort ansvar! Alla tre

intervjuade lärarna talar även de om vikten av att sträva efter att uppfostra goda 

samhällsmedborgare. De beskriver hur de måste skapa goda relationer för att få barnen att gå 

kvar i skolan för att undvika att de istället blir kriminella på gatan. Thornberg (2006) menar 

att om eleverna bemöts med respekt och deras åsikter samt förslag blir hörda skapar det en 

positiv inställning till skolan. Jag tror att det är detta som de Sydafrikanska lärarna pratar om. 

Att skapa goda relationer med demokratiskt tänkande för att behålla så många som möjligt av 

eleverna kvar i skolan. 

Frågan huruvida elever behandlas lika av lärarna gav olika svar från de intervjuade. De 

kvinnliga lärarna konstaterade starkt att det inte existerade några skillnader mellan hur 

eleverna behandlades. Däremot berättar den manliga läraren om skillnader i behandling som 

han har sett. Jag finner det han beskriver olustigt, men inte oväntat eftersom jag uppfattar det 

som att det alltid finns skillnader i behandling av elever. Jag menar inte bara i sydafrikanska 

skolan utan skillnader i behandling av elever finns även i Sverige. Jag tror att kvinnornas 

synsätt sammanfaller med det Einarsson (2003) skriver i sin bok. Hon skriver om en 

undersökning där lärarnas uppfattningar undersöktes, och de själva inte ansåg att de gjorde 

någon större skillnad i hur de behandlade pojkar och flickor. Däremot visade det sig efter 

observationer att skillnader ändå existerade. Jag tror att det kan vara samma i fallet med de 

Sydafrikanska lärarna. När jag ber om deras åsikter och uppfattningar så är det de jag får, 

även om det kanske skulle visa sig att det inte stämmer helt överens med verkligheten. 
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6 Avslutning
Jag känner mig mycket nöjd med de två första intervjuerna jag genomförde. Den tredje hade 

kunnat bli bättre. Om jag gjorde om min undersökning skulle jag stå på mig och kräva ett 

tystare rum att utföra den sista intervjun i. Det var dock inte bara valet av lokal som hade 

kunnat förbättras. Jag hade gärna haft mer tid att göra en fjärde intervju med en mer erfaren 

lärare. Jag fann den tredje intervjuade, som var vikarie, mycket osäker och nervös. Hon var 

rädd för att svara fel saker och det gav sämre resultat i det slutgiltiga resultatet. 

Om jag fick chansen att göra om undersökningen skulle jag även vilja ha med observationer. 

Jag hade gärna observerat de lärare jag intervjuade för att skapa mig en större uppfattning av 

deras syn på relationer mellan lärare och elever. Jag hade även velat ha möjlighet renskriva 

mina intervjuer redan nere i Sydafrika för att kunna ställa de följdfrågor som missades på 

grund av språkliga svårigheter, dålig akustik o.s.v.

Om jag forskade vidare skulle jag göra en jämförelse mellan Sverige och Sydafrika för att se 

om det finns skillnader mellan våra kulturers synsätt på relationer och vilka de är. Jag skulle 

även vilja ta reda på vilket sätt elever behandlas olika av lärare. Till exempel på vilket sätt 

pojkar och flickor behandlas olika, om de fokuserar för mycket på barnens behov och 

hemmaförhållanden och vilket sätt det i så fall kan inkräkta på undervisningen i skolan.    
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide 

 How would you describe your role in the classroom?

 How would you describe good relations between educators and learners?

 How important do you think good relations between educators and learners are?

 Do you think educators treat learners in different ways?    



23

Bilaga 2

Intervju 1

Intervjuade nr 1 är en kvinna på 55 år, som undervisar i en klass två med 31 års erfarenhet av 

läraryrket. Hon har under hela sin yrkestid varit på en och samma skola. 

What is your age?

- I’m 55 years old.

For how long have you been an educator? 

- For 31 years.

For how long have you been an educator at this school?

- I have been here sense I started teaching.

How would you describe your role in the classroom?

- My role in the classroom is that I’m really good in observation. I first observe the 
learners when they arrive in my class. The first thing I do is to introduce myself and 
them too. You want to keep them free and accepted when they arriving in the 
classroom. After that we start the business with them, the learning business. 

There after I look at their problems. Maybe the others come to school starved –
starving. They are hungry or whatever. But our government has us in a sight. They 
know that our area is the area of people who doesn’t work all of them. Parents haven’t 
got jobs – they are jobless. The department provides us with food during the breaks. 
We give them bread, drinks sometimes and also maybe sometimes we give them milk. 
It’s to assist them, the parents who don’t work, so that their education can run smooth 
in the school. Without that they are being hungry. 

Now the other thing is that (avbrott) look at their situation. I mean something like 
uniforms and clothes and other. Are there people in the, the parents in the community 
usually bring bags of clothing and all those, all another things that like old things:
sheets, blankets sometimes. Then we check all the needy ones. We focus on the needy 
ones and we give them the clothes. And if you are your class nearly, you must be a 
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very good observing teacher because you never know who needs that. Because they 
must not come to school hungry and you don’t do anything about that you also have 
the SGB here at school so that we can- if there is one who have headache or whatever 
to go there, the SGB, for the first aid treatment and then we call the parent if it is 
something that is beyond the control, our control, the school control then we call the 
parents to come and fetch the child, taking him or her to the clinic or to the hospital. 
That is our role. 

And sometime we go out and play with them and sometimes we give them- we got a 
vegetable garden here, we encourage them to also make their vegetable gardens at 
home so that they can get the fresh the vegetables, that will able them to grow. And be 
healthy. Because we´ve got a learning area that is introduced in our schools- the 
project of the health promotion. So they encourage us in school to encourage the 
learners to have vegetable gardens even at home. Sometimes we take from the 
vegetables garden and give them to go with the vegetables home so that when they are 
not here at school they can have something to eat even at home. So that they can come 
back to school.

You said something about you sometimes go out and play?

- Yes we go out and play with them like we play games during the periods of... we’ve 
got life skills, those periods of life skills. Some of them looking at one to go out and 
play. They like to play! They like to play, sometimes you sing – we do the singing 
here. And then we play games. I also coach – I’m the coacher of crickets. I’ve got a 
group of cricket players here. Mini cricket because it is for the small children. So we 
keep them like that.

How would you describe good relations between educators and learners?

- The good relation is that when you want good relation, if you want to discuss
something, you want to do something in the classroom you call them as your children. 
I’m their mother and they are my children. I usually do that to my class. When you sit 
down they sit in all their chairs and they all sit as a circle. Then I discuss what they 
want in the classroom, what they need from me. Am I treating them good or wrong? 
What do they like and dislike in the classroom? What do they like from me, what do 
they expect from me and what can I do for them? You see such things. And I also 
share with them that life is like this and like that and that and that in classroom. 

And also the class rules. We’ve got the class rules. The class rules it is constant 
together. It’s not me who’s making the decisions for the class. They all – I try very 
much that they must also be part of decisions that is taking in the classroom, for the 
smooth running of being, maybe for the discipline. We sit down and discuss the rules: 
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we mustn’t come late, we must keep the classrooms very clean. We mustn’t make a lot 
of noise in the classroom. But when they are doing the tasks in the classroom yet they 
form those groups and discuss. And when they do that they must talk. They must just 
do the talking and not noise. There is a difference between noise and the talking in 
discussions. When you discuss something there is no need for loud speaking. Unless 
you are going to report, but when you are going to report for the group everybody 
must keep quiet and listen to you. We are exercising those skills the listening skills. 
When we are talking they must keep quiet and listen to you. There is no need for 
laughing for doing funny thing in the classrooms. We are trying to organize them to be 
good citizens of their country. They must know, to be disciplined from childhood, they 
must know how to organize them self. They must be also decisions makers. That’s 
what we encourage them to do. They mustn’t rely to us, they must be able to solve
problems on their own. My children in my class they know when they are crossing the 
rules, when I don’t like it. So in the classroom I’m their mama and they are my 
children, like at home.

You talked about discipline. How do you achieve that?

- We are discussing at first through the rules. You can’t make noise in the classroom. So 
when they are making noise the others they just talk over the ones who are making 
noise and tell them “you are breaking the rule” they know and they just point at the 
rules.  

How important do you think good relations between educators and learners are?

- It’s very important. Because if you are a teacher and you are in good relations with 
your learners there is no fear, no struggling to work in the classroom. Because they are 
also there. They are also involved. They are acting, they are willing to do everything. 
They are willing to take up the instructions of the teacher. They are helpers. They can 
inhale you more as you help them in the classroom. 

When it is break time I’m not that much involved when they are eating, because I’ve 
showed them, I trained to make it on their own. They know when it is your free time, 
they must go and wash their hands because they are going to eat. You must see that 
your group is getting calm before sitting down and eat. You never see the class who is 
interrupted, everything is not in order. That able them to organize. They know the 
plates are there and the cups are there. And when they sit down and eat – no noise. 

Sometimes when we are going to the prayers we stand in the room and then we go out 
and stand in our rows. After the assemble we just go to our classroom with music so
that they may not make noise. So when they go to the classrooms maybe they will sing 
songs like (hon sjunger en stilla sång som exempel) such music – and soft! They must 
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sing soft music to avoid noise. You know they are children it’s easy for them to make
big noise. But through those little songs we are controlling them from doing big noise. 
That is part of discipline.

Do you think educators treat learners in different ways?    

- I think so. It depends on your style. What you want and what your interest. You see 
we are not the same. Some teachers like music, in netball, in garden. So we are 
different, and must be different but the only common thing we must have to the 
children, is that we must love them. Whatever we are doing there must be that love 
and you must know that you are working with small creatures you must always love 
them. They must feel at home when they are with you, because you are staying with 
them for long hours. So we must treat them rarely, we must accept them and love 
them. 

Do you think they treat them different in one class? They maybe treat girls in one way and 
boys in another?

- No, I do think they are one. If they are in class they must know that they belong to one 
house. We encourage them to know that. You mustn’t tease another one. You must 
know this is your sister, this is your brother when you are in class. And even when you 
are here in school you must love each other you must help each other. You mustn’t 
tease other children, because when you are at this school you must know you belong 
to one home. And each class they are your children, all of them. We must love each 
other, we must help each other and we must be able to solve our own problems. We 
must be proud of our school, we must be proud of our principles. We tell them don’t 
damage in the schools, don’t break windows don’t do this and that.

Do you mean that the teachers treat everyone in the same way?

- Yes, pretty much. We must lead them to be responsible citizens in the future. They 
must be responsible citizens for the country in future. 
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Bilaga 3

Intervju 2

Intervjuade nr 2 är en man som undervisar i en årskurs 4. Han är den enda manliga läraren på 
hela skolan. Han är 59 år och har arbetat som lärare i 16 år. Under dessa 16 år har han varit på 
en och samma skola. Innan han började som lärare var han målare och fängelsearbetare.

What is your age?

- I’m 59 years old.

- I’m married, my wife is housewife. I have 2 children. I started teaching in 1991, but 
before that I was working as a prison worker. And before that I worked for a paint 
company in Port Elisabeth. 

Have you always been teaching at this school?   

- Yes sense I started in 1991. 

How would you describe your role in the classroom?

- In the classroom I work with very little kids. And little kids needs to have a person 
who understanding. You have to understand children. Those little kids are about 10-11 
years. We’ve got to understand them. Because most of the time they forget what you 
are talking about. You have to have many ways of doing things. Don’t be tired. When 
you teach them today and then they don’t understand tomorrow you must try another 
way of doing that. Don’t use one method. Otherwise you going to find your work are 
very difficult. You must find different ways. And you must also be flexible so that the 
children can reach you. They must not be afraid of you, they must be able to tell you 
everything, their problems, what they like and what they dislike. If you do that they 
are going to understand you. You must also teach them other things other than in 
classroom, something like sport. But as you see our yard is very small and there is not 
a single field here, but I do teach them how to do things. Maybe we are going to play 
soccer. I teach them on a little piece land how to kick the ball and how to pass. Than 
we go to the classroom and I draw the soccer field and tell them: “this is you, this is 
somebody and this is how you should think.” And they are going to like you. And 
when they like you they will understand what you are teaching them, in other subjects 
to. 

And children like to fight, and when they fight don’t take sides. Don’t take sides! 
Treat them equal, treat them as your children and they are all equal. You don’t like 
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this one better than the other one. Or maybe you’ve got children of your own friends. 
Don’t show them they are your friend’s children and you like them better than other 
people’s children. You must do the same thing to all of them. 

If you punish don’t punish severely don’t be cruel with the children. When you punish 
them and they know they’ve done the wrong thing, they are still going to like you 
because they know that you are not cruel with them – you are showing them the way, 
how to do things and how to behave when they are bad children. I think that is all 
about the role.

How would you describe good relations between educators and learners?

- Sometimes up during the year, somewhere in February, we have a sport meeting 
competition for all the schools. All the schools in our town they compete on the sports 
ground in town. Some educators, not all of them, have to train children how to run and 
all that. Now there are several educators who are interested in teaching these children 
how to run. And many teachers don’t know how to do it when they don’t have a sport 
field. We train our children here, we create people who can run and be sprinters in this 
small yard. And those educators work very hard with those children. Those children 
come here at school at about six a clock. Remember we start about half past seven. 
Those children will come very early and come and practice here before started. So that 
is a good relationship between the teachers and the learners, because they gives them 
self up and work very hard so they can be good represents of our school. 

Even in about February there is a music competition. All the schools in our district, 
from grad R, there is a choir from grade R and a quire from grade three and four. 
Those teachers work till late in the afternoon with their children. So they give up their 
own time and come here to practice here. So that is also shows good relationship 
between the teachers and the children. 

How important do you think good relations is between educators and learners?

- A good relationship between educators and learners is very, very important because 
the children copy, what you just do. If your relationship is not good and the children 
do not follow you or do not understand you most of them, if they do not like the 
teacher they do not come to school and when they don’t come to school they become 
criminals. You see in town those small criminals, children who should be here they are 
criminals and become street kids. 
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Do you think educators treat learners in different ways?

- Yes I do. There was a strike this year, and it was the first time that we had such a long 
strike. It took about a month or so. And I saw that some educators do not treat learners 
in the right way. They do not care about learners, they care about themselves. They 
care about money and they care about them self and not about the future of these 
children they are teaching. There are many, many teachers who are not suppose to be 
teachers, because they do not care about the children. The children they are teaching, 
they only care about their own personal children and they take their children to better 
schools. Maybe in town or in other towns. There they go to better schools but here the 
children they are teaching they do not care about. They do not care about these 
children. And it’s unfortunately most of these teachers who do not care about the 
children. I feel that they are in the wrong profession. Because teaching is about caring 
about children, not your own children the children of other people. You are paid by 
the government to care for other children and build the future of these children. That’s 
it!

Do you think teachers in a class treat learners in different ways? Maybe boys in one way and 
girls in another?

- Some teachers treat boys differently from girls. Women teachers do that, I’ve seen. 
Because I’m the only men here and there are many women that I’ve seen them treating 
boys in a bad way and girls in a good way. They do not like boys. Why? I don’t know. 
I wonder why, because I’ve always told them this is wrong. You must treat these 
children equally boys or girls they are just children. 

Is there any other different treating you have seen?

- I’ve seen teachers that chase after learners in their class. Boys or girls who doesn’t 
have a pen. Just for not having a pen. But in my class if you don’t have a pen I say go 
and borrow from one office and say “please just lend me a pen”. But some other 
teachers just yell: “Out of my class!” because they don’t have a pen. You know these 
children come from different backgrounds. Others are extremely poor. We know that 
the most of the children are poor, but even the degrees of poor differ. Others are very, 
very poor. Even a small coin and they cannot afford it. A pen is very cheap, but some 
only have one parent at home, maybe the mother who doesn’t work, and she doesn’t 
have those two rand to buy a pen. Or maybe she has the two rand, but she has to buy a 
quarter of bread. So I do not chase them. But there is some cruelty, they will chase the 
children out, because they do not have a pen or maybe because they do not 
understand. At times like this you must remember that they are small children. 
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Sometimes when you are giving them instructions they will be busy with something 
else. Give them a benefit of that, because they are small children. Sometimes they do 
not listen when you are talking, they are busy writing something or talking to 
someone. Just give them a chance, they will turn back and listen to you. You must be a 
person who can enjoy and got a heart for children. Don’t be angry for a small thing. 
You don’t treat children bad. You do to others what you would like others to do for 
you. 

Is there anything else you would like to say about relations?

- Teachers must also check what the relationship in school of children. When they are 
playing you must see that these children do not bulling others. Those who have must 
not suppress or push down those who don’t have. Because some have a little money at 
home, they bring their lunches. But others do not have those lunches, they rely on the 
school food. You have seen that bread and drink. Is that food?! Every day they just get 
that, but it’s better than nothing. Because some have slept the previous night without a 
supper. They wake up in the morning and there is no food. And he is glad when he 
sees he’s getting food here, just the slice of bread with butter and jam and a cup of 
cold drink. So you must always check on this. 

Most of the children who bring lunch from home don’t eat their bread here, so we take 
the leftovers and give it to those children who do not have bread. That is what caring 
for children is about. Because a person who is hungry won’t listen when you are 
talking. Because they need energy we must give them bread and then you see. 

And in most subjects those children who have nothing at home do better than children 
who have everything. They learn very hard because we always tell them if you learn 
very hard you will be something when you become old and so you will have a lot of 
work. We make examples of several people who come from very poor backgrounds 
especially here near Cradock. The national minister of police he comes from our town 
and he comes from a very poor background. But he’s now on top. He study very hard 
and become what he is today. And another thing is that the government helps those 
students who are outstanding even if you come from a very poor background. If you 
show the government that you can learn they are going to help you to study as much 
as you can. That is very much encouraged. 
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Bilaga 4

Intervju 3

Intervjuade nr 3 är en kvinnlig vikarierande lärare som är 39 år och har arbetat som vikarie 
under sammanlagt 7 år. Under sitt nuvarande vikariat är hon i en årskurs 1 och har varit i den 
klassen i två månader.

What is your age?

- I’m 39 years.

For how long have you been teaching?

- I’m not an employed educator. I’m sitting here as a substitute educator. I’m here for
someone who is not here because she is ill. I’ve been teaching this from 1998 until 
2005, but as a substitute educator. And I’ve been here at this school for 2 month. 

How would you describe your role in the classroom?

- My role?

What do you think you are supposed to do in the classroom?

- Okay. The first thing is to be the head of the class, and with the head I mean to take 
control of the class. And to teach my kids. And I must have a good relationship with 
them. I must also understand them, work together with them, follow them until they 
get home to their parents. And I should know their background. Who is she and what 
her background is. I must work together with them… (avbrott) 

Is there anything else you would like to say about your role?

- I must take the control of the class and to educate the kids.

How do you get the control?

- Because we no longer use corporate punishment – abusive punishment, I’m using 
certain ways of punishing them.
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Can you give any examples?

- For example I can take them to the side and let them watch for a while. Or he or she 
must come inside and think over what they have done. Or if I need to take some 
children apart I can say go and drink water to one of them, and let them cool off. 

How would you describe good relations between educators and learners?

- Because we are educators here in school we are the parents of the learners. Like in my 
classroom I relate to them as my kids. In a good relation you are suppose to see their 
problems. As a teacher you are not suppose to solve their problems, but try to found 
out what the problem is and you can contact the parents for consulting and try to 
organize with the parents how to deal with this problem. Sometimes we contact a 
social worker who can work with the children’s problems. 

How important do you think good relations is between educators and learners?

- It’s very important. It’s very important because we are working with them. We are 
working with them for a long time of their days. And then a good relationship is very 
important. We can’t work with them if we don’t have a good relation. I must be like a 
mother to them while they are here.

Do you think educators treat learners in different ways?

- No I don’t. We don’t have to, they are all children. We have to treat them at the same 
level. I do think so.

Do you think they treat boys and girls in different ways?

- You don’t have to because you should see the children as your children. The way you 
treat them is the same for all the children.                                       

                                                                    

                                                                                                                                                 


