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Sammanfattning  
I och med en snabb framfart av sociala medier har förutsättningar inom vissa yrken 

förändrats. Då det är mycket ungdomar som använder sig av sociala medier har vi valt att i 

denna uppsats titta på hur ett antal gymnasielärare upplever att det påverkat deras tillvaro. 

Datamaterialet samlades in i två mellanstora norrländska städer och har som mål att finna hur 

dessa gymnasielärare förhåller sig till sociala medier i och utanför skolan. Läraryrket innebär 

ett ansvarsfullt emotionellt arbete där gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv blir allt 

mer flytande i avseende till ansvarsrollen. Huvudsakligen utgår uppsatsen från tre teorier: Tid 

och rum, gränslöst arbete och en dramaturgisk modell. Utifrån dessa har vi med hjälp av 

Simon Lindgrens sociologiska appliceringar på internet skapat oss en bild av vad 

gymnasielärarnas mer flytande yrkesroll har för effekter på dem i deras arbetsliv och 

privatliv. För att undersöka syftet har både intervjuer och teman baserats på fyra centrala 

frågeställningar Hur kan vi förstå gymnasielärares interaktioner med elever på sociala 

medier? Finns det dilemman som är kopplade till interaktioner mellan gymnasielärare och 

elever på sociala medier? Hur påverkar sociala medier gymnasielärares gränslösa arbete? Hur 

ser gymnasielärare på sociala medier som ett verktyg i undervisningen? Därifrån analyseras 

deras upplevelser och perspektiv med hjälp av en abduktiv tematisk analys. Resultatet är tre 

olika förhållningssätt som lärarna använder för att hantera sociala medier: “Direkt avstånd”, 

“Anpassa” och “Anamma”. De tre förhållningssätten som uppkommit i datamaterialet är 

individuella lösningar på gymnasielärarnas vardagliga problematik. Betydelsen av våra 

resultat visar på att det inte finns någon tydlighet i hur lärare ska förhålla sig och agera kring 

sociala medier, vilket i sig påverkar deras möjlighet att skilja sitt privatliv och arbetsliv. 
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1. Introduktion 

I Svenska Dagbladet år 1996 intervjuades Sveriges dåvarande kommunikationsminister Ines 

Uusman gällande det då nya fenomenet internet. Rubriken på artikeln löd “Internet en ny 

fluga?” och även om Uusman inte ordagrant uttryckte dessa ord var hennes underskattning av 

internet något som hon själv erkänt under senare år (Svenska Dagbladet, 2016). Året är nu 

2018 och internet har som kommunikativ plattform tagit världen med storm. Internet är en 

viktig del av den globaliseringsprocess som sker och har skett under en tid då det har 

möjliggjort ny kommunikation mellan såväl länder som människor. En stor del av den 

forskning som sker gällande internet och globalisering fokuserar på vad detta kan innebära 

och innebär för samhället som helhet (Uimonen, 2010). Detta är givetvis viktigt, men 

grunden till denna uppsats ligger snarare i hur ett fenomen som internet kan tänkas påverka 

individer på en gräsrotsnivå. Den digitala utvecklingen i sig innebär också nya möjligheter att 

utbilda individer i exempelvis kommunikation, men kan också skapa problem som 

trakasserier och maktutnyttjande med hjälp av sociala medier. Internet och globalisering har 

en inverkan på många samhälleliga organisationer, inte minst i skolan som är en central 

institution i skapandet av etik och moral. Sociala medier definieras därför som plattformar på 

internet där fokus ligger på kommunikation, identitetsskapande och exponering av sig själv, 

att exempelvis vara i interaktion med andra på en chatt eller mail och inte att skriva i ett eget 

dokument (Fuchs, 2017, s.6). Då fokus i uppsatsen ligger på det gränslösa arbetet görs ingen 

skillnad mellan exempelvis facebook och mail som sociala medier, detta eftersom vikten 

ligger på den sociala interaktionen på internet. Vilken inverkan har då nya fenomen som 

sociala medier på utbildning och gymnasielärare? 

 

Denna uppsats kommer behandla hur erfarna gymnasielärare upplever en förändring i deras 

roll som pedagog i och med utbredningen av sociala medier. Uppsatsen kommer även 

undersöka om det växer fram nya utmaningar i gränsdragningen mellan privatliv och 

arbetsliv för gymnasielärare. Ansvaret gällande elevernas utbildning, välmående och hälsa 

mellan skola och familj är inte alltid tydligt utformade. I och med sociala medier har denna 

gräns blivit mer flytande då frågor gällande etikett på internet, så kallad netikett, blivit ett mer 

uppmärksammat fenomen i skolan (Skolverket, 2017). Med nya verktyg och mer förståelse 

kring förhållandet av interaktioner på sociala medier kommer en tydligare gräns kring 
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gymnasielärarnas roller kunna dras för att stå emot det yttre trycket kring utbildning och 

tillgänglighet som lärarna visat sig uppleva.  

1.1. Tidigare forskning 

En studie gjord av Teixeira och Hash (2017) fokuserar på hur gymnasielärare kan skapa en 

innovativ klassrums-upplevelse med hjälp av sociala medier. Den sociala medieplattformen 

Twitter ses av både gymnasielärare och högskoleelever som ett bra verktyg till att utveckla en 

professionell identitet för senare arbetsliv. Med andra ord upplever vissa gymnasielärare och 

högskoleelever att sociala medier kan användas positivt som ett pedagogiskt verktyg (ibid). I 

en studie av Thomas Zeitzoff (2017) undersöker denne sociala mediers roll i relation till 

konflikter. Enligt Zeitzoff har konflikter förändrats i och med användningen av sociala 

medier och internet. En ökad och snabbare spridning av information samt nya strategier för 

att förmedla denna information har inneburit att konflikter nu kan vara mer tidsmässigt 

oberoende. Ett exempel på detta är hur Förenta Staternas president Donald Trump använder 

Twitter för att föra en konflikt med politiska motståndare och massmedia (Ibid. s.1971). 

Konflikter kan pågå under flera dagar, samtidigt som ingen i individens närhet märker att 

konflikten är pågående (ibid. s.1976). Detta är högst relevant för just skolan, där 

gymnasielärare enligt svenska skolans grundläggande värden har konflikthantering som en 

del av deras yrkesroll (Skolverket, 2011, s.5). 

 

Viss tidigare forskning är inriktat på hur människor, till exempel de som studerar till 

socialarbetare, använder sig av sociala medier inom sin utbildning (Teixeira & Hash, 2017). 

Denna uppsats fokuserar snarare på hur erfarna gymnasielärare upplever att sociala medier 

bör användas och i så fall hur de ska användas för att särskilja gränsen mellan arbetsliv och 

privatliv. I forskning inom pedagogik finns kunskap kring hur användningen av sociala 

medier för lägre åldrar, där eleverna inte är myndiga och lärare har ett större ansvar för det 

allmänna välmåendet i en klass (Charteris, Gregory och Masters, 2016). Här lyfts föräldrars 

kontakt med lärare angående sina egna barn, in som en viktig etisk aspekt i förståelsen av hur 

en använder digitala medier. Då gymnasieelever ligger närmare en myndig ålder blir det 

viktigt att undersöka deras kontakt med lärare och hur den faktiskt ser ut.  

 

Inspirationen till denna uppsats kommer från den irländska studien  Digital Natives or 

Digitally Naıve? E-professionalism and Ethical Dilemmas Among Newly Graduated 
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Teachers and Social Workers in Ireland gjord av Kirwan och McGuckin (2014). Med hjälp 

av inspirationen skapas en ny undersökning som fokuserar på gymnasielärare i Sverige. 

Gymnasielärares synsätt på digitaliseringen kan skilja utifrån både kultur och struktur, vilket  

i sin tur kan inverka på hur den digitala utvecklingen tas emot och behandlas på respektive 

skola. Det är också viktigt att fortsätta undersöka hur problem uppstår för gymnasielärare på 

sociala medier och inom online relationer med elever och signifikanta andra då skolan och 

etiken kring den är ständigt föränderlig. 

 

Att Kirwan och McGuckins (2014) forskning behandlar digital nativitet och digital naivitet 

kan ge oss en grund till att förstå de etiska och moraliska antaganden gymnasielärare måste ta 

i sin yrkesroll. Digital nativitet innebär att en person är född in i ett samhälle där internet är 

en del av vardagen. De som är född i ett samhälle utan internet kan benämnas som digitala 

immigranter (Prensky, 2001, s.1,2). Digital naivitet i sin tur innebär att en person är naiv i sin 

användning av informationsteknologi, förkortat IT. Detta kan appliceras både till människor 

som är födda i ett samhälle där IT redan funnits, och till individer som levt innan internet 

fanns. Kirwan och Mcguckin (2014) behandlar den etiska konflikten som lärare och 

socialarbetare ställs inför när de är aktiva på sociala medier/nätverk med sina elever eller 

klienter. Var dras gränsen mellan ens arbete och privatliv när allt mer tid spenderas på 

digitala plattformar? Ur perspektivet att människor är sociala varelser blir det naturligt att 

interaktions-formerna och sociala forum förändras. Dock skapas en svårare avgränsning 

gällande privata och professionella relationer mellan till exempel gymnasielärare och elever. 

Lärare verkar enligt Kirwan och McGuckin se sociala medier som ett sätt att knyta an en 

bättre relation till eleverna, men eleverna kanske inte är lika glada över lärarnas vilja att 

befinna sig på samma sociala nätverk. Sen är det viktigt att tänka sig för på digitala medier då 

en lämnar digitala fotavtryck som kommer att finnas kvar. Både elever och gymnasielärare 

kan trakasseras på grund av exempelvis läckta bilder. Att undersöka gymnasielärare kontroll 

över gränsdragningen är fördelaktigt både ur ett pedagogiskt perspektiv och ur ett 

hälsoperspektiv, då kontroll över sin yrkesroll leder till ökat välmående, vilket i sin tur 

innebär att eleverna också kommer må bättre (Weman-Josefsson & Berggren, 2016. Theorell 

2012. Allvin et al, 2006, s. 139-142).  

 

Det är enligt Kirwan och McGuckin (2014) svårt för forskaren och respondenten att veta vart 

gränsen mellan arbetsliv och privatliv går och ska gå. Det blir en etisk avvägning hur och i 

vilken omfattning lärare ska ha en online relation. I en liknande professionsundersökning av 
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Kaczmarczyk et al. (2017) diskuteras ett problem med att nya generationer av läkare har svårt 

att särskilja det professionella- och det privata livet, med koppling till sociala medier. Det 

finns skäl att se huruvida detta är ett problem även i andra yrken och professioner, som 

läraryrket. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad gymnasielärare har för möjligheter och förmågor 

att hantera gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv, samt deras relation till sociala 

medier och elever. Det kan ge ett smakprov på yrkesrollens föränderliga utmaningar och 

spegla den problematik som gymnasielärare upplever i sitt dagliga liv. 

1.2.1 Frågeställningar 

För att besvara vårt syfte formade vi dessa frågeställningar för att undersöka hur den digitala 

utvecklingen har påverkat gymnasielärare i sin yrkesroll. 

 

1. Hur kan vi förstå gymnasielärares interaktioner med elever på sociala medier?  

 

2. Hur påverkar sociala medier gymnasielärares gränslösa arbete?  

 

3. Hur ser gymnasielärare på sociala medier som ett verktyg i undervisningen?  

 

4. Finns det dilemman som är kopplade till interaktioner mellan gymnasielärare och 

elever på sociala medier? 
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2. Teori 

Genom tiderna har många teoretiker inom sociologi vridit och vänt på typer av 

interaktionsformer och andra sociala möten. Flera teorier kommer användas för att behandla 

det insamlade datamaterialet och förstå hur sociala medier påverkar gymnasielärarnas 

gränslösa arbete. Yrkesrollen som lärare förutsätter ett ansvar som skapar denna gränslöshet, 

vilket innebär att nya normer sätter föränderliga krav på individen snarare än institutionen 

(Allvin et al, 2006). Det är upp till gymnasieläraren själv att hantera gränser i hur ett arbete 

kan utföras, när arbetstiden tar slut och vilka interaktioner en kan ha med eleverna. En 

fundamental del i hur gränslösheten uppstått handlar om Anthony Giddens (2014) åtskiljande 

av tid och rum och hur en beter  sig i sociala interaktionistiska sammanhang. För att skapa en 

förståelse av hur interaktion inom sociala medier ser ut, samt hur samhällets 

informationsteknologiska förändring kommit till utgår denna uppsats i stor del till Anthony 

Giddens teori om senmoderniteten, med fokus på förskjutningen av tid och rum (ibid, s.27). 

Detta kopplas sedan samman med det centrala begreppet e-professionalism utifrån sociala 

medier och en professionell yrkesroll, som i denna uppsats kommer att vara gymnasielärare. I 

sin tur binds e-professionalismen samman med Goffmans dramaturgiska teori, där fokus 

ligger på begreppen främre- och bakre region applicerat på sociala medier. För att applicera 

Giddens och Goffmans äldre teorier på sociala medier används Lindgrens (2007) 

nätverksbaserade tankesätt.  

2.1 Flytande gränser 

Simon Lindgren (2007, s.149-153) skriver att den ontologiskt otrygga miljön som 

kännetecknar senmoderniteten kompenseras genom att en etablerar mer intima relationer på 

sociala medier. Detta kan illustreras med att människor oftast har en mer öppen dialog på 

internet än i den verkliga världen. Lindgren applicerar Giddens (2014) teori om 

senmoderniteten i sin behandling av digitaliserad interaktion. Giddens (2014, s.31) begrepp är 

åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer och institutionell reflexivitet är relevanta 

för Lindgrens diskussion. Något som kommer till användning i denna uppsats där 

gymnasielärares gränslösa arbete undersöks, vilket numera även inkluderar behovet av 

professionalitet på internet.  
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2.1.1 Tid och rum 

Under förmoderniteten var tid och rum förbundna genom geografisk plats, detta har 

förändrats i och med internet och dess kommunikationsmöjligheter. Med en växande 

utveckling av både socialt samspel och teknik uppkommer nya mönster i hur vi som 

människor samspelar med varandra och konversationens beroende av tid och rum minskar. 

Individer behöver inte längre resa för att kommunicera med varandra utan kan lätt göra detta 

bakom en datorskärm i sin egen bostad. Tiden att resa försvinner och den geografiska platsen 

tappar sin betydelse. Däremot förändrar detta interaktionen då kroppsspråk och andra sociala 

koder inte spelar samma roll (ibid). Klocktiden relevans för människor minskar desto mer 

nåbarheten ökar i och med internets globaliserade interaktionsmöjligheter. Internet ger oss 

nya möjligheter att själva kontrollera vårt sociala samspel och ta kontroll över tid och rum 

(ibid, s.150). I relation till uppsatsens syfte kan detta innebära att lärarens tillgänglighet 

förflyttas utanför skoltid och på andra platser än i just skolan. 

2.1.2 Urbäddningsmekanismer 

Giddens “urbäddningsmekanismer” är symboliska tecken, expertsystem eller abstrakta 

samhälleliga system som tar bort sociala relationer från lokala kontexter (Giddens, 2014, 

s.31, 276). Symboliska tecken kan exempelvis vara pengar, en satt valuta med ett värde som 

med tiden också är en del av den digitala utveckling som blivit oberoende av tid och rum. 

Eftersom pengar är ett kreditmedel och ett standardiserat värde har tiden respektive rummet 

blivit mindre relevant. Människor behöver inte längre mötas vid utbyten av pengar, vilket 

visar på rummets minskade betydelse. Pengar som kreditmedel, inkorporerar med tiden i den 

mån att tid är pengar, men som ej längre är bunden till dygnet (ibid s.28, 29). Expertsystem är 

sociala institutioner som innebär att vi individuellt inte längre är beroende av en lika bred 

kunskapsbas. Läkare sköter medicinska bekymmer, en mekaniker tar hand om bilen och 

gymnasielärare har en viktig del i lärandeprocessen. Denna uppsats undersöker ett 

expertsystem, det vill säga utbildning, blir sociala medier kanaler för att nå ut till elever i 

form av både information och undervisning (ibid. s.28). Sociala medier har med andra ord 

blivit en del av lärarrollen och en expertis som lärare förväntas kunna hantera. 

2.1.3 Institutionell reflexivitet 

Den institutionella reflexiviteten refererar till den tendens som finns i de flesta aspekter av 

socialt handlande och materiella relationer genom revideringar mot bakgrunden av ny 
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information och kunskap. För att vidare förstå institutionell reflexivitet och vår digitala och 

sociala värld, kliver vi in i en socialkonstruktivistisk tankegång. Inte bara yrken är socialt 

konstruerade utan den sociala världen i sin helhet är det utifrån det samspel som finns mellan 

individer och grupper (Giddens, 2007, s. 153). Våra direkta och indirekta sociala 

interaktioner ökar i och med ökande digitalisering, om det handlar om chattforum, bildforum 

eller banktransaktioner så kommer vi på ett eller annat sätt i ständig kontakt med många 

människor på flera delar av jorden. Giddens lyfter problematiken kring denna utökade 

socialiseringen på internet. Det är allt svårare att veta vem en pratar med då indikatorer såsom 

röster inte hörs vilket gör att en tappar tecken på den andres känslor och ursprung (ibid. 

s.154-156). I vårt fall kan den institutionella reflexiviteten handla om hur en gymnasielärare 

hanterar sin relation till jobbmailen, som kan vara svår att släppa på sin fritid (Giddens, 2014. 

s.31). Det innebär att skolan blir en mer flytande institution där lärarna inte avgränsar sin 

yrkesutövning lika tydligt till själva arbetsplatsen utan kan bli kontaktade under sin fritid.  

2.2 Flexibelt Arbete 

Giddens (2014) teori genomsyras av tilliten till expertsystemet och personerna inom detta, 

men hur stor del av arbetet syns egentligen? En profession kräver tillit till yrkesrollen av 

såväl klienterna och arbetarna inom den, där syftet är att behålla sin centrala uppgift. Den 

centrala uppgiften kan förändras av olika anledningar, men ett vanligt skäl enligt Abbott 

(1988, s. 35-39) brukar vara teknologisk utveckling. Sociala medier är en digital utveckling 

som kan förändra tilliten till gymnasielärarnas yrkesroll. För att ytterligare förstå läraryrket 

gränslöshet lyfts Hochschilds (2003, s.7) teori om emotionellt arbete där hon definierar 

termen emotionellt arbete som hanteringen av känslor för att bibehålla socialt fungerande 

kropps- och ansiktsuttryck i förhållande till en annan individ. Hon menar på att hur en individ 

hanterar sina egna känslor är viktigt för att skapa ett emotionellt tillstånd i en annan 

människa. Att då vara gymnasielärare skapar ett ansvar hos individen vilket medföljer att 

arbetet skapar engagerande relationer till eleverna i avseendet att leva ut sin yrkesroll till 

fullo, något som gör att lärare i allmänhet utövar ett emotionellt arbete. Då lärare även 

emotionellt måste förhålla sig till att hantera sina egna känslor för att pedagogiskt finnas där 

för sina elever, oavsett tid och rum.  

 

Det känslomässiga arbetet som utförs skapar krav på individerna att vara flexibla i sitt arbete, 

då det bli svårare att stå emot möjligheten att jobba utanför arbetsplatsen. Flexibilitet genom 
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förtroende är något som väl kännetecknar det gränslösa arbetet. Med det menas den 

flexibilitet som följer av att arbetstagarna själva får bestämma över sitt arbete (Allvin et al. 

2006, s. 35). De traditionella arbetets strikta regelverk gäller fortfarande för lärare när det 

kommer till den betalda arbetstiden, men i och med digitaliseringen kan det emotionella 

arbetet ökat sin flexibilitet när det kommer till kontakt med elever. För att förstå lärarnas 

gränslösa arbete är flexibilitet och känslomässigt arbete två begrepp som används i denna 

uppsats. Flexibiliteten blir nära kopplat till e-professionalism som innebär att attityder och 

beteende kopplas till professionen, vilket skapar ett stort ansvar på sociala medier och 

påverkar tilliten till yrkesrollen (Abbott, 1988. Kaczmarczyk et al, 2013, s.166). I och med att 

tid och rum tappat sin relevans i dagens samhälle, omformas härmed professioner då de 

behöver vara mer flexibla både i den fysiska världen och på internet. E-professionalism gör 

att den traditionella lärarprofessionen urbäddas från institutionen skolan och blir ett flexibelt 

arbete för lärarna. Därför blir det än viktigare för gymnasielärare att lära sig hantera sin E-

professionella roll, eftersom att online relationer skapar allt mer flytande institutionella 

gränser.  

2.3 Skiftande regioner 

För att förstå e-professionalismens gränsproblematik finns det anledning att lyfta den 

dramaturgiska modellen och dess främre och bakre regioner. Goffmans (2014) teori om 

vardagslivets dramatik beskriver regioner som olika platser eller situationer med olika 

egenskaper. Gymnasielärares interaktionen i lärarrummet är en mer privat bakre region 

medan en lektion med elever är en mer utsatt främre region. ‘Region’-tänket är också 

relaterat i relation till sociala medier, på ett sätt tillhör all interaktion på internet den främre 

regionen, men en kan också se det som att olika regioner skapas på internet. 

Självrepresentationen på Facebook kan anses tillhöra en främre region och privata 

meddelanden på Facebook-messenger en bakre region (Lindgren, 2007, s.154-160). Lindgren 

menar, efter Goffman (2014), att människor beter sig på olika sätt inom dessa regioner eller 

situationer till följd av att de förhåller sig till förväntade och skapade roller. Dessa roller tar 

sin form i situationer där det finns ett interagerande med andra människor, oavsett vilka 

människor det är eller vilket sammanhang. Relevansen finns i att utföra en mikrosociologisk 

studie vilket görs bäst genom att använda oss av dessa teorier i vår analys. Genom att se till 

hur online relationer kan se ut mellan gymnasielärare och elever, för att sedan förstå vilka 

effekter detta kan ha på gymnasielärarens gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv. 
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3. Metod 

För att besvara syftet har semistrukturerade intervjuer genomförts med den utvalda 

målgruppen gymnasielärare (se bilaga 1 för intervjuguide). Valet av kvalitativ metod innebär 

att resultatet av denna studie inte är generaliserbart på hela populationen gymnasielärare. Alla 

gymnasielärare behöver inte uppleva sociala medier på samma sätt som beskrivs i denna 

uppsats, men studien fångar ändå ett latent problem som ett antal lärare har olika metoder för 

att hantera. Målgruppen är lämplig då gymnasieelever och gymnasielärare har förutsättningar 

för att vara del av ett aktivt liv online på sociala medier. Valet av studiegrupp kändes 

naturligt då vi utifrån vår erfarenhet upplevt att gymnasielärares resurser befunnit sig i ett 

stadium mellan digitalisering och traditionell klassrumspedagogik. Då eleverna själva valt 

gymnasieprogram utifrån intresse ökade relevansen att se på just gymnasielärares hantering 

av skiljelinjen mellan privatliv och arbetsliv på sociala medier, då vi antog att det kunde 

försvåras om det fanns liknande intressen hos både lärare och elev. Gymnasielärare befinner 

sig i en ansvarsfylld roll där skolan ses som en samhällelig institution och lärare anses ha ett 

ansvar gällande uppfostran av barn och ungdomar. Det kan finnas en relevans i att diskutera 

problematiken som den digitala världen för med sig och som dagens lärare ställs inför då 

elever, på en gymnasial nivå, förväntas agera mer ansvarsfullt kring sina studier. 

Gymnasielärares upplevelser borde ge en mer nyanserad bild av elevinteraktion, 

förväntningar och tillgänglighet på sociala medier än i exempelvis lågstadiet. 

3.1 Intervjusituation 

Intervjuerna utfördes i två mellanstora städer i Norrland, en var en par-intervju och den andra 

en mindre fokusgrupp på tre personer, vilket totalt lett till fem informanter. Vårt urval gjordes 

utifrån att det var städer med lämpligt reseavstånd och att vi fick en snabb respons, vilket 

innebar att informanterna kunde finna tid att ställa upp på denna undersökning. Vår kontakt 

var personligen med varje informant (inklusive ett bifogat brev, bilaga 2) för att skapa en 

utvald känsla och för att öka sannolikheten att få tag på informanter. Metoden kring 

kontakten var ett bekvämlighetsurval i den mån att vi skickade till de gymnasielärare vi 

kunde hitta kontaktuppgifter kring på skolans hemsida. Beslutet togs att inte skicka till 

skoledningarna/rektorerna, då detta skulle innebära en längre responstid och öka risken av att 

rektorer själva skulle välja ut lärare. Informanterna fick välja lämplig tid och dag. Inför själva 

intervjuprocessen var förhoppningen att skapa trygga samtal där informanterna skulle vara 
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bekväma att dela med sig av sina erfarenheter av interaktioner med elever på sociala medier. 

Intervjuerna utfördes i lokaler på deras arbetsplats för att inte skapa stress och för att 

underlätta för dem att återgå till arbetet då intervjun var färdig. Innan intervjun hade vi 

kommit överens om våra roller, där en av oss var förande och höll i intervjun medan den 

andre skötte inspelning, tog anteckningar och kom med relevanta följdfrågor. Tanken med att 

endast en person ledde intervjun var att skapa ett mer inbjudande klimat, och neutralisera 

skillnaden mellan oss och informanterna.  

3.2 Abduktiv tematisk analys 

Analysmetoden som har använts i denna uppsats är abduktiv tematisk analys. I och med vår 

teoretiska grund är anledningen till att uppsatsen gjordes abduktivt för att få utrymme till att 

undersöka de teman som på förhand satts och eventuellt finna nya teman under analysen av 

datamaterialet. Genom att göra detta gavs det insamlade datamaterialet utrymme att “tala för 

sig själv” där det inte passade in i våra teman, istället för att tvingas in under teman där det 

inte passade. Utifrån vad vi inspirerats av i tidigare forskning, teori och egna erfarenheter 

skapades tre stycken teman på förhand för att fånga våra frågeställningar: 

- Flytande gränser 

- Flexibelt arbete 

- Skiftande regioner 

 

Den abduktiva analysmetoden gjorde att det under processens gång uppkom även ett fjärde 

och ett femte tema som vi valde att kalla: 

- Konsekvenser av elevers användning  

- Verktyg och hantering 

 

Vår analysmetod gav oss som nämnt ovan en möjlighet att leta förväntade mönster men också 

att finna nya. Summan av detta gjorde att vi utifrån dessa totalt fem teman kunde analysera 

tre olika förhållningssätt gymnasielärare använde för att själv finna ramar i det gränslösa 

arbetet. Dessa förhållningssätt analyserades med hjälp av våra fem teman och bildade till slut 

den centrala delen i vår analys. 

 

För att öka vår möjlighet att bearbeta materialet spelades samtalen in, vilka sedan 

transkriberades för att analyseras tematiskt där mönster, samband och andra intressanta 
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upptäckter söktes efter. Namnen på städer och informanter ersattes med pseudonymer för att 

bidra till anonymitet. Fokusgruppen namngavs till grupp A, med informanterna A1, A2 och 

A3 och par-intervjun blev grupp B med informanterna B1 och B2. Efter att materialet 

transkriberats kodades det var för sig. Vi båda skapade olika koder för informationen i 

datamaterialet och sammanställde det sedan genom att göra ett gemensamt kodningsschema 

på en whiteboardtavla, något som skapade en god överblick av materialet. Att först göra 

individuella koder innebar dock en utmaning då våra individuella koder inte alltid 

överensstämde. Informanternas svar tolkades i vissa fall olika, vilket innebar ett problem i 

uppsatsen. För att kompensera för denna problematik var vi extra noggranna med att 

diskutera och reflektera kring de individuella koder som inte överensstämde när vi jämförde 

och skapade gemensamma koder. Ett exempel på en sådan mätproblematik var en kod 

gällande ett videosamtal på en söndagskväll. Det kodades som “Osäkerhet” av ena parten och 

“Förvirring” av andra parten. “Osäkerhet” syftade mer på att läraren inte var helt säker på hur 

hen skulle agera i detta fall och “Förvirring” handlade mer om lärarens svårighet att besluta 

om värdet i att jobba på helgen. I slutändan blev det den gemensamma koden “ambivalens” 

som innefattade båda analyserna av datamaterialet. Den gemensamma kodningsmetoden var 

ett sätt att lösa problemet och innebar att vi tillsammans kunde reflektera utanför vår egen 

subjektivitet och tillsammans se datamaterialet ur ett mer nyanserat perspektiv. 

Skiljaktigheterna visade på ett problem som kan uppstå när två personer kodar samma 

material men också en lösning som bearbetade denna problematik. Även om de individuella 

koderna inte alltid överensstämde innebar det också att vi inte missade relevanta 

infallsvinklar som synliggjorde komplexiteten i det gränslösa arbetet och skiljandet av 

privatliv och arbetsliv. Vår kodningsprocess hade med andra ord både fördelar och nackdelar, 

men visade sig övervägande vara positiv i förhållande till vårt syfte då fler sidor av 

problematiken kunde lyftas. Våra gemensamma koder skapades som sagt på en 

whiteboardtavla i ett grupprum och sammanställdes sedan till kategorier. Ett exempel på en 

kategori som framkom i datamaterialet var “Dilemma Privatliv”, vilket innebar mer 

anpassade lösningar från gymnasielärarna i deras ansträngning att skilja privatliv och 

arbetsliv. Dessa kategorier passades sedan in våra på förhand antagna teman, men bildade 

även våra två nya teman. Ett exempel på hur denna process såg ut går att utläsa i tabellen: 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Se fullständiga kodningsscheman i bilaga 3). 

3.3 Metodisk reflektion 

Vårt val av metod kan diskuteras i vikt av att par- och smågrupps-intervjuer valdes då vi ville 

att lärarna skulle bolla idéer med varandra. Till skillnad från att utföra enskilda intervjuer 

med individer vilket en kan argumentera för skulle skapat mer utrymme för den enskilda 

individen valde vi att göra en mindre fokusgrupp och parintervju. Då skapades möjligheten 

för informanterna att diskutera samt höra andras åsikter och upplevelser kring fenomenet, 

något vi anser öppnade upp för intressanta reflektioner gymnasielärarna emellan. I komplexa 

frågor som exempelvis interaktioner på sociala medier är en inte alltid medveten om sitt eget 

agerande, men när andra pratar kring samma problem kan det bli lättare för informanterna att 

sätta ord på tankar, känslor och idéer (Hylander, 1998). Viktigt för oss var att skapa en trygg 

dynamik i gruppen, vilket gjordes genom att bjuda på fika och småprata en kort stund innan 

samtalet startade. Hela tiden har det tagits i beaktning att en gruppdynamik alltid är speciell 

vilket kan påverka vad informanterna är villiga att säga. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara om det finns en norm inom en lärarstab att inte använda sociala medier i arbetet, är det 

inte säkert att en vill delge ett sådant beteende till sina kollegor. I och med detta kan en 

argumentera för att göra individuella intervjuer istället för parintervju och fokusgrupper. 

Anledningen till att vi inte valde detta var dock, som nämnt i ovanstående stycke, att 

gruppintervjuer kunde leda till mer reflekterande samtal och ge möjligheten för lärarna att 

diskutera mellan varandra. Detta visade sig också vara positivt då delar av vårt centrala 

datamaterial framkom genom att lärarna själva ställde frågor till varandra och diskuterade 

olika scenarion. 

 

Verktyg och hantering 

Digital naivitet Inkonsekvens 

- Förenklat arbete 

- Digitaliserat 

- Mail är bra forum 

- Generationsmässiga medier 

- Flathet lärarroll 

- Mobil Inte alltid problem 

- Pedagogiskt verktyg (mobil 

uppslag) 

- Twitter 

- Indirekt social media 

användning 
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Även människors uttryck kan öka eller minska i vissa gruppkonstellationer och försvåra en 

analys. Det är dock en faktor som skulle uppstå oavsett då vi som intervjuare alltid skapar en 

grupp med informanterna, vilket lockar fram ett visst beteende, oavsett om de vore ensamma 

eller i grupp. Under intervjun med grupp A upplevde vi ett sådant exempel på personlighet då 

en informant vid flera tillfällen var skämtsam och ironisk, vilket blir svårt att utläsa i 

transkriberad text. Detta behandlades genom att skriva ut ord som (skämt*) i 

transkriberingen, men kan ha missats och på så sätt påverkat datamaterialet. Vid tillfällen på 

båda intervjuerna pratade även informanterna i munnen på varandra, detta innebar en 

svårighet i transkriberingen att urskilja vad folk sade och vem som sade vad. Fragment av 

data kan därmed ha försvunnit när det var svårt att tyda innebörden, men dessa delar 

avlyssnades flera gånger av oss båda för att se till att all information kom med. Detta kan 

utgöra en nackdel med att använda sig av grupp- och parintervjuer, men som beskrivet ovan 

finns andra fördelar med fokusgrupp som intervjumetod (Hylander, 1998). Då syftet med 

uppsatsen är att undersöka vad gymnasielärare har för möjligheter och förmågor för att 

hantera gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv, gjordes en noga övervägning kring 

valet av intervjumetod. Valet blev fokusgrupper och i relation till det syftet vägdes fördelarna 

gentemot nackdelarna där vi ansåg att det var av större vikt att skapa fylliga diskussioner 

kring ämnet. I allmänhet kan det vara svårt att på egen hand se sitt eget beteende från andra 

infallsvinklar än sin subjektiva uppfattning.  

 

Vi fick en bredd i materialet genom att plocka ut intervjuer från två skolor i två olika städer 

som inte har någon anknytning till varandra, vilket gav en bild kring det faktiska fenomen 

som undersöks, då inte informationen blev geografiskt bunden till endast en stad eller en 

skola. Fördelen med det är att vi kan se samma tendenser och liknande åsikter på två olika 

platser, vilket stärks i att våra två grupper av informanter pekade på liknande underliggande 

faktorer kring deras gränslösa arbete kopplat till sociala medier. Dock kan det påverka utfallet 

negativt att använda två jämnstora städer då lärarnas erfarenheter kan likna varandra. 

Exempelvis hade en lärare i Stockholm eller Hemavan kanske haft annorlunda 

arbetssituationer än vad som upplevs av informanterna i denna uppsats. Informanternas 

erfarenheter blir därför inte lika omfattande som om vi undersökt städer och orter som var 

mer olika varandra. Med vår uppsats vill vi dock ge en bild av hur det kan se ut för vissa 

lärare och därmed understryka att vårt resultat handlar om just ett antal gymnasielärare i två 

mellanstora städer i Norrland. 
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En fråga som kan lyftas är huruvida vår data blivit bättre ifall vi fått tag i fler informanter och 

haft större grupper. Med hänsyn till vårt syfte och den fylliga data som bearbetats anser vi 

inte att fler informanter nödvändigtvis hade bidragit positivt till uppsatsen. En mindre grupp 

och en parintervju innebar att alla respondenterna fick mycket tid i rampljuset att beskriva 

och reflektera kring sin egen situation. Detta ledde enligt oss till att frågorna besvarades mer 

utförligt och under en längre tid, vilket också gav bra indikationer kring det latenta fenomenet 

uppsatsen  behandlar. 

3.4 Etik 

Under vår forskning har vi tittat på informanternas etiska dilemman men även varit medvetna 

om vikten av att vi har forskningsetiska riktlinjer att förhålla oss till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Fokus har först och främst legat på noggrannhet vid avrapportering, där vi lagt stor vikt vid 

anonymisering om gymnasielärare råkat nämna personlig information, till exempel namn och 

händelser som kan hota en annan individs anonymitet. Urvalet kring vilken information som 

presenteras i analysen gjorde att vi varken behöver nämna vilka geografiska områden 

undersökning gjorts i eller namn på informanterna. Vi skapade pseudonymer då en 

namngivning inte skulle tillföra något till uppsatsen, med hänsyn till syftet. Vissa historier 

kan även vara identifierbara situationer, beroende på vad och hur offentliga dessa är försöker 

vi tänka på hur vi formulerar oss kring dem för att inte sätta någon person i en utsatt position. 

Dock förekommer diskussioner och reflektioner i data som behandlar större offentliga eller 

nationella händelser som kan benämnas, då dessa händelser inte kan anknytas till 

informanternas identiteter. I och med självreflekterande frågor och diskussioner i intervjuerna 

finns alltid risk att väcka känslor av otillräcklighet hos informanterna. Något som kan skada 

det känslomässiga “arbetskrav” som sträcker sig utanför det praktiska arbetet av vad en 

gymnasielärare förväntas göra. Detta kan exempelvis vara en känsla av otillräcklighet i sin 

egen roll, genom att inte få elever att sluta använda telefonerna på lektionstid. Därför har 

målet varit att lyfta en diskussion kring hur en agerar och hur en vill eller önskar det var och 

inte påpeka om en som gymnasielärare gjort rätt eller fel utan att bara se till hur vardagen 

faktiskt ser ut.  
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4. Analys 

För att undersöka vårt forskningsområde skapades på förhand tre teman som materialet skulle 

kretsa kring, som i slutändan utvecklades till fem teman när datamaterialet kodats färdigt. 

Tillsammans utgjorde dessa fem teman verktyg till att under analysprocessen se mönster som 

blev speciellt intressanta för vårt forskningssyfte. Mönstren rationaliserades till tre stycken 

förhållningssätt vilka gymnasielärarna använder för att hantera deras interaktion med sociala 

medier: “Direkt avstånd”, “Anpassar” och “Anammar”. I analysen presenteras dessa tre 

förhållningssätt som rubriker, vilket enligt oss tydliggör bilden av hur gymnasielärare 

hanterar gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. Vi vill tydliggöra att samma 

informant kan använda olika förhållningssätt beroende på vilken situation den befinner sig i. 

Våra teman och kategoriserade material kommer därför att diskuteras invävt i varandra och 

analyseras utifrån respektive förhållningssätt. Innan förhållningssätten kan behandlas måste 

först och främst gymnasielärarnas generella användning av sociala medier förklaras.  

4.1 Lärarnas användning av sociala medier 

Den första delen som kommer behandlas i denna analys är hur lärare använder sig av sociala 

medier. Flera informanter beskrev och upplevde sig själva som måttliga i sin sociala 

medieanvändning, att använda det i större grad sågs hos majoriteten som mer negativt. 

Negativa anledningar som nämndes var att det sågs som både tid och energikrävande eller 

innebar en splittring av vardagen. Exempelvis lyfte en informant en historia kring hur hen 

under en tågresa börjat sitta med sin telefon och kollat sociala medier en längre tid.  

 

men det märker man ju själv också när man sitter på ett tåg liksom. Jag tänker bara 

på det när jag var  i Stockholm sist för tillslut började hon bredvid prata. Då blir det 

ju såhär bekvämt att istället för att såhära "jaha du ska till stockholm" så liksom 

direkt, hon satt med sin telefon och jag med min liksom. Eh, å sen efter en stund så 

började hon prata med mig och tillslut så la vi ju bort dom och så vart vi såhär men 

jaha, åsså skulle hon ju kliva av tillslut för att vi hade en jätteintressant diskussion 

om lärarrollen å hon hade varit lärare på samma program, å, hur jobbar man nu då. - 

B1 

 

 

Efter flera timmar inledde personen bredvid ett samtal med hen, vilket ledde till en intressant 

diskussion då individen på tåget var en före detta lärare. Informanten upplevde det som ett 

normbrytande beteende när de anammade den geografiska platsen och tiden. Hen påvisar det 

som normalt att gå in i en virtuell värld när en befinner sig ensam i offentliga sammanhang, 



 16 

som vi kopplar till att tid och rum inom vårt samhälle upplevs mer flytande än förut. Vidare 

beskrev en annan informant sin användning av sociala media som vanlig i såväl arbetsliv som 

privatliv. Yrkesmässigt innefattade det grupper med antingen elever eller andra anställda och 

privat handlade det snarare om Twitter och Facebook som nöjes- och nyhetskälla. Andra 

menade på att de använde sociala medier privat, men att de vill undvika det inom läraryrket 

av olika anledningar, vilket behandlas under förhållningssätten som presenteras längre ned i 

analysen. 

 

Trots att sociala medier sades vara ovanligt att använda i rollen som gymnasielärare framkom 

det att alla informanter till olika grad hade använt sig av sociala medier i utövningen av yrket. 

Den vanligaste företeelsen var att bli kontaktad på facebook-messenger av elever som ville ha 

hjälp med exempelvis en uppsats eller annat skolrelaterat. Det fanns en gemensam åsikt av att 

en inte borde bli vän med elever på Facebook eller själv ta kontakt med elever via sociala 

medier, dock särskildes Facebook-messenger från Facebook med anledningen som B2 

nämnde, att “en behöver inte vara vänner för att ha kontakt på Facebook-messenger”. Att bli 

Facebook-vänner upplevdes som något av ett etiskt dilemma eftersom en strävar efter att 

upprätthålla en professionell relation med eleverna. Organisationer inom skolan använder 

sociala medier som marknadsföring med syfte att bland annat locka nya elever att ansöka till 

deras gymnasieprogram. Exempelvis berättar A3 att biblioteket på deras skola både har 

sociala medier, där bibliotekets Facebook är direkt sammanlänkad med lärarnas egen 

plattform.  

 

Biblioteket har vi också ganska mycket samarbete med för dom har också en egen, 

både en Instagram och en Facebook sida så man, vi har gjort saker med eleverna så 

brukar dom ibland kunna komma med tips å sådära att vi samarbetar med 

biblioteket, å då via sociala medier. - A3 

 

 

I ett liknande fall hade programmet, som vissa informanter arbetade på, sin egen 

facebooksida där en informant var både samordnare och administratör för sidan. Det här visar 

på att  majoriteten av informanterna inte anser sig använda sociala medier i sitt arbetsliv, trots 

att sociala medier vardagligt förekommande inom skolverksamheten. I praktiken betyder 

detta att trots informanternas önskan om mindre användning av sociala medier, utnyttjar de 

det som ett verktyg och reproducerar själva användandet av sociala medier i skolan. 

Gymnasielärarna är i vår studie digitala immigranter vilket gör att deras inställning till sociala 
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medier och teknik är någorlunda ambivalent eftersom de vet hur det är att vara fri från ett 

sådant beroende, detta till skillnad från eleverna som är digital natives.  

4.2 Tre förhållningssätt  

Alla informanter upplevde i någon mån att de själva behövde skapa sig en ram kring hur de 

ville föra sina eventuella kontakter. Denna ram kunde sättas på eget initiativ, men även 

kommunbeslut och svensk lagstiftning påverkar utformningen av ramen. Individualiseringen 

kring ramarna gör att det naturligt skiljer sig mellan informanterna hur de hanterar och 

upplever de flytande gränserna i främre och bakre regionerna samt att det har betydelse för 

deras beteende. Vad det egentligen innebär är att informanterna anser sig stå relativt 

ensamma i sin hantering att dela upp arbetsliv och privatliv. Implementeringen av  tre 

förhållningssätt som framkommit i denna forskning är en indikation på hur informanterna 

försöker hantera det individuella ansvar som högre institutioner delegerar till dem.  

4.2.1 Direkt avstånd  

Innebörden av det direkta avståndstagandet är att hanteringen av sociala medier kopplat till 

yrke- och privatliv grundas med ett kontrollerat uttryck. Som behandlats tidigare innebär det 

minskad stress och ökad trygghet om en har kontroll över sitt livs olika plan. En kontroll och 

trygghet som B2 inte ansåg sig ha på internet, då lärare i sin profession är tvungna att förhålla 

sig enligt yrkets traditionellt sett etiska regler och frånsäger sig därmed att exempelvis fritt 

uttrycka sig gällande politik.  

 

Sen är det ju så att Twitter tycker jag ju är ganska spännande och intressant men lite 

utifrån min yrkesroll också så har jag ju valt å inte ha twitter för jag vill inte va 

politisk. - B2 

 

Här väljer B2 bort att använda ett socialt medie på grund av att hen känner ett etiskt dilemma 

mellan sin yrkesroll och att vara politisk. Dock väljer läraren att använda sig av twitter på 

lektionstid för att i undervisningssyfte behandla källkritik och netikett. På så vis får B2 

använda sig av mediet till viss del men bara i sammanhanget av att vara i den främre regionen 

som undervisande gymnasielärare. För att på fritiden inte gå mot sitt individuella etiska 

ramverk, att inte influera eleverna politiskt, väljer informanten att ta avstånd från något som 

den upplever “ganska spännande och intressant”. Att svart på vitt ta ett direkt avstånd verkar 

vara en lösning för att motverka ett gränslöst arbete och slippa den emotionella arbetsbördan 
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gällande vad som uppfattas vara etiskt korrekt eller inte i förhållande till eleverna. 

Avståndstagandet beror inte bara på det direkta interagerandet med eleverna utan även att allt 

en gör på internet lämnar digitala fotavtryck, vilket informanterna beskrev skapar 

återhållsamhet kring att delge sitt privatliv men också en rädsla att få för stor inblick i 

elevernas privatliv. Det framkommer här ett sätt att hantera etiska gränser på sociala medier, 

genom att ta sig ifrån den flytande regionen på internet och avstå från att befinna sig där. 

Dess påverkan på privatlivet är dock att professionen blir en anledning till varför hen inte 

befinner sig på sociala medier. Individuellt innebär det också att en gör ett aktivt 

ställningstagande och anstränger sig för att bibehålla tydliga gränser mellan sitt arbetsliv och 

privatliv. Att ta direkt avstånd är en metod för att hålla kvar vid det traditionella särskiljandet 

mellan läraryrket och privatlivet där en försöker kontrollera de flytande gränser som 

digitaliseringen skapar i tid och rum. Detta sätt kan ses som en försvarsmekanism för att hålla 

kvar i sin auktoritet som lärare och lättare behålla sin ledarskapsroll i klassrummet. 

Exempelvis att avstå från vänskapsband med elever på sociala medier är ett sätt att befästa sin 

auktoritet, för att undvika problematiska rykten kring betygsättning i relation till vänskap 

mellan lärare och elev.  

 

Första året jag hade smartphone då skickade jag en vänförfrågan i fickan utan att 

veta om det. Och sen behöva skicka det, ber om ursäkt nu har jag skickat en 

vänförfrågan och det kan verka som att.. men det är inte som du tror och klandrat 

mig. Men inte mer än så. - A2 

 

Känslan kring att äventyra denna auktoritet och tankesättet att inte vara vän med sina elever 

på facebook är något som A2 upplevt. Hen råkade, när facebook var nytt, att skicka en 

vänförfrågan i en elev när mobilen låg i fickan. Upptäckten av att det hade skett gav ett 

stresspåslag kring rädslan att vara en obehaglig lärare som söker kontakt med eleverna på 

fritiden. En sådan reaktion talar för att det etiska förhållningssättet att särskilja arbetsliv och 

privatlivet är rotat i professionen som lärare. Vilket innebär att de traditionellt utformade 

etiska riktlinjer som uppkommit från professionens tidigare utövare är djupt rotade och blir 

svåra att applicera på sociala medier. 

 

Att hålla i sin auktoritära roll och ta avstånd från kontakter på fritiden för att det blir en 

problematik kring tillgängligheten sociala medier skapar. A3 beskrev att hen i sitt tidigare 

arbetsliv, på grundskolenivå, upplevt en förväntan från föräldrar att ständigt vara kontaktbar 

när de ringde, chattade och smsade på gymnasielärarens privata telefon, något som A3 inte 
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upplever från föräldrar på gymnasiet. Det är ett exempel på en baksida av sociala mediers 

inverkan på att gränser blir mer flytande vilket upplevdes som påfrestande och därför, med 

den erfarenheten sätter tydligare riktlinjer kring kontakt utanför arbetstid för att själv 

kontrollera gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. När möjligheten att koppla 

arbetsmailen till sin privata telefon uppstår svarar A3:  

  

Det vill jag ju int ha ... då är det ju redan liksom Whatsapp grupper och det är 

messenger grupper såhär "skjutsa barn" som plingar hela tiden 

 

Detta visar på en vilja att tydligt skilja arbetsliv och privatliv som främre och bakre regioner, 

där arbetslivet i detta fall blir den främre regionen. Dock är regionerna kontextuella och 

privatlivet som ska kunna upplevas som den bakre regionen kan snabbt förvandlas till en mer 

kravfylld främre region där yrkesrelaterade kontakter sker på fritiden. A3s upplevelser av att 

vardagen redan är fylld av privata interaktioner som inte lämnar mycket tid till bakre 

regioner, vilket gör att hen är negativ till att göra lärarrollens gränsdragning ännu mer 

flytande. Skjutsa barn och hålla kontakt med föräldrar kan också ses som ett arbete, men det 

är ett arbete som önskas hållas skilt från yrkesarbetet. Det följer inte heller samma etiska 

grunder som ett offentligt lönearbete har, då sociala medier används i privatlivet. Hen 

motsätter sig den institutionella reflexiviteten genom att aktivt välja bort jobbmail på kvällar 

och i mobilen, samt att försöka vara tydlig i sin arbetstids gränser. 

4.2.2 Anpassar  

Svårigheter finns i att vara konsekvent i sitt förhållningssätt till det undersökta fenomenet. 

Nya situationer skapar osäkerhet eller gör att en behöver utveckla nya erfarenheter kring 

detta. Det andra förhållningssättet handlar om  att anpassa sig då ens arbetsplats vuxit ut till 

en flytande institution, i den mån att professionen inte längre är traditionellt bunden med 

tydliga regioner. En sak som framkom i intervjuerna var huruvida kunskap kring sociala 

medier var nödvändigt i rollen som gymnasielärare. Då flertalet informanter A2, A3, B1 och 

B2 ansåg sig vara mindre kunniga/intresserade gällande sociala medier, väcker det tanken att 

dessa respondenter ser sociala medier som ett expertsystem. Trots att idealet är att kunna ta 

avstånd går det inte komma ifrån att det uppkommer flertalet situationer där samvete och 

pedagogisk roll gör att en snarare måste anpassa sig till olika kontextuella situationer. 

Gymnasielärare förväntas leva upp till att vara ständigt kontaktbara och kunna hjälpa den 
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som behöver när den behöver det och den närvaron beskrev informanterna som att det äter 

upp dem.  

Vi har ju börjat lägga in i studiehandledningarna att dom får ställa frågor fram till kl 

18 på kvällarna och det är ju ändå en bit efter att jag har lämnat jobbet. Så att jag har 

väl redan skjutit på den, men sen så svarar jag ju alltid på frågor även om dom 

kommer klockan 22 för jag hör ju när jag får ett mail. Å då så brukar jag ju läsa det, 

och har jag läst det så kan ju lika gärna svara på det. - B1 

 

Som citatet påpekar finns det ambitioner att sätta ramverk om när kontakter utanför 

arbetstiden får ske, men det ändå är svårt att inte frångå dessa. Trots att dessa bestämmelser 

redan förskjutit B1:s arbetstid tillåts interaktioner att ske efter utsatt tid. Detta går direkt att 

koppla till emotionellt arbete, då läraren upplever att hen svarar även efter dennes egen 

gränsdragning av tiden. Vikten av att svara på elevers och andra lärares mail är ett tecken på 

hur svårt det är att stå emot den logiska gränsdragning, när det handlar om andra människor 

och känslor. Att inte svara kan innebära att en individ mår emotionellt sämre och därför 

känner gymnasieläraren, trots att det är sent på kvällen, ett ansvar att svara på mailet. Datan 

tyder med detta på att gymnasielärare faller in i att vara ett gränslöst arbete. Det finns ingen 

regel som säger att en inte får svara på mail sent på kvällen, men det kan både innebära en 

belastning och en lösning för hur en sköter sitt arbete. 

 

Försöken till att skapa ett avståndstagande från expertsystemet i detta skede kan upplevas 

som motsägelsefullt där gymnasielärarna säger att de inte använder sig av, kan något om och 

tar avstånd från yrkesmässiga kontakter på sociala medier, men ändå använder det flexibelt 

både direkt och indirekt. Ytterligare motivering är att de ger elever tillåtelsen att kontakta 

dem på till exempel Facebook-messenger eller mail på fritid då de trots allt läser och svarar 

vilket reproducerar elevernas sena kontakter. Däremot är de noggranna att påpeka att de 

själva avstår från att kontakta elever, om det inte är via mail och på arbetstid. Om detta skulle 

ske på ett annat forum än mail är det via en delegerad elev som får till uppgift att kontakta 

klass eller specifika individer via sociala medier, som att gymnasieläraren ber “Gunilla” att 

via ett snabbt socialt media som exempelvis Snapchat upplysa den ständigt förvirrade 

“Ingemar” om vilken klassrum lektionen förs i. Summan av denna motsägelsefullhet är att det 

är lätt att ha en subjektiv tro på hur en vill och bör agera men att situationerna i sig skapar en 

kontext som gör att det är ofrånkomligt att det blir en viss anpassning som sker när en lockas 

att använda sig av de tekniska verktyg som de sociala medier ger en. Kategorin “yrkesansvar” 

har varit ett underliggande begrepp i samtalen där informanterna beskrev det som en 
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svårighet att inte bli indragen i sociala medier, något som speglar ansträngningen som nämnts 

ovan. Yrkesrollen sätter trots allt en del krav på digitalisering vilket gör att exempelvis 

Facebook används som ett sätt administrera vissa betydelsefulla samlingsplatser där både 

lärare och elever knyts samman. Medierna blir administrativt styrande och är ett starkt 

verktyg där dess fördelar som informationskanal sätter informanterna i en sits att de måste 

använda sig av det, främst då medierna skapar villkoren för elevernas internetbaserad 

vardagsliv. Som samordnare och administratör uppkom en känsla hos vissa informanter att de 

måste anpassa sig och vara delaktig i en medial värld där de varken ser intresse och/eller 

upplever sig ha expertis. Det är på så sätt inte längre lika enkelt att förhålla sig till 

traditionellt etiska riktlinjer, som uppstått från tidigare yrkesutövare, i en digitaliserad värld. 

 

Yrkesansvaret skapar ett behov av flexibilitet då gränserna kring gymnasielärarnas arbetstider 

och regioner blir allt mer flytande och ett mer individuellt ansvar kring det gränsdragande 

förhållningssättet. Ouppnåeligt på det vis att det finns ytterligare förväntningar som 

gymnasielärarna måste leva upp till när de är hemma med sjukt barn. Ett vedertaget begrepp 

vi kom över inom lärargruppen är att de istället för vabbar (VaB=Vård av Barn)  uttrycker det 

som att vobba, eftersom att deras ansvarsroll gör att även om de är hemma med sjukt barn är 

de ansvarig för elevernas skoldag och därmed måste jobba gratis.  

 

Jag jobbar nog en del hemma, det gör jag, men jag brukar inte svara på så mycket 

mail och sånt hemma, det är klart är jag hemma och vabbar då vobbar jag. Asså då 

jobbar jag lite, för då vet jag att om jag svarar på mailen nu då har jag mindre när jag 

kommer in imorgon, så det kan jag ibland göra faktiskt. Och sen har vi lite den där 

förväntningen på oss att vi, när vi ska va hemma med sjukt barn,  “jaha, va ska 

eleverna göra då?” ….  Ja, vi får ju inte betalt för det men det är som vi ändå ska 

planera upp vad eleverna ska göra - A3 

 

Effekten blir att när gymnasielärarna är sjuka eller vabbar, måste spendera 1-2 timmar på 

karens-morgonen med att informera rektor och elever, samt att de måste planlägga dagen för 

vad eleverna ska åstadkomma och om någon kollega kan ersätta på någon lektion. Denna 

ansträngning är en förväntad obetald arbetstid som gymnasielärarna utför då deras yrkesroll 

drabbar många andra individer vid sjukdom eller vab. Utöver det uttrycker A3 att hen lika 

gärna kan göra lite mer jobb för att underlätta sin återgång till arbetsplatsen efter frånvaron. 

Att denna förväntan på gymnasielärarna finns kan skapa en press som kan leda till en 

ohälsosam arbetsmoral ur en psykosocialt arbetsmiljömässig synpunkt, då sådana krav kan 

öka sjuknärvaron för att slippa utföra obetald arbetstid (Weman-Josefsson & Berggren, 2016. 
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Theorell, 2012). Eftersom att arbetstid genererar pengar blir gymnasielärare direkt påverkade 

av detta då de utför en del obetald och obekväm arbetstid.  

 

Svårigheter finns i att kontrollera hur relationerna mellan eleverna upprätthålls då mycket 

kommunikation och interaktion är digitalt. Detta lyfter samvaron bort från den geografiska 

platsen skolan och gör den svårare för gymnasielärare att se och förstå. Gymnasielärarna har 

å ena sidan inga svårigheter veta hur en etiskt beter i klassrummet men å andra sidan svårt att 

veta hur en ska förhålla sig till sociala medier. I korridoren kan gymnasieläraren vara mer 

avslappnad sin lärarroll som en ledare för eleverna och som ett vakande öga kring vad som 

sker kring beteenden och relationer inom regionen skolan. Problematiken som blir när det 

finns allt fler regioner att anpassa sig till är att det behövs mer ansträngning kring att hålla 

fast i sin roll och en bredare repertoar bland en gymnasielärares antal masker om en talar ur 

dramaturgiska termer. Att allt fler regioner finns på internet gör att lärarna behöver ta 

ställning kring deras roll-byggande och upprätthållande på än mer plattformar. Lärarna får 

allt fler forum där de måste ta hänsyn till sina framträdanden kontra vad det är för inramning 

på sammanhanget och med vem de interagerar.  

4.2.3 Anammar  

Det tredje förhållningssättet att hantera etiken kring privatliv och arbetsliv utifrån sociala 

medier var att anamma sociala medier i såväl utbildningssyfte som nöje. I grupp A nämner 

A1 hur hen använder sociala medier både för att vara kontaktbar av elever i yrkesrollen och 

för att hålla kontakt med gamla vänner samt för köp och sälj. Lösningen i hanteringen av 

privatliv och arbetsliv är här att acceptera sociala medier och fokusera kring positiva aspekter 

det kan medföra. Trots detta kvarstår problematiken i gränsdragningen mellan arbetsliv och 

privatliv. Ett exempel kan ses vid en av intervjuerna när A1 uppger att hen haft ett skypemöte 

med en elev på en söndagkväll. Vedertaget är att gymnasielärare inte har arbetstid på 

söndagar, inte heller kvällar. A1 förklarar vidare att det handlar om ett urval om vem en vill 

hjälpa på sina icke arbetstider för att någonstans vinna tid på det själv. Å ena sidan, om hen 

inte svarar och hjälper en elev direkt denna söndag, vet gymnasieläraren att det kommer slå 

tillbaka och bli mer arbete under kommande vecka. Å andra sidan skedde interaktionen på en 

söndag där A1 själv kände att det inkräktade på privatlivet.  
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När dom börja såhära, vilja köra videosamtal när jag sitter hemma i soffan en 

söndagkväll sådära för att prata bättre med en, då känner jag "näe". Men sen insåg 

jag att det behövde nog den här eleven i alla fall, för den hade svårt att förstå. - A1 

 

 

A1 gick dock med på att ha videochatten i ett försök att anamma positiva delar av teknologin 

som sociala medier medför. Även om det innebär mer flytande gränser i förhållandet yrke- 

och privatliv, kan det underlätta att ta tag i arbetet direkt. Detta kan dock, återigen, indirekt 

ses som en uppmuntran till att ta kontakt med gymnasielärarna utanför deras arbetstid och ett 

anammande av sociala medier som ett bra forum. När A1 uttrycker att “eleven behöver detta” 

visar det återigen på hur känslor kan ha en stor inverkan på gymnasielärarens agerande. Ett 

emotionellt ansvar innebär att gränserna i arbetet kan suddas ut när det handlar om en 

individs möjligheter att klara en uppgift och därför må bättre. På det sättet kräver en sådan 

interaktion tillit från båda parter, att respektera varandra och endast behandla det 

skolrelaterade. Dock kan det innebära ett missbruk av denna tillit gentemot den emotionellt- 

och gränslöst arbetande läraren, om eleven börjar utnyttja det för ofta.  

 

Återkommande var det elever med svårigheter och de som var ambitiösa som stod för 

kontakten med lärarna utanför arbetstiden, något som kan skapa en svårighet i hur lärarna ska 

hantera sin pedagogiska roll på fritiden. Det fanns tendenser av att känna ansvar för elever 

som har det tufft eller att en blev glad över att ambitiösa elever hörde av sig. Därmed ville 

informanterna uppmuntra och hjälpa dessa även om det skedde på privat tid. A3 beskriver 

följande:  

 

Sen ibland om dom skickar en sån här fråga via messenger då kan jag ibland kolla in 

och sitta där va vill den här eleven, men det är också lite beroende på vilken elev det 

är. Asså man har ju elever som har jättetufft och då kan man, då gör man undantag, 

eh att svara på frågor som inte skulle svara på annars.  

 

Trots att A3 menar sig ta avstånd för att skilja arbetsliv och privatliv finns det undantag. I 

detta fall analyseras det som att olika etiska ställningstaganden gällande hur en ska förhålla 

sig till sin pedagogiska roll, när ställningstaganden går i klinch med varandra. I det första 

etiska ställningstagandet menar vi på att A3 som lärare känner att en har pedagogiskt ansvar 

för att eleven skall klara uppgiften och slutföra sin utbildning med så höga betyg som möjligt. 

Den andra etiska linjen uppfattar vi vara att en inte bör jobba utanför arbetstid för att särskilja 

det privata livet och yrket. Vilken av dessa linjer som följs varierar beroende på situation 

samt individ och visar på vilka komplexa etiska beslut en gymnasielärare måste förhålla sig 
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till i yrkesrollen. Däremot fanns en känsla hos en informant av att det underlättar arbetet att 

föra en dialog med elever på chattforum. Här jämför A1 en upplevd skillnad mellan mail och 

chattflöden: 

 

[...].asså det är det viktiga, att det är lätt att få kontakt med personer när man väl har 

fått kontakten och sådära. Mycket snabbare, mindre formellt än vad ett mail kan vara 

eller så [...] det blir mer strukturerat på nåt sätt att men det här kreativa kommer när 

man har mer chattflöden,  

 

Eleverna är van med informella kontakter dagligen och den strikta formalitet som mail kan 

innebära skapar en otrygghet kring hur en ska föra sig. Den osäkerheten kan medföra att 

eleverna väljer att inte svara, eller inte öppnar sin mail då det är ett för formellt och långsamt 

forum. A1 fortsätter sitt resonemang med att det i regel blir mer kreativa interaktioner när det 

går att använda sig av emojis och gif:ar för att uttrycka sig. Emojis är verktyg i form av små 

bilder som uttrycker känslor eller idéer respektive gif:ar som är korta filmsekvenser. Även 

om det endast var en informant som uttryckte sig kring formalitetens påverkan går det att 

utläsa hur andra informanter undermedvetet använder sig av sociala mediers informella 

fördelar. Gymnasielärarna använder sig av det vi kallar “indirekt sociala medieanvändning” 

som ett informellt verktyg. Informanterna beskriver sig kunna säga åt elever att kontakta 

andra elever via sociala medier, om vart klassen befinner sig eller vilken tid provet nästa dag 

är. Här lyfte informanterna inget problem med att göra på detta vis då det snarare sågs som ett 

bra verktyg att kontakta elever på. 

 

Absolut, det gör jag ofta. Nån gång i veckan [...] dom har sina andra sätt istället, om 

det är snap eller.. om du använder det istället, å sen kan du ju säga åt dom 

personerna att komma hit eller ta kontakt med mig. - A1 

 

Detta är ett anammande av sociala medier i klassrummet från alla informanter, då det stödjer 

användandet av sociala medier på skolan och i klassrum, vilket av många såg som ett 

problem i såväl undervisning som etiska dilemman. Att använda lärarnas sociala medier som 

ett verktyg kan också kopplas till att informanterna vill använda sig av kontaktmöjligheter 

som finns i den främre regionen som i denna kontext blir sociala medier, utan att själv behöva 

befinna sig där.  

 

De som kring “yrkesansvar” anammade användandet av sociala medier och använde sig av 

det mer frekvent kände ändå en viss ambivalens inför detsamma. De kände inte att de hade en 



 25 

frihet på internet då de måste acceptera sin lärarroll, med andra ord en osäkerhet kring sin E-

professionalitet. B2 lyfte, som nämnt under rubriken “Direkt avstånd”, problematiken med att 

vara både politiskt aktiv i debatter på internet och att vara gymnasielärare. Å ena sidan har 

läraren rätten att yttra sin åsikt och ansåg internet vara stället att sprida den, å andra sidan var 

gymnasieläraren rädd att påvisa sin politiska ståndpunkt och färga eleverna då dessa måste få 

skapa sin egen bild av verkligheten. Med det påverkas gränsdragningen när det gäller 

arbetsliv och privatliv också av hur gymnasielärare förväntas vara och handla på internet. 

 

Det, ah, det tycker jag, sen kan ju de också vara utifrån att vi, asså medvetenheten 

om att vi bor i en ganska liten stad. Det gör väl att man inte är särskilt anonym i en 

facebookgrupp som heter [stadens namn]-debatt t.ex. om en skriver där så är det ju, 

ja. Lätt å ta reda på vem jag är liksom. Ehm. Ah. - B2 

 

Här anser vi, med hänsyn till Lindgrens (2007) applicering av Goffman, att begreppen 

främre- och bakre region blir problematiska att använda, då situationer angående huruvida 

vilken region en befinner sig i ofta framstår väldigt flytande och komplext. B2 kan i en debatt 

på sociala medier framstå att vara både i en främre region då hen interagerar med andra, men 

också i en bakre bakom sin skärm. Utöver detta befinner sig B2 i regioner kopplade mellan 

rollerna som vi kan kalla “privata B2” samt “yrkeslärare B2” gällande hur en skall agera. Den 

“privata B2” och “yrkeslärare B2” befinner sig enligt oss inte alltid i samma  region då det 

finns grader av ambivalens i beteendet kopplat till regionerna. Detta innebär också att läraren 

måste vara E-professionell då den individen representerar lärarrollen på internet såväl på 

fritiden som i arbetslivet. Även om individ och yrkeslärare särskiljs här är de fortfarande en 

del av samma person, men för att förstå vilken region yrkesläraren befinner sig i är det 

relevant att veta ifall den baserar beteendet utifrån sin lärarroll eller sin privata roll, som är 

tätt sammankopplat med personen som individ. Även om främre- och bakre region är 

situationella är detta ett exempel på komplexiteten i hur tätt sammanbunden yrkesrollen, 

privatlivet och beteende är med olika regioner. 

4.3  Nya upptäckter 

Behovet av att hänga med, vara tillräcklig och synas tycks vara viktigt för eleverna vilket 

skapar ett socialpsykologiskt perspektiv på ett av lärarprofessionens dilemman som sätter en 

ny dramaturgisk dimension på tillvaron. Informanterna lyfter en problematik med att dagens 

ungdom har mer att förhålla sig till, eller mycket mindre tid att få vara sig själva då de hela 

tiden är uppkopplade och tillgängliga. Att intensiteten kring tillgängligheten skapar en stress i 
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klassrummet som gör att eleverna inte kan koncentrera sig, då de uppdaterar sig på sociala 

medier. Detta är ett problem som lyfts upp av informanterna ett flertal gånger då de ser det 

som svårt att kunna motverka på något sätt. Sviterna av elevernas sociala medieanvändning 

på lektionstid skapar en kluvenhet kring hur informanterna ska hantera situationen, då det är 

svårt att veta vad som är pedagogiskt rätt att göra. Deras uppgift är att lära ut och att vara en 

pedagog, men pedagogiken i sig behöver utvecklas i snabb takt och ligga steget före om de 

ska kunna hantera alla de digitala intryck som påpekats stör undervisningen. Konsekvenserna 

av elevernas användning blir att de ständigt utvecklande sociala medierna gör det svårt för 

gymnasielärarna att hitta en metod för att ligga i framkant. Något de måste göra för att i 

skolmiljön ta kontroll över elevernas uppmärksamhet från de snabba belöningssystem som 

sociala medier byggs på.  

 

Och omedelbar feedback måste vi jobba mycket mer med, för allt dom sysslar med 

det är omedelbar feedback, jag får gilla, jag får tillbaka en snap, jag får nånting. Här 

läs en text om tre veckor skickar du in den och sen kanske om tre veckor till så får 

du ett svar. 6 veckor det är inte lika snabbt [...] Kanske dataprogram där man får 

omedelbar feedback, nu har jag lärt mig dom här glosorna, "wiiee" jag tror på dom 

där små seratoninkickarna, för varför håller man på så mycket med instagram?- A2 

 

Det föreslås här ett datorprogram med omedelbar feedback, för att skolan skall kunna 

konkurrera med serotonin- eller dopamin-kickarna som ständigt ges via sociala medier. Då 

inget sådant datorprogram finns skapas en osäkerhet bland informanterna kring hur de 

intressemässigt ska kunna konkurrera med sociala medier. De känner sig hela tiden steget 

efter när de väl kommit underfund med ett problem eller en lösning kring ett media som är 

mer oberoende av tid och rum än skolan. Trenderna går för fort, utvecklingen hinner skapa 

nya plattformar, intresseområden och belöningar till eleverna vilket i sin tur ställer lärarna i 

ruta ett kring kampen om koncentrationen. Däremot lyfter också A2 att det är en nyckel att, 

utifrån högre instanser, utveckla en skolmiljö som kan klarar av att matcha den snabba 

feedback som sociala medierna tillför. Skillnaderna i generationer mellan gymnasielärare och 

elever visar att den digitala immigrationen försvårar möjligheten att “hänga med” de digitala 

nativa generationerna. Det påvisar att den digitala naiviteten gör sig påmind då skolan som 

institution tror sig hinna ikapp, trots att byråkrati och institutionella beslut aldrig kan 

konkurrera med den snabba “från beslut till handling” som utvecklarna av sociala medier 

lever på. Att vara digital immigrant skapar också en distans till de sociala mediernas inträde i 

elevernas liv, då deras extrema användning skapar en objektivare syn på vilken splittring det 

kan medföra i vardagen. Även om irritationen över elevernas användande av sociala medier 
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påverkar åsikten gällande informanternas egna användning av sociala medier, framkommer 

det att informanter inser deras subjektiva bild kring sin användning. 

 

En annan vinkel kring det av denna problematik kring uppmärksamhet är hur den frekventa 

användningen bland elever i skolan påverkar omgivningen. Vid intervjun med grupp A 

framkom att de via en intern undersökning fastställt att vissa elever kan skicka mer än 30 

snapchat-bilder under en lektion. Alla som har erfarenhet av ett klassrum kan själva relatera 

till den fysiska miljön under en lektionstimme inte hinner förändras speciellt mycket. 

Innebörden av den informationen, är som A3 beskriver att eleverna “dö-snappar” och att 

dessa “snaps” kan innehålla bilder på objekt eller personer i klassrummet. Allt för att hålla 

igång snapkedjorna som är en slags statussymbol Snapchat skapat för att öka motivationen 

bland användarna att vara mer frekventa, då en måste skicka bilder varje dag. Snapkedjorna 

går ut på att en samlar ett poäng/dag i följd som en skickar bilder mellan varandra. För att 

påpeka allvaret i ett sådant beroende beskriver A2 att 

 

Nämen så fort det blir tråkigt då kör dom ju igång. men de e jättesorgligt, jag 

snackade med min dotter också, hon är 13 åsså, "Åh nu bröt jag kedjan, jag var sjuk 

eller mobilen var borta, 175 dagar" Det är ju värre än att katten har dött. Att hon har 

brutit en kedja, å det tycker jag är helt... 

 

 

Motivationen kring att ta den mängden bilder påverkar både lärare och klasskamrater i den 

mån att de blir till motiv för fotografering eller filmning i skolan. A1 påpekar att det inte går 

att veta hur många bilder en som gymnasielärare ofrivilligt hamnar på under en lektion men 

att det förmodligen är många. Ur ett etiskt perspektiv blir informanterna utsatta för en slags 

integritetskränkning då de blir uthängda på olika medier dagligen. När ska en agera eller 

reagera gentemot att det är ett vardagligt dilemma för lärare att bli utsatt för detta när de är i 

sin yrkesroll? Förvisso följer det ansvar som offentlig person men några rättigheter bör följa 

med det ansvarstagandet som yrket innebär. Inte bara individerna gymnasielärare blir utsatta 

av sociala mediers framfart utan även hela yrkesgruppen och skolorna upplever hot och 

kränkningar på olika medier. Sådana situationer kräver ett direkt ansvar för elevernas 

trygghet vid exempelvis fysiska skolattacker. Däremot blir ansvaret inte lika tydligt när det 

kommer till kränkningar och hot mellan eleverna på sociala medier. Den allmänna känslan 

intervjuerna gav var att det var svårt för informanterna att veta hur långt utanför institutionen 

deras möjligheter och skyldigheter sträcker sig för att stoppa konflikter mellan elever. 

Någonstans måste det finnas en gräns, annars blir lärarnas ansvar oändligt och en ständig 
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påtryckning i vardagen. En rektor till grupp B blev tvingad att skapa ett jodelkonto då 

uppgifter om grova trakasserier uppdagades. Inte bara konflikten i sig blir allvarlig utan även 

vem ansvaret ligger på och hur det ska användas för att hantera konflikter. Då de rör både 

elever och lärare inom skolan som är en flytande institution utan tydliga gränser.   

4.4 Strukturerade riktlinjer 

Slutligen behandlas högre instansers inverkan på lärarnas etiska förhållningssätt och 

yrkesansvar. För att bygga ett yrkesansvar som inte blir en stor belastning på det privata livet 

för lärarna ansågs det från både fokusgruppen och parintervjun att det saknas tydliga riktlinjer 

från högre instanser att förhålla sig till. I grupp A lyfte A1 att hen varit på ett samtal gällande 

kommunala verksamheter som har sociala medier, och där framgick att lärare inte fick skapa 

grupper på sociala medier och bjuda in elever, däremot var det okej att tacka “ja” till att gå 

med i en grupp skapad av eleverna. Utöver detta lyfte ingen annan respondent riktlinjer från 

högre instanser gällande hur en ska förhålla sig till elever på sociala medier. Den individuella 

biten i gränsdragningen sätter stor press på varje enskild gymnasielärare att fatta rätt beslut ur 

både etiska och personliga perspektiv där individ hamnar i svåra situationer kring sociala 

medier i skolan och elevkontakt på fritid. 

 

En vidare kommentar som nämndes av A1 var att lärarnas arbete kan komma att förändras i 

och med den nya förändringen i personuppgiftslagen (PUL). Denna förändring sker från att 

Europeiska Unionen stiftat GDPR eller dataskyddsreformen. Vilket innebär stärkta rättigheter 

för enskilda individer när det gäller integritet (Dataskyddsreformen, 2016) och i sin tur 

kommer detta försvåra gymnasielärares möjligheter till vissa digitala lösningar. Ett exempel 

på en situation som kan komma att försvåras är A2s insamling av mailadresser för att skapa 

kontaktmöjligheter till eleverna. Personuppgifter kommer endast få hanteras av behöriga  

specialister på arbetsplatsen och inte längre av alla lärare. Dataskyddsreformen kan på ett sätt 

hjälpa lärare då den ger riktlinjer till hur en får behandla personlig information, men kan på 

ett annat sätt innebära ytterligare saker att ta i beaktning i ens förhållningssätt till sociala 

medier.   
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5. Slutsatser 

Några av de dilemman gymnasielärarna har lyft under vår datainsamling och analys av 

materialet handlar om ledarskapsfrågor då det verkar finnas en osäkerhet gällande hur vissa 

situationer ska bemötas och hanteras. En sådan del i yrkesrollen är till exempel ambivalensen 

kring vad som förväntas av gymnasieläraren när denne lämnar sin arbetsplats kontra vad som 

förväntas av denne på sin arbetsplats. För att utveckla detta kan en tänka lite mer hårddraget 

att lärarna inte upplever sig ha tydliga riktlinjer för vilka förhållningssätt de ska använda i sin 

pedagogiska roll. Vid tillfällen hörde elever av sig via sociala medier på kvällar och nätter, 

något som från gymnasielärarnas håll sades vara mindre önskvärt. Trots detta  besvarades 

kontakten med att antingen hänvisa till mail eller ett direkt svar på ett annat socialt medie. Då 

det saknas riktlinjer i användandet av sociala medier innebär det att gymnasielärare använder 

sig av tre förhållningssätt. Beroende på situation kan gymnasielärarna ta direkt avstånd från 

sociala medier, i såväl undervisning som privatliv. En annat sätt är att anpassa sig efter 

sociala medier, då flexibilitet kan innebära en mindre arbetsbörda även om det går emot ens 

gränsdragning av arbetsliv och privatliv. Ibland anammas även sociala medier som ett 

verktyg i undervisningen och vid arbete på fritiden. Allt detta för att på en individnivå sätta 

gränser i arbetet och skapa kontroll över sitt liv, vilket i sin tur leder till ett bättre välmående 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2016. Theorell 2012. Allvin et al, 2006, s. 139-142). Nedan 

besvaras kortfattat de frågeställningarna som nämns i 1.3.1, för att tydligare uppfylla syftet 

med uppsatsen.  

5.1 Hur kan vi förstå gymnasielärares interaktioner med elever på sociala 

medier? 

Gymnasielärares interaktion på sociala medier går att förstå med hänvisning till den 

teoretiska aspekten av flytande regioner och försvinnandet av tid och rum. Genom att det inte 

finns riktlinjer satta av högre institutioner blir det gymnasielärarna själva som hanterar sin 

användning av sociala medier i såväl arbetsliv som privatliv. Individerna utför det 

förhållningssätt som passar bäst beroende på kontexten. Vad som tydligt framgår är att alla 

informanter upplever en problematik kopplad till hur de kan använda sociala medier i såväl 

arbetsliv som privatliv. I och med att beteende på vissa sociala medier blir tillgängligt kan 

felanvändning lätt undergräva lärarens auktoritära roll. Detta innebär också att 

gymnasielärarna använder sig av sociala medier på ett övervägande sätt. I och med att tid och 

rum försvinner på en samhällelig nivå är alltså online interaktioner oundvikliga för 
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gymnasielärare, men vilka interaktioner som är passande eller inte bestäms av varje enskild 

lärare. 

5.2 Finns det dilemman som är kopplade till interaktioner mellan 

gymnasielärare och elever på sociala medier? 

De flytande institutionella gränser som urbäddandet av tid och rum skapar det individuella 

ansvaret hos gymnasielärarna hur de ska hantera sociala mediers inträden dels i klassrummen 

men också på fritiden. Dilemmat blir dramaturgiskt baserat i den mån att gymnasielärarna får 

allt mindre utrymme att befinna sig i mer avslappnade bakre regioner. Ständigt måste de 

tänka på hur de agerar utifrån sin professionella roll som numer breddat sig och blivit E-

professionell. Ansträngningarna påvisas genom att informanternas beslut på sociala medier, 

vare sig de gäller direkta interaktioner eller yttranden av åsikter, ständigt blir påverkade av att 

deras yrkesroll reflekterar dem som individ. Något som de ständigt måste förhålla sig till när 

de försöker undvika olämpliga situationer på fritiden för att inte underminera sin auktoritet i 

lärarrollen.  

5.3 Hur påverkar sociala medier gymnasielärares gränslösa arbete?  

Vanligt förekommande i datan var hur informanterna skapade en bild av att de var duktiga på 

att särskilja arbetslivet och privatlivet. Däremot vad de senare både insåg och pratade om var 

de olika sorters yrkesrelaterade undantag som skedde i vardagslivet. Det kunde handla om 

både mailkontakt på kvällar och konversationer på Facebook-messenger. Det generella 

mönstret var att det sker undantag kring interaktioner på fritiden, det var dock alltid 

yrkesrelaterade interaktioner. Dessa undantag var alltid subjektiva urval som informanten på 

nått sätt har en känslomässig relation till i avseendet att en lärare är glad för ambitiösa elever 

och brinner för att hjälpa de som har svårigheter i skolan. Gränserna blir alltså direkt 

kopplade till emotionellt arbete, då sociala medier och mailkontakt används som verktyg när 

gymnasielärarna gör undantag i sin personliga gränsdragning för särskilda elever. Sociala 

medier blir alltså en anledning till den ambivalens som lärarna upplever inför hur de ska hålla 

isär sitt arbetsliv och privatliv. 
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5.4 Hur ser gymnasielärare på sociala medier som ett verktyg i 

undervisningen? 

Sociala medier används indirekt som ett verktyg av alla informanter, genom att säga åt elever 

att kontakta andra elever och på så sätt samla klassen. Även om denna typ av användning inte 

sågs som sociala medieanvändning av informanterna. När det gällde direkt användning av 

sociala medier som verktyg fann vissa informanter detta som ett bra verktyg, då det 

möjliggjorde mindre formell kontakt. Andra upplevde det snarare som ett problem i sitt 

skiljande av arbetsliv och privatliv samt den uppmärksamhet det redan tog från lektionerna. 

Det fanns reflektioner kring både positiva och negativa aspekter av sociala medier som 

verktyg, men också en oro kring hur en som lärare har rätt att använda sig av det. Inom 

samhällskunskap användes bland annat Twitter i undervisningssyfte för att behandla 

källkritik och netikett, trots att läraren själv valde att inte ha Twitter. Då sociala medier har en 

stor roll i exempelvis politik är det nödvändigt att undervisa om dessa, men för att undervisa 

krävs en stor förståelse om hur sociala medier fungerar. Vilket kan kopplas till den 

problematik lärare har då de inte själva använder sig av ett särskilt socialt medie på fritiden. 

Avståndstagandet görs för att skapa gränser mellan arbetsliv och privatliv, vilket i sin tur 

innebär ett problem att skaffa sig förståelse för hur det sociala mediet fungerar. 

5.5 Allmän diskussion 

En hypotetisk tanke kring lärarrollen är att en pedagog har valt sitt yrke av den anledningen 

att få lära ut och därmed när möjligheten uppkommer utanför arbetstid tänjer de på gränserna 

för att kunna leva ut den rollen. Detta kan vara en följd av att det inom skoltiden fokuseras på 

så mycket annat än själva undervisningen som till exempel manövrering och hantering kring 

elevernas användning av mobiltelefoner. Vikten av bryta intresset från att eleverna hellre är 

på sociala medier än att vara psykiskt på plats i klassrummet för att insupa kunskapen som 

ges. För hur långt sträcker sig gymnasielärarens skyldigheter väl inne i skolan och på deras 

arbetsplats? Är det deras ansvar att lära eleverna om netikett, att en talar respektfullt till 

varandra och inte smygfilmar varandra etc. Summan av detta dilemma blir att gymnasielärare 

passar på att få utöva sin lärarroll på det läraktiga pedagogiska och ämnesinriktade sättet när 

de blir kontaktade utanför skoltiden.  

 

För att få bukt på detta behövs det enligt oss en bättre ledning av den svenska skolan, vilket 

det till synes önskas när en pratar med gymnasielärarna då det inte finns tydliga regler eller 
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riktlinjer kring hur de ska hantera sociala medier och kontakter utanför skolan. Dock finns ett 

eget ansvar hos lärarna att ta ställning kring om de önskar tydliga direktiv ovanifrån eller om 

de vill kontrollera sina egna yrkesmässiga riktlinjer. Det blir en svårighet att se vilka mål som 

bör nås inom professionen, dilemmat är som sagt vem som bestämmer. Det kan ses som att 

självbestämmandet eroderas kring lärarnas roll när det blir en suddig linje kring när deras 

arbetstid är bruklig och vad de måste lägga energin på kontra vad de får lägga energi på efter 

sin arbetstid som ändå handlar om arbetet. En central fråga som kan vara av vikt att svara på 

redan under lärarutbildningen är: När jag utövar mitt yrke, vad ingår och hur kan jag dra 

gränser? På så vis går det skapa en bild av hur det ska läras ut, hur en bör bete sig i relation 

till hur en faktiskt beter sig. Med mer kunskap om detta område ökar möjligheten att 

förebygga ambivalens och skapa en skarpare linje mellan lärarnas yrkesroll och privatliv. På 

detta sätt bildas en möjlighet att hitta vägar som gymnasielärare kan användas för att utbilda 

eleverna kring vad deras digitala handlingar innebär.  

 

Sociala medier bidrar till ökad digital naivitet och skapar ett forum där många människor 

förblindas av en ontologisk trygghet i att exempelvis bilder försvinner i kortvarig media, det 

vill säga att det är lättare att göra bort sig. Även hur dessa medier ökar möjligheter till 

trakasserier mellan användare är något som skapar ambivalens för gymnasielärare om att 

befinna sig på liknande plattformar för att se vad som försiggår eller inte. Samtidigt som det 

är svåra plattformar att få insyn i då det kan vara en privat dialog mellan individer. Det kan 

på detta vis finnas en svårighet för gymnasielärare i hur långt de ska gå eller risken i att själv 

luras in i avvägnings-svårigheten på internet utföra något som äventyrar sin professionella 

gränsdragning. En viktig del i att stötta lärarna i sin pedagogiska roll och hjälpa dem att få en 

insyn i sociala mediers problematik är om föräldrar är duktiga på att dels prata om det med 

sina barn, men även att dessa har en god insyn vad deras barn gör och hur de beter sig. 

Problematiken binder sig till mer än bara skolan som institution och gymnasielärarnas ansvar. 

Föräldrar har också ett visst ansvar i hur deras barn beter sig, det handlar dels om uppfostran 

men en får inte glömma att barnen är sina egna personligheter med ett eget beslutstagande.  

5.6 Vidare forskning 

Något som gäckat oss under studiens gång är hur informanterna hypotiserade att det är låg- 

och högstadielärare som utsätts för mest påtryckningar på sociala medier eftersom att de 

föräldrarna är mer engagerade i barnens skolgång. Det blir därför ännu viktigare att forska 
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vidare på hur detta fenomen påverkar lärare i grundskolan. Speciellt i den mån det kan handla 

om både mobbning och respekt gentemot andra människor både på nätet och i skolan. 

Intervjuerna tog ofta en riktning i att handla om konflikter och det sågs som ett av de största 

problemen med hela sociala media-boomen, att inte kunna se konflikterna mellan eleverna på 

samma sätt som förut. Därför blir en viktig del i att stötta lärarnas pedagogiska roll och att 

hjälpa dem att få en insyn i den digitala världens svårigheter om föräldrar börjar prata om det 

digitala livet med sina barn men även att dessa har en god insyn vad deras barn gör och hur 

de beter sig.  

 

För att få en större inblick i lärarnas problematik skulle även en litteraturstudie kring diverse 

läroplaner kunna göras. Genom att språkligt analysera den plan lärare måste förhålla sig till 

går det kanske att finna orsaker till ambivalens gällande hur en person inom professionen 

lärare skall bete sig. Finns det i läroplanen något som kanske påvisat ansvaret har flyttats från 

lärarna till en annan institution? Ett förslag på vidare forskning skulle, med hänvisning till 

ovanstående stycke, kunna vara att se om det skett en ökning i digitala konflikter kontra 

fysiska konflikter i och med sociala medier, samt undersöka vems ansvar det är att 

hantera/lösa dessa konflikter. Föräldrar, lärare och staten har allesammans ansvar för barns 

välmående, men utan tydlighet i vem som ansvarar för vad, blir problem svåra att förebygga.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Informanter: Gymnasiegymnasielärare. 

Tid: Ungefär 60 minuter. 

Definition av sociala medier: Plattformar där fokus ligger på interaktion och ett 

identitetsskapande online. Exempel på dessa kan vara: Facebook, Snapchat, Instagram, 

Twitter. 

Frågor: 

 

Bakgrund 

1. När tog du gymnasielärarexamen? 

 

2. Vilka/vilket ämne undervisar du inom? 

 

3. Hur länge har du undervisat vid denna skola? 

Har du även undervisat vid andra skolor? 

Egen användning av sociala medier? 

 

4. Hur skulle du beskriva dig själv som social media användare? 

Utveckla? 

Hur används sociala medier i er vardag; ex. hur mycket tid går åt. Planer att ändra på 

det. Förklara varför de ev. gör eller inte gör det. 

 

5.  Hur har du använt sociala medier just idag? 

 Utveckla? 

 

Sociala medier och pedagogisk verksamhet 

6. Hur används sociala medier i undervisningen eller lärandet?  

Andra digitala verktyg? Smartboards?  

 

7.  Kan du beskriva om du har ändrat ditt pedagogiska arbete som följd av användning 

av sociala medier? 

 

Sociala medier och relation mellan eleverna 

8. Märker ni av elevernas användning av sociala i klassrum/korridor/matsal? 

Exemplifiera gärna. 

 

9. På vilka sätt har relationer mellan elever inom skolan förändrats i och med sociala 

mediers utbredning? 

Berätta gärna mer specifikt om detta. 

 

10. Ser ni om det uppstår konflikter mellan elever på sociala medier? Hur ser de ut? Hur 

agerar ni om ni ser något sådant? 



 

 

 

Sociala medier och relation med elever 

11. Har det hänt att en elev kontaktat dig på sociala medier? Hur gör du när en elev 

kontaktar dig på sociala medier? 

 

12. Har du kontaktat elever genom sociala medier? Finns det en problematik kring att få 

tag i elever som har hög frånvaro? 

 

13. Hur såg ditt senaste kontakt med en elev på sociala medier ut? 

Utveckla? 

Förslag på ingångar: Förfrågan, chatt mm, vem tog initiativ? 

 

14. Är du vän/följer/följs av dina elever på sociala medier? Vad är motivet till detta? 

 

Sociala medier, arbetsliv och privatliv 

15. När det gäller användning av sociala medier, på vilka sätt anstränger du dig för att 

skilja arbetsliv och privatliv? 

Utveckla? 

 

16. Tycker du att sociala medier försvårar för dig att skilja mellan arbetsliv och privatliv? 

Utveckla: ex. svårt att släppa ansvaret i relation till jobbet utanför arbetstid? 

 

17. Har ni gymnasielärare kontakt på sociala medier? Hur ser kontakten ut? 

 

Avrundning 

18. Vad upplever du är de stora fördelarna/nackdelarna med att använda sociala medier i 

ditt arbetsliv? Hur tänker ni kring att nationella prov läckte ut via sociala medier? 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

Sociala medier i skolan - Vad har gymnasielärare för upplevelser?  

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som heter Pierre och Hampus som studerar på Umeå Universitet och är på 

slutspurten av vår kandidatexamen inom Sociologiprogrammet. Vi skriver nu en C-uppsats 

med ämnet sociala medier i skolan. Vårt intresse skapats utifrån att vi jobbat som lärarvikarie 

och fritidspedagog inom skolor. Vi söker nu gymnasielärare att prata med angående era 

upplevelser av hur sociala medier används inom skolan och om det påverkar gränsen mellan 

ert privatliv och arbetsliv. Dessa intervjuer kommer bestå av cirka 60 minuters samtal med en 

eller flera gymnasielärare. Vikten av denna undersökning är att hjälpa skolan i utformningen 

av verktyg som gymnasielärare kan använda för att hantera internet-utvecklingens påverkan 

på läraryrket. Du tillfrågas härmed att delta i denna undersökning. 

 

Att delta i studien är helt frivilligt och medverkande kan avslutas när som helst utan vidare 

förklaring. Anonymitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 

materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som arbetar med uppsatsen. 

I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Umeå Universitet kommer 

informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

 

Vid mer funderingar eller intresse av deltagande kontaktas vi på:  

 

Pierre Sundström: 

Tel. 076-XXXXXXX  

E-post: pisu0007@student.umu.se   

 

Hampus Olsson: 

Tel. 076-XXXXXXX  

E-post: haol0051@student.umu.se   

 

Handledare: Ingrid Schild 

E-post: ingrid.schild@umu.se  

 

 

Med vänliga hälsningar  

Pierre & Hampus   

mailto:pisu0007@student.umu.se
mailto:haol0051@student.umu.se
mailto:ingrid.schild@umu.se


 

 

Bilaga 3 – Kodningsscheman  

 

Förutbest

ämda 

Teman 

Skiftande regioner Flytande gränser 

Kategori Avslutande faktorer Upprätthållande  

faktorer 

Yrkesansvar Dilemma privatliv 

Kod - Splittring 

- Irritation 

- Autonomi 

- Tidskrävande 

- Stör 

uppmärksamhet 

- Tillför inget 

- Ändrad inställning 

(rutin) 

- Energiläckage 

- Djurmisshandel 

- Konflikt i 

Arbetslaget 

- Tågresa 

 

- Marknadsföring 

- Kontaktbehov 

- Verklighetsflykt 

- Tar ställning 

- Läsning-poesi-inspo 

- Morgoninfo 

- Köp och sälj 

- Kontakt m. vänner 

- Underskatta 

användning 

- Effektivisering 

- Gemenskap 

- Lärare Bloggar 

- Tidsfördriv 

- Administrativ roll 

- Tvång 

- Rektors-jodel 

- Förebild → 

(auktoritet) 

- Acceptans 

lärarroll 

- Internt socialt 

nätverk 

- Syfte →  lärarroll 

→ mediafritid 

- Ej Digital frihet 

- Brist på Riktlinjer 

- Bombhot 

- Privat arbetstid 

- Videokonferens 

- Jobba hemma 

- Kvällsmail → 

privat mobil 

- Lärarchatt 

- Förebygga 

arbetsbörda 

- Vobba 

- Förtroendetid 

- Obetald arbetstid 

- Ätas upp själv 

- Ambivalens 

 

  



 

 

 

Flexibelt arbete Verktyg och hantering 

Byråkratiska 

riktlinjer 

Egna avvägningar i 

yrkesrollen 

Elevkontakt och 

flexibilitet 

Digital naivitet Inkonsekvens 

- Lagstiftning → 

PUL dilemma 

- Kommunala/fackli

ga beslut → vem 

får starta grupper 

- Tydlighet 

skolledning 

- Utvecklingsgrupp 

- Otydliga direktiv 

- Försiktighet 

- Aldrig vän 

- Examinerad vän 

- Stökiga/ambitiösa 

elever 

- Subjektiva 

undantag / vänner 

- Tidigare liv 

- Gränsdragning 

- Selektivitet 

- Begränsad Politik 

→ 

Yrkesroll 

- Elevernas 

privatliv 

- Hålla sig undan 

- Pedagogisk 

ansvarsroll 

- Survivalmode/”af

firmation” 

- Politiskt 

elevinflytande 

- Kontaktbehov 

- Messenger-

Konversation 

- Dåligt samvete 

- Aktiva val 

(mail i tlf) 

- Kommunikatio

nsverktyg 

- Mentorsklassgr

upp 

- Elever dåliga på 

mail 

- Fickförfrågan 

- Fylleringning 

- Samordna 

lärling 

- TC-Grupp 

- Undantag 

- Okontinuerlig 

informationska

nal 

- Förenklat arbete 

- Tidsbesparing 

- Tillgänglighet 

- Digitaliserat 

- Underlättar 

bedömning 

- Matris→bedömnin

gssäkerhet 

- Mail är bra forum 

- Skolplattform → 

UNI 

- Digitala 

förutsättningar 

- ”TEAMS” 

- bibliotek- 

instagram 

- Snabb utveckling 

- Plattformsbyte 

- Tekniska problem 

- Generationsmässiga 

medier 

- Flathet lärarroll 

- Foto tavla 

- Individbaserad 

digital 

användning 

- Mobil Inte alltid 

problem 

- Pedagogiskt 

verktyg (mobil 

uppslag) 

- Twitter 

- Indirekt social 

media 

användning 

- Etiskt ansvar 

(förmåga Lämna 

tlf) 

- Mobilförbud 

- Osäkerhet 

användning 

- Eleverna vet 

gränser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Konsekvenser av elevers användning 

 Uppmärksamhet Utsatthet 

 - En sak i fokus 

- Dötid, dösnaps 

- 30+ snap/elev/lektion 

- beroende, uppvaknande 

- arbetsplatsmoral 

- i båda världar (bubblan) 

- Matcha infoflöde 

 

- Klassrumskonkurrens → konflikt 

- Frustration i klassrum 

- Filmning andra 

- Osynliga konflikter 

- Liten stad 

- Mobbning konflikt ny region 

- Anonymitet 

- Statuera exempel à stoppa 

mobbning 

- Tappat kontrollen 
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