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ABSTRAKT 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur lärare och elever uppfattar 

möte mellan varandra utanför verksamheten. Fokus riktas mot hur de uppfattar att 

arbetsliv och privatliv påverkar varandra med tanke på att det är utanför arbetslivet som 

lärare och elever möter varandra. Fem människor med anknytning till skolan 

intervjuades; två lärare, två lärarstudenter och en elev. Intervjuerna utfördes som riktade 

öppna intervjuer, vilket förordas för en kvalitativ analys. Den kvalitativa studiens 

resultat är kontextuellt bundet och det går inte att dra generella slutsatser av resultatet 

däremot kan en förståelse för fenomenet att möta lärare och elever utanför verksamheten 

infinnas. Genom studien upptäcktes att lärare och elever möter varandra på Facebook 

och på gemensamma fritidsaktiviteter där lärarna har en ledarroll. Det uppfattades att de 

privata och professionella rollerna blev otydliga på internet och att de olika rollerna 

krockar under möten på gemensamma fritidsaktiviteter vilket i båda fallen ledde till 

självcensurering. Det upptäcktes också att lärarna uppfattar en större osäkerhet angående 

rollerna via Facebook än via möten på gemensamma fritidsaktiviteter. Mötena utanför 

verksamheten verkade i positiv riktning för motivation och mer kontakt mellan lärare 

och elev. 
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1 INTRODUKTION 

Enligt den nya läroplanen Lgr -11 är skolan ”en social och kulturell mötesplats som 

både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga [medvetenheten om 

det gemensamma kulturarvet och en trygg identitet att utveckla tillsammans med 

andra] hos alla som arbetar där.”
1
 Skolan är en social och kulturell mötesplats, men 

det finns mötesplatser utanför skolan där lärare och elever möter varandra. Sociala 

medier som återfinns på internet är en av dessa mötesplatser. Gränserna mellan 

privatliv och arbetsliv suddas ut när lärare och elever befinner sig på samma arena 

utan utstakade roller. De utvidgade gränserna är en konsekvens av de sociala 

mediernas utspridning – idag återfinns både lärare och elever på Facebook och kan ta 

del av varandras statusrader, vilket skapar nya förhållningssätt.    

Som aktiv i föreningslivet möter jag ofta elever från gymnasiet – samma åldersgrupp 

som jag själv studerar till att lära ut. För mig uppkom frågan om hur jag skulle 

uppleva mötet om jag mötte en elev i samma förening som jag är aktiv i samt en 

undran om hur andra lärare och hur elever upplever möte med varandra utanför 

verksamheten. Studien ger inblick i och förståelse för hur lärare och elever uppfattar 

mötet och dess påverkan på privatliv och professionalitet. Av anledningen att den 

digitala världen rymmer både lärare och elever och att de möter varandra utanför 

verksamheten via fritidsaktiviteten kan studien ge en inblick i och förståelse för 

fenomenet att mötas utanför verksamheten idag. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Relationer utanför verksamheten 

Cramp beskriver i Knowing me knowing you: building valuable relationships outside 

the classroom hur lärare och elever uppfattade hur relationen förändrats efter en 

skidresa tillsammans.  

Teachers relax and pupils get to know you. You can chat more, relax around 

teachers. Back at school relationships are then more positive. A bit more respect 

because the pupils think that the teachers aren’t so bad.
2
 (Dave, lärare). 

Vidare skriver Cramp att en annan av lärarnas partner deltog under skidresan och 

läraren kände att eleverna fick tillgång till en annan del av hennes liv och 

personlighet, vilket hon upplevde förde eleverna närmare henne.
 3

 Enligt Towner och 

Lego Muños i kapitlet Facebook and education: a classroom connection? i antologin 

Educating Educators with Social Media använder en assisterande professor 

Facebook för att låta sina studenter få en mer mänsklig blick på honom och för att bli 

involverad i studenternas liv.
4
 Läraren Charlotte berättade att eleverna såg henne som 

en hel person genom att de fick se delar av henne som hon inte talade om i skolan, 

precis som den assisterande professorn i Towner och Lego Muños undersökning. En 

annan lärare i Cramps undersökning upplevde att rollerna utvidgades och han 

refererade till sig själv som lärare, far och vän till eleverna.
5
 Det verkade som att 

eleverna såg sina lärare som hela personer eftersom de fick se flera aspekter av 

lärarnas liv och personlighet samtidigt som de fick tid att umgås med lärarna utanför 

verksamheten. ”Pupils reported seeing teachers as friends and carers, rather than 

agents of an organization that tells them what to do.”
6
 Towner och Lego Muños 

undersökning av användande av Facebook mellan studenter och personal på ett 

universitet visar att 39% av professorerna och 17% av lärarassistenterna hade 

Facebook-konton varav 40% av studenterna som hade professor eller lärarassistent 

med Facebook-konto lagt till dem som vänner men utan att interagera med dem i stor 

utsträckning.
7
 Studenterna verkar acceptera att universitetspersonalen finns utanför 

verksamheten och är villiga att försöka bli vän med sina professorer och 

lärarassistenter så länge det hålls på en professionell nivå utan att deras privatliv 

                                                 

 

 

 
2
 Cramp (2008) s.178 

3
 Cramp (2008) s.178 

4
 Tower & Lego Muñoz (2011) s.48 

5
 Cramp (2008) s.178 

6
 Cramp (2008) s.180 

7
 Tower & Lego Muñoz (2011) s.43 
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uppmärksammas.
8
 Professorer och lärarassistenter upplevde att deras kontakt med 

studenterna hade ökat markant genom deras Facebook-sidor.
9
  

2.2 Den digitala världen 

I sin avhandling Chatt som umgängesform – unga skapar nätgemenskap, skriver 

Sjöberg att chatten har en publik form samtidigt som det är möjligt att skapa privata 

konversationer.
10

 Användarna väljer om de ska publicera sina inlägg offentligt eller 

privat. Klapperstuck och Kearns skriver i kapitlet The Wired Life: The Public and 

Private Spheres of the Gen M Community i antologin Teaching Generation M – a 

handbook for librarians and educators att ungdomar ur Generation M (generationen 

som är uppväxt med internet) ser sina publika profiler som privata, något som kan 

vara svårt att förstå för utomstående.
11

 Dwyer, som undersökt skillnader i publicering 

av privat innehåll mellan Facebook och MySpace i Trust and privacy concern within 

social networking sites: A comparison of Facebook and MySpace, har erfarit att 

användarna på Facebook är mer villiga att dela identitetsinformation eftersom 

Facebook främst används för att skapa närmare kontakt med vänner som träffats 

offline.
12

 Klapperstuck och Kearns beskriver vidare att när nätverket är satt anses det 

av Generation M vara en kommunikation med vänner, vilket innebär att de inte 

behöver censurera sig själva eftersom det enbart är deras vänner som ser 

informationen.
13

 I kontrast till Generation Ms mindre distinktion mellan online-livet 

och det verkliga livet där de inte sätter stor vikt på att skydda det privata och särskilja 

det privata från det publika har Towner och Lego Muños upptäckt att den största 

frågan angående gemensam användning av sociala media mellan 

universitetsanställda och studenter är frågan om privat och säkerhet stor för att inte 

underminera professionalitet.
14

 
15

  

En av studenterna i undersökningen berättar att hon skulle känna sig obekväm om 

professorerna skulle kunna se information om hennes privatliv.
16

 Skillnaden mellan 

de olika resultaten angående privatinformationen kan röra att studenten inte tillhör 

Generation M, eftersom studenten anges vara 26 år och att det är troligt att resterande 

studenter inte heller tillhör Generation M i undersökningen samt att det rör 

professionella relationer. Av studenterna som hade sina professorer eller 

lärarassistenter på Facebook i Towner och Lego Muñoz undersökning var 57% 

                                                 

 

 

 
8
 Tower & Lego Muñoz (2011) s.49 

9
 Tower & Lego Muñoz (2011) s.47 

10
 Sjöberg (2010) s.41 

11
 Klapperstuck & Kearns (2009) s.114 

12
 Dwyer (2007) s.7 

13
 Klapperstuck & Kearns (2009) s.114 

14
 Klapperstuck & Kearns (2009) s.115 

15
 Tower & Lego Muñoz (2011) s.33 

16
 Tower & Lego Muñoz (2011) s.45 



6 

oroade angående information om privatlivet.
17

 Författarna drar slutsatsen att 

studenterna gärna ser sina professorer och lärarassistenter på Facebook och vill vara 

vänner men inte att de engagerar sig i studenternas privatliv.
18

 Klapperstuck och 

Kearns berättar att genom den tillgänglighet och de olika former av media som 

Generation M växt upp med har gett dem en annorlunda känsla av publikt och privat 

än tidigare generationer haft.
19

 Tillgängligheten gör att Generation M nästintill 

konstant använder någon form av media och ofta flera samtidigt.
20

 Trots kampanjer 

angående sekretess fortsätter Generation M att dela bitar av sina privatliv via profiler 

på publika sidor.
21

   

2.3 Roller 

Varje människa ingår i flera sammanhang där det ställs olika förväntningar och krav 

på människans sätt att agera. Detta påverkar och formar hur människan agerar. 

Hector beskriver i sin bok Yrkesrollen att förväntningar och krav ställs utifrån men 

kommer också inifrån människan. Inga roller är givna, vilket innebär att de skapas 

utifrån människans uppfattning av förväntningarna utifrån och sina egna 

förväntningar på rollen.
22

 I Interpersonal relations and education beskriver 

Hargreaves rollkonceptet som beteendeförväntningar associerade med en position, 

alltså att människan som innehar positionen förväntas leva upp till de lämpliga 

beteenden som associeras med positionen.
23

 Förväntningarna behöver inte vara 

desamma, en roll kan ha olika förväntningar ifrån olika människor ur olika roller. En 

elev har inte samma förväntningar på sin lärare som rektorn har på läraren. 

Rollkonflikter kan uppstå när olika förväntningar krockar.
24

 De kan också uppstå om 

samma människa har flera roller som krockar med varandra.  

Hargreavs skriver följande “If an actor is simultaneously occupying two positions 

with roles which are likely to conflict he can solve such a conflict by giving one of 

the roles a priority over the other.”
25

 Enligt Hargreaves är det vanligt att 

rollinnehavaren faller för den roll som har störst makt i den aktuella situationen.
26

 

Om det inte existerar någon maktskillnad kan rollinnehavaren välja den roll som han 

eller hon finner ha mest legitim förväntning alternativt söka en kompromiss mellan 
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 Tower & Lego Muñoz (2011) s.43 

18
 Tower & Lego Muñoz (2011) s.49 

19
 Klapperstuck & Kearns (2009) s.115 

20
 Klapperstuck & Kearns (200) s.111 

21
 Klapperstuck & Kearns (2009) s.116 

22
 Hector (1985) s.18 

23
 Hargreaves (1972) s.71 

24
 Hargrreaves (1972) s.77 

25
 Hargreaves (1972) s.85 

26
 Hargreaves (1972) s.85ff 
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de båda rollerna.
27

 
28

 För att fungera som lärare, enligt Bjerstedt i Några synpunkter 

på lärar-elev-samspelet och inträningen i lärar-rollen, innebär det att spela roller 

med speciella mål kontinuerligt för motparten, eleven.
29

 Bjerstedt menar att 

förväntningarna på läraren är att de ska spela en roll gentemot eleven och att 

samspelet med eleven är det speciella målet, det viktigaste inom läraryrket. 

Hargreaves skriver att om läraren misslyckas att leva upp till förväntningarna måste 

de komma fram till defensiva knep för att rättfärdiga sin non-konformitet.
30

 

Rollkonflikterna som Hargreavs beskriver inträffar på grund av de olika 

rollinnehavarnas förväntningar, han skriver också att de olika rollerna en människa 

innehar påverkar varandra och de olika förväntningarna på rollerna krockar samtidigt 

som sociala normer existerar. “Roles spill over and fuse into one another, and this 

nowhere more evident than in interaction.” 
31

 När en rollinnehavare innehar flera 

roller påverkar de också varandra, vilket Hector beskriver ”De olika rollerna jag har 

vid sidan om min yrkesroll påverkar naturligtvis den.”
32

  

I de studerade fallen i denna uppsats är det just de olika rollernas påverkan på 

varandra som undersöks. De olika rollerna påverkas inte bara av förväntningarna 

utanför, varje rollinnehavares värderingar, attityder och personlighet påverkar 

rollerna också.
33

 Det är en komplex arena som innebär att jaget påverkar rollen, men 

rollen är även relaterad till självbilden. Hector deklarerar att ”Personer inom ett yrke 

är alltså inte ’bara sig själva’ utan formas också av sin yrkesroll – och strävar efter att 

själva forma en yrkesroll som passar dem.”, vilket innebär att förväntningar på 

yrkesrollen påverkar agerandet även utanför arbetstiden.
34

 

Hargreaves beskriver hur människan söker en kongruens mellan självbilden och 

rollen när en ny roll antas vilket innebär att självbilden och rollen påverkar varandra. 

Både självbilden och rollen modifieras och påverkas av varandra för att skapa 

rollinnehavarens bild av rollen.
35

 Lärarna i uppsatsen är unga och deras yrkesroll är 

nyskapad. Enligt Hargreaves är det i nyskapade roller som tydlighet främst saknas. 

Det är också i de nya rollerna som kongruensen mellan självbilden och rollen är som 

mest påtaglig med tanke på att rollförväntingar inte påverkar en rollinnehavare direkt 

utan måste skapas och organiseras till en individuell form av rollen med dess 

förväntningar.
36

 Rollerna som skapas är högst unika, särskilt med tanke på att de 

                                                 

 

 

 
27

 Hargreaves (1972) s.86 

28
 Hargreaves (1972) s.88 

29
 Bjerstedt (1970) s.213 

30
 Hargreaves (1972) s.86 

31
 Hargreaves (1972) s.95 

32
 Hector (1985) s.18  

33
 Hargreaves (1972) s.79 

34
 Hector (1985) s.18 

35
 Hargreavs (1972) s.79 

36
 Hargreavs (1972) s.95 
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konflikter som skapas för en social roll inte är förberedda och den agering som 

rollinnehavaren utför är improviserad och under konstruktion – inte inövad. Varje 

möte mellan olika roller skapar ett unikt möte under en speciell kontext. Agerandet 

som improviseras fram mellan de olika rollinnehavarna påverkas av deras behov, 

attityder och personlighet vilket gör varje möte unikt.
37

 I varje möte mellan olika 

roller, betraktas enligt Hargreaves inte rollinnehavarna som innehavare av roller utan 

som människor, de blir betraktade och behandlade som människor.
38

 Roller är inte 

enbart föremål för rollkonflikter utan kan fungera som en trygghet.
39

 Om rollerna 

rubbas kan osäkerhet förekomma, detta när den trygga kärnan i yrkesrollen lämnas 

och rollinnehavaren får flera roller.
40

  

2.4 Professionalitet och personlighet 

Hector skriver att osäkerhet i yrkesrollen kan visa sig genom att rollinnehavaren inte 

vågar vara personlig av rädsla att förlora sin professionalitet.
41

 Enligt Boumans Skol-

klassamhället – psykologiska aspekter på förhållandet lärare-elev-föräldrar är 

personligheten och förståelse för den egna personen betydelsefull hos en lärare 

eftersom denne arbetar med unga människor som är beroende av den vuxne.
42

 

Bonnett  anser i ’New’ era values and the teacher-pupil relationship as a form of the 

poetic att hjärtat i yrket ligger i relationen mellan lärare och elev och att det är i 

relationen däremellan som undervisningen lyckas eller misslyckas.
43

 Han menar 

vidare att det är de mänskliga kvaliteterna – inte kunskap eller kompetens som gör en 

god lärare. Läraren ska vara både känslig och sårbar men med självförtroende.
44

 

Precis som Bonnett anser Bouman att det inte är kunskap eller kompetens som är det 

viktigaste hos läraren, utan de mänskliga egenskaperna och relationen mellan lärare 

och elev som är viktigt.
45

  

Applebaum skriver i Creating a trusting atmosphere in the classroom att tilliten 

mellan lärare och elev inte kan uppnås såvida inte läraren gör sig sårbar genom att 

låta eleverna få kännedom om att läraren är en människa som har fel, svagheter, 

önskningar och ambitioner, precis som de har. Hon menar inte att läraren ska göra 

sig till ofullkomlighet och förlora elevernas respekt, utan menar att när en lärare inte 

är rädd att visa känslor som kan bli sårade, göra misstag eller visa sig villig att lära 

av eleverna kommer eleverna att hysa större respekt för läraren och bry sig om 

                                                 

 

 

 
37

 Hargreaves (1972) s.96-97 

38
 Hargreaves (1972) s.97 

39
 Hector (1985) s.19 

40
 Hector (1985) s.23 

41
 Hector (1985) s.32 

42
 Bouman (1998) s.17 

43
 Bonnett (1996) s.28 

44
 Bonnett (1996) s.35 

45
 Bouman (1998) s.132 
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läraren mer.
46

 Applebaum menar vidare att genom att läraren visar delar av sin egen 

personlighet för eleverna känner de att läraren litar på dem att bevara informationen 

samt att deras lärare är en människa.
47

 Applebaum beskriver varför hon anser att 

lärare ska lita till sina elever genom följande citat: “rather than by recognition and 

appreciation, the one trusted completes the trusting relationship by committing 

him/herself to live up to what is expected of him/her. Such commitments are unique 

and essential to the relationship created by trust.”
48

 En lärare som tror på värdet av 

tillit borde också, enligt Applebaum, anse att lärar-elevrelationen ska vara personlig 

och läraren ha en positiv attityd gentemot alla elever.
49

 Bonnet är inne på liknande 

spår, att en genuin lärar-elevrelation har lärarens personlighet och elevernas 

personlighet som kärna för en ömsesidig lyhördhet för att möjliggöra autentiskt 

lärande.
50

 Dessa mänskliga egenskaper och relationer är svårt för en lärare att 

upprätta om denne inte visar sin egen personlighet. Rädslan att förlora sin 

professionalitet via att visa sin egen personlighet skulle med det innebära att faktiskt 

förlora professionaliteten.  

Hector antyder att skillnaden mellan privata roller och professionalitet är att det inom 

yrket inte är att föredra att visa alla sina känslor.
51

 ”Individens personliga och 

professionella framtoning står i relation till varandra”, vilket är viktigt att påpeka när 

lärare och elever möter varandra utanför verksamheten.
52

 Det kan ifrågasättas vilken 

rätt läraren har till integritet när personlighet spelar stor roll för undervisningen och 

relationen mellan lärare och elev. I Colneruds studie om etiska konflikter  i Etik och 

praktik i läraryrket – en empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i 

grundskolan beskriver hon en lärare som tycker det är svårt att veta var gränsen för 

den privata sfären ska dras när eleverna frågar henne om politisk åsikt och tro.
53

 Där 

ställs en fråga angående om lärarens individuella normer passar in i hennes roll som 

lärare samtidigt som integritetsskyddet aktualiseras, vilket är en etisk konflikt som 

existerar även utanför lärarrollen.
54

  

Ur en psykologisk infallsvinkel på professionalitet konstaterar Bouman att 

människan medvetet avstår från en del av sitt eget jag för att bidra till ett gruppjag. 

Bouman formulerar enligt följande angående normer: ”Mina individuella normer 

håller inte i gruppen, men gruppens normer håller i min individuella situation.” [org. 
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kursiverat]
55

 Birnik konstaterar i de avslutande reflektionerna i sin undersökning i 

Lärar-elev-relationen ett relationistiskt perspektiv att ”En lärarroll är något man 

tillägnar sig genom studier och erfarenheter. Yrkesrollen gör att man inte låter den 

egna personen framträda.”
56

 I undersökningen framkommer också att om ett genuint 

möte mellan lärare och elev ska framträda krävs att det är som människor de möts 

och inte som rollinnehavare. ”Om läraren styrs av sin lärarroll och eleven av sin 

elevroll, försvårar det möjligheten till en nära relation mellan dem.”
57

 Den nära 

relationen blir inte som en vanlig relation eftersom den kantas av en 

institutionaliserad närhet som ger upphov till konflikter och en pendling mellan 

distans och närhet där distansen behövs för ledarskapet och närheten för personlig 

kontakt med eleven, som Colnerud beskriver den.
58

 Colnerud problematiserar 

angående hur pass nära lärare kan vara eleven mellanmänskligt och yrkesmässigt. 

Den instiutionaliserade närheten låter läraren komma nära eleven och upptäcka hur 

denne mår, vilket enligt Colnerud gör att läraren reagerar både som yrkesutövare 

med ansvar och som människa eftersom det moraliska ansvaret inte följer några 

formella roller.
59

 Hur lärare agerar gentemot elever med tanke på lärarens 

personlighet och professionalitet, anser Birnik är av vikt att analysera, vilket kan 

sägas att föreliggande studie analyserar hur lärare agerar och problematiserar sin 

egen personlighet och professionalitet.
60
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3 PROBLEM 

3.1 Problemformulering 

Uppsatsens problem utgår ifrån de vidgade gränserna mellan arbetsliv och privatliv 

som blir en konsekvens av möte mellan lärare elever utanför verksamheten fysiskt 

och digitalt. Syftet är att synliggöra hur möten mellan lärare och elever upplevs med 

särskild tanke på yrkesroll och privatliv.  

3.2 Frågeställning 

Hur upplever lärare respektive elever själva mötet när de möts utanför 

verksamheten? 

Hur upplever lärare och elever att deras yrkesroll och privatliv påverkas av att möta 

varandra utanför verksamheten? 
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 

För att kunna svara mot frågeställning utfördes en kvalitativ studie eftersom 

kvalitativa analyser kan öka förståelse för nya fenomen, enligt Lantz i 

Intervjumetodik.
61

 Möte mellan lärare och elev på internet är ett nytt fenomen 

samtidigt som det kan ses som ett relativt nytt fenomen att lärare och elever möter 

varandra utanför verksamheten i fritidsaktiviteten. Lantz skriver att ”Komplexa 

sammanhang blir möjliga att förstå och utifrån en analys av enskilda fall går det att 

bygga upp modeller som belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv.”
62

 Denna 

kvalitativa studie fokuserar på hur det såg ut i fem fall och det kan inte dras några 

kvantitativa slutsatser genom studien. Studien ger exempel på hur digitalt och fysiskt 

möte mellan lärare och elev utanför verksamheten uppfattas av fem personer. Det 

subjektiva uppfattandet av möte mellan lärare och elev utanför verksamheten 

undersöks och giltigheten kan nämnas vara att resultatet speglar källan och på så vis 

kan öka förståelse för det subjektiva uppfattandet av möte utanför verksamheten på 

ett mer allmängiltigt plan, vilket Lantz nämner som en kvalitativ studies giltighet.
63

 

Validitet inom kvalitativa studier betecknar enligt Patel och Davidson i 

Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning hela forskningsprocessen. Vidare skriver Patel och Davidson att 

validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) är sammanflätade inom den 

kvalitativa forskningen, härmed kommer begreppet validitet användas i uppsatsen 

som synonym för studiens giltighet. Validitet genomsyrar hela 

forskningsprocessen.
64

 Triangulering (mätning via flera sidor), genom att intervjua 

fem personer i egenskap av olika sidor som lärare och elev samt lärarstudent, 

användes för att försöka validera ur flera källor och få deras upplevelse av möte med 

elev och lärare utanför verksamheten.
65

 Triangulering genomfördes också teoretiskt 

genom att analysen belyses ur flera litterära källor vilket ger en mångfald i tolkning 

av resultatet.
66

 En ytterligare del att öka validiteten i studien tillades genom 

inspelning av intervjuerna samt noggrann transkribering. Intervjuerna genomfördes i 

en trygg miljö, i respondentens hem, i intervjuarens hem och på universitetet 

tillsammans med fika för att skapa en lugn och trygg miljö där respondenterna skulle 

kunna uttrycka sig fritt. De intervjuade är bekanta till intervjuaren vilket kan påverka 

studien. 

                                                 

 

 

 
61

 Lantz (2007) s.34 

62
 Lantz (2007) s.34 

63
 Lantz (2007) s.14 

64
 Patel och Davidson (2003) s.103 

65
 Patel och Davidson (2003) s.104 

66
 Patel och Davidson (2003) s.105 



13 

En riktad öppen intervju genomfördes, vilket innebär att respondentens subjektiva 

erfarenhet och uppfattning angående möte mellan lärare och elev utanför 

verksamheten undersöktes. Lantz beskriver att ”Genom den öppna intervjun är det 

möjligt att fånga en persons uppfattning och upplevelse av för denne betydelsefulla 

kvaliteter.”
67

 Det innebär att varje intervju kommer att vara unik och det är det 

subjektiva som eftersöks till undersökningen. Den riktade öppna intervjun utgick 

ifrån en vid fråga där respondenten svarade och följdfrågor ställdes angående möten 

utanför verksamheten. Enligt Lantz begränsas den kvalitativa analysen till 

fenomenets kvalitéer genom den riktade öppna intervjun, vilket innebär att det blir 

analyserbara slutsatser som leder till förståelse för fenomenets kvaliteter genom flera 

öppna intervjuer med samma tema.
68

Svaren tenderar att bli öppna men fördjupade 

inom det område intervjuaren ställer följdfrågor om.
69

 Frågorna handlade 

övergripande om hur mötet mellan lärare och elev utanför verksamheten fungerade 

praktiskt och hur det upplevdes påverka privat- och arbetsliv. Att frågorna var öppna 

samt att de spelades in via en bandspelare underlättade tolkningen vid 

transkriberingen samt möjliggjorde att fånga mångtydighet som annars skulle vara 

svårfångat om intervjufrågorna varit slutna eller om intervjun skrevs ned under 

intervjutillfället.  

4.2 Undersökningsgrupp 

Fem personer intervjuades enskilt för uppsatsen. Två av de intervjuade arbetar som 

lärare. Den kvinnliga läraren arbetar på gymnasiet, den manlige läraren arbetar på 

högstadiet. Båda är unga och har inte arbetat mer än fem år. De är intervjuade i 

egenskap av möte med elever utanför verksamheten. Den kvinnliga mötte elever via 

Facebook och den manlige via ett fritidsaktivitet samt Facebook. En manlig och en 

kvinnlig lärarstudent har intervjuats där den manliga intervjuades i egenskap av 

lärare under VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och den kvinnliga i egenskap av 

elev till en lärare under sin mellanstadietid. Den manlige lärarstudenten mötte elever 

på sitt fritidsaktivitet samt fick förfrågningar via Facebook. Den kvinnliga 

lärarstudenten mötte en lärare på sina fritidsaktiviteten under mellanstadiet. En elev 

på högstadiet intervjuades i egenskap av elev till en lärare som hon kontinuerligt 

möter via ett fritidsaktivitet samt har inlagd på Facebook, vilket är densamma som 

den manlige läraren.  

Vid varje intervjutillfälle upplystes respondenter om undersökningens syfte och 

deras del i undersökning, vilket är i enlighet med informationskravet från 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
70

 

Eleven som intervjuades var under 15 år och hennes förälder samtycke för 
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deltagande i undersökningen, i enlighet med samtyckeskravet.
71

 Övriga respondenter 

var myndiga vid undersökningstillfället. Under intervjuerna hade respondenter 

tillfälle att avbryta, men så skedde icke.
72

 Konfidentialitetskravet uppfylls i 

undersökningen genom att aktuella personuppgifter som namn, arbetsplats, skola och 

stad inte anges i uppsatsen.
73

    

4.3 Databearbetning 

För att skapa en giltig kvalitativ analys enligt Lantz, har insamlad data bearbetats och 

helhetens olika delar har fördjupats för att därigenom uppmärksamma mönster av 

respondenternas utsagor.
74

 Dessa mönster bildar resultatets olika delar. En 

förutsättningslös intervju är svårt att uppnå, vilket innebär att intervjuaren tolkat både 

under intervjutillfället och under databearbetningen. Intervjuerna spelades in, vilket 

innebär att respondenternas svar registreras exakt och gör studier av resultatet mer 

reliabelt. Däremot kan det vara svårt att få spontana svar när en intervju spelas in 

enligt Patel och Davidson.
75

 Efter intervjuerna har ljudinspelningen transkriberats. 

De mönster som funnits i transkriberingen har tolkats och bearbetats för att göra 

resultatet synligt och logiskt disponerat. Genom de kategorier som de 

uppmärksammade mönstren har gett upphov till blir beskrivningen genomskådlig 

och möjlig att svara mot problemformulering och frågeställning. Via transkribering 

förekommer alltid tolkningsproblem, enligt Patel och Davidson, vilket medvetenhet 

om skapar högre validitet.
76
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5 RESULTAT 

5.1 Upplevelser av digitala och fysiska möten 

5.1.1 Elever söker kontakt 

I början av sin yrkestid hade den kvinnliga läraren elever på sin privata Facebook. 

Första gången en elev försökte bli vän med henne funderade hon länge och godkände 

eftersom hon inte ville göra eleven ledsen. Snart hade 75 elever lagt till henne på 

Facebook och då kände hon att det gick överstyr. Hon berättade för alla sina klasser 

att hon inte tyckte det kändes riktigt bra och tog bort alla elever från sin privata 

Facebook i samband med att hon skapade en professionell Facebook. Skolan har en 

egen Facebook där eleverna kan ta del av information som rör skolan. Därigenom får 

läraren kontakt med eleverna och har startat grupper som används i verksamheten.    

Läraren berättar att för eleverna är:  

internet sammankopplat med det vanliga livet, det finns liksom ingen skillnad, 

ingen gräns. De lever sitt liv på nätet som de lever sitt vanliga liv, kanske nästan 

mer på nätet för de är så hemma på den arenan… Så det är bra att vi finns på den 

arenan.
77

  

Den manlige läraren har två elever på sin Facebook. Den ene träffar han utanför 

verksamheten och reflekterade inte över att det var en elev när han godkände hennes 

vänförfrågan. Den andra eleven uppfattade han inte att det var en elev förrän han 

hade godkänt vänförfrågan. Den manlige lärarstudenten fick vänförfrågningar på sin 

privata Facebook av flera av sina elever. Han ignorerade förfrågningarna. En av 

eleverna frågade om han hade sett vänförfrågningen och då svarade han att han inte 

har elever på Facebook för att det är hans privata sida, vilket eleven förstod. De 

andra eleverna frågade inte något om det och lärarstudenten tolkade det som att de 

förstod skillnaden mellan privat och professionell eftersom det inte är vanligt att 

lärare har elever på sina Facebook-sidor.  

Den kvinnliga eleven lade till sin lärare på Facebook eftersom hon ansåg att de hade 

en mer vänskaplig relation än en lärare- och elevrelation. Eftersom de har så många 

gemensamma vänner upplevde eleven det som praktiskt att ha honom tillagd på 

Facebook. Eleven upplever alltså att deras relation är mer vänskaplig och det 

manifesteras genom att lägga till läraren på Facebook. Den kvinnliga eleven 

upplevde först att det kändes konstigt att träffa läraren både som lärare och som 

privatperson. Hon tyckte det kändes udda på ett bra sätt eftersom det inte är särskilt 

många som möter läraren utanför verksamheten.  

Den manlige lärarstudenten upplevde att eleverna han träffade utanför verksamheten 

gjorde fler försök att söka personlig kontakt. ”Men jag antar att för de jag bara 

träffade i skolan var jag bara lärare med jag för de andra utanför skolan var mer än 

lärare.”
78

 Eleverna försökte hälsa och inför grupp få bekräftelse för att de träffade 
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lärarstudenten utanför verksamheten. Att möta lärarstudenten utanför verksamheten 

verkade, enligt lärarstudenten, vara statusrelaterad i klassrummet. Han tror att 

eleverna ville få en mer personlig relation till honom på grund av att han var ung och 

omtyckt i klassen och att eleverna genom en mer personlig relation skulle få högre 

status i klassrummet.  

5.1.2 Möten på fritidsaktiviteter 

Den manlige läraren möter främst två elever på en gemensam fritidsaktivitet där han 

är styrelsemedlem. Fritidsaktiviteten är en form av teater där han i teatervärlden har 

en auktoritär ledarroll. Läraren upplever det som att han har ledarroller både som 

lärare, styrelsemedlem och i teatervärlden och att det inte blir en vänskapsrelation till 

eleverna i mötet utanför verksamheten. En av eleverna möter han i egenskap av vän 

till elevens storebror där han även möter eleven i dennes hem. Den manlige 

lärarstudenten träffade elever som han hade under sin VFU både i verksamheten och 

utanför i en ungdomsgrupp. I början av sin utbildning utförde han flera perioder av 

sin VFU på högstadiet och eleverna var engagerade i samma ungdomsgrupp som 

lärarstudenten var ledare för. Den kvinnliga lärarstudenten mötte sin 

klassföreståndare under mellanstadiet utanför verksamheten som schack- och 

baskettränare. De tränade några dagar i veckan efter skoltid. Verksamheten var 

frivillig men flera klasskompisar deltog i den. Läraren hade själv tagit initiativet till 

verksamheten eftersom det var intressen som han själv hade och ville föra vidare till 

eleverna. Schackträningen skedde i klassrummet och basketträningen i idrottssalen. 

Den kvinnliga eleven möter en lärare i fritidsaktivitet, en lärare som hon haft under 

tiden som de båda besökte fritidverksamheten men som hon inte längre har som 

lärare. Efter att hon haft honom som lärare blev han närmare vän med hennes bror 

och besöker deras gemensamma hem. Läraren berättade för henne om fritidsaktivitet 

och eleven tyckte det lät roligt och var enligt hennes egna intressen. Därigenom fick 

hon vetskap om fritidsaktiviteten men påpekar att hon inte besöker fritidsaktiviteten 

på grund av läraren utan för att hon tycker om människorna på plats och själva 

intresset.  

Den manlige lärarens andra elev, som han också möter på fritidsaktiviteten, verkar 

lägga större vikt vid att läraren finns även på fritidsaktivitet. Eleven frågar och 

samtalar om fritidsaktiviteten med lärare i en större utsträckning och läraren 

uppfattar sig själv som ett stöd mot elevens osäkerhet inför fritidsaktiviteten. Läraren 

uppfattar att han spelar en större roll och blir en trygghet för henne eftersom hon 

känner en person med ledarposition på fritidsaktiviteten. Läraren upplever inte 

samma distans mellan honom och denna elev i fritidsaktiviteten som han upplever 

med den första eleven.  
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5.1.3 Moraliskt dilemma vid gränslöshet 

Eleverna skriver privat på sina sidor och det fick den kvinnliga läraren ta del av när 

hon hade dem som vänner. ”Det blev lite jobbigt tyckte jag och det var en av 

anledningarna till att jag inte orkade ha elever på Facebook.” säger hon i intervjun 

och syftar till elevernas statusrader och bildpubliceringar.
79

 När några elever hade det 

svårt läste hon vad de skrev och blev orolig. ”Då blev det att man hela tiden kollade 

och nästan snokade, liksom, om man var orolig om det var något.”
80

 Den manlige 

läraren följer en av sina elevers uppdateringar på Facebook men ingriper inte 

eftersom han anser att eleven har det stöd som krävs och att han inte är mentor för 

eleven. Med tanke på att han även besöker elevens hem och är vän med dennes bror 

får han reda på mycket av elevens privatliv. Den kvinnliga läraren funderade över 

vems ansvaret är på internet och om hon som lärare skulle ingripa i något opassande 

som hon hittade på elevernas Facebook-sidor. Den manlige läraren var inte mentor 

för eleven han träffar utanför verksamheten men han uppgav sig vara osäker på hur 

han skulle agera om han var mentor till eleven och hade sett via Facebook att eleven 

behövde stöd. ”Jag är inte säker på hur jag skulle göra om hon inte, jag skulle ha 

diskuterat med mina kollegor om hon inte haft det stödet som hon har.” Den 

kvinnliga läraren var mentor till en elev som inte mådde bra och tog del av 

nätmobbning via sina elevers Facebook och upplevde detta jobbigt eftersom hon var 

mentor och kände att hon hade ansvar men var osäker på om hon skulle ingripa eller 

ej.  

Den kvinnliga läraren tog del av sina elevers Facebook-status, bilduppdatering och 

vad eleverna skrev till varandra. Hon blev förskräckt av hur rått språk eleverna 

använde mot varandra, ett språk som hon inte kände igen ifrån skolan. Elevers 

bilduppdateringar innehöll bilder som väckte anstöt och läraren började fundera på 

om hon skulle ingripa om hon såg något opassande på internet. Några elever skrev 

taskiga saker till varandra och läraren upplevde det som jobbigt att ta del av 

nätmobbning. Eleverna betedde sig annorlunda på internet än vad hon upplevde de 

betedde sig i klassrummet.  

5.1.4 Möten motiverar 

Den manlige lärarstudenten upplevde att eleverna ”la manken till” i hans ämnen i 

jämförelse med andra ämnen. Synnerligen motiverades de elever han träffade utanför 

verksamheten mer än de andra. Eleven som träffar sin lärare på ett fritidsaktivitet 

tycker det blir roligare att ha hans ämne eftersom hon vet att han är densamma både i 

skolan och utanför verksamheten. Hon menar att det blir mer intressant att ha ämnet 

med tanke på att hon kan diskutera med läraren under lektionen och att deras relation 

påverkar hennes inställning och motivation till ämnet i en positiv riktning. Den 

kvinnliga lärarstudenten minns att hon ville visa sig duktig för läraren. ”Man träffade 

honom så ofta och han var en så stor del av ens liv då och man ville visa sig duktigt. 
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Jag kan tänka mig att det påverkade motivationen.” Hon kan inte säga att det var 

något medvetet men tror att det undermedvetet påverkade motivationen. Den 

kvinnliga lärarstudenten berättar att hennes lärare hade en inverkan på hennes 

intresse för basket. Inspiration ifrån läraren ledde till att hon fortsatte att spela efter 

hon slutat mellanstadiet och att hon startade ett basketlag under sin gymnasietid. 

Läraren hade en roll också där, han fanns med i styrelsen till det nya basketlaget. 

Lärarstudenten berättar att läraren var en inspirationskälla för flera elever i klassen 

som också fortsatte spela basket i högstadiet och gymnasiet.  

5.2 Upplevelser av olika roller 

5.2.1 Nyskapad yrkesroll 

Den kvinnliga läraren accepterade sina elevers vänförfrågningar på Facebook till en 

början men när det blev för mycket att ta del av elevernas privata inlägg och 

bilduppdateringar samt att läraren kände att hon censurerade sig själv i sina inlägg 

avslutade hon vänskapen med sina elever på sidan. Hon uppfattar sig själv som en 

personlig lärare och ger exempel på att hon kan berätta om sig själv men betonar att 

hon vill att det sker på hennes egna villkor. Den manlige läraren uppfattar att han är 

mer vänskaplig med sina elever än vad han borde vara eftersom han är ny i sitt 

arbete. Han känner att eleverna behöver en mer auktoritär lärare med en starkare 

ledarroll än vad han har. Läraren uppfattar inte att han har en tydlig utstakad lärarroll 

utan att den är lik hans egen roll och att han lägger in mycket av sin egen 

personlighet i rollen. Trygghet i sig själv anser han vara en förutsättning för att 

kunna delge av sin egen personlighet till eleverna eftersom att rädslan att få sin egen 

identitet sårad inte är lika stor när en person är trygg i sig själv. Med hjälp av sin 

handledare utarbetade den manlige lärarstudenten ett förhållningssätt gentemot 

eleverna som är åldersmässigt nära honom. Hans handledare påpekade att tydlighet i 

lärarrollen behövs särskilt som handledaren ansåg att lärarutbildningen inte 

behandlade något angående det. Lärarstudenten som hade sin lärare också som 

basket- och schacktränare upplevde att han som person var lärare både i och utanför 

verksamheten. Den läraren hade arbetat under många år och troligtvis skapat en fast 

lärarroll som han tog med sig även som tränare i basket och schack. Hans elever var 

inte nära honom åldersmässigt. 

5.2.2 Vuxenroll 

Den manlige läraren uppfattar det på ett annat sätt än den manlige lärarstudenten. 

Han uppfattar att genom ålderskillnaden mellan honom och eleverna har han en 

vuxenroll i elevernas liv både i verksamheten och utanför. Han blir inte konfunderad 

angående om han har en vänskapsrelation till eleverna på grund av ålderskillnaden 

och att han inte har något annat än fritidsaktiviteten gemensamt med dem. Däremot 

ser han att det gemensamma intresset gör att han och eleverna lär känna varandra 

privat och att det blir mer en vänskapsrelation, som han känner sig avslappnad i, 

utanför verksamheten. Läraren anser att en lärare kan vara vän med sina elever så 

länge läraren har en klar och tydlig identitet och mognad som är större än elevens. 

Eftersom han har ansvar både som lärare och styrelsemedlem uppfattar han sig inte 

som två roller utan sätter samman yrkesrollen och privatpersonen till en vuxenroll 

gentemot eleverna både i och utanför verksamheten. Angående roller uppfattar han 

att han är densamma i korridoren som han är i fritidsaktiviteten dock ser han en 

skillnad under lektionstid. Där är det annorlunda eftersom han undervisar och har en 
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auktoritet. Den kvinnliga eleven uppfattar inte läraren som två personer, utan som en 

person, både i verksamheten och utanför. Hon uppfattar det som att lärarens yrke 

påverkar hur läraren agerar privat. Dock har eleven tänkt att hon får se på läraren 

som en roll när de är i verksamheten och ha i åtanke att han är en privatperson när 

hon möter honom som vän.  

Den kvinnliga lärarstudenten såg sin lärare som lärare både i och utanför 

verksamheten. Det tror hon berodde på att de befann sig i skolan även utanför 

verksamheten. Däremot betedde sig lärare något annorlunda, han var mer skämtsam, 

lättsam och mindre sträng utanför verksamheten än i. Läraren drog skämt och var 

inte lika strikt. Eleverna kunde springa omkring utanför verksamheten, något de inte 

fick under lektionstid. Dock upplevde hon att han var annorlunda som baskettränare 

än schacktränare. Läraren hade mer en tränarroll under basketen än han hade under 

schackträningen, där var han mer lärare. ”Vi hade slutat dagen och träningen var ju 

frivillig. Där kände man nog att vi var utanför klassrummet och då såg vi honom nog 

som tränaren fast samtidigt läraren.”
81

 Lärarstudenten såg inte läraren som en person 

eftersom han aldrig talade om sitt privatliv. ”Jag har funderat lite efteråt att han var 

lärare, att han såg sig själv som lärare. Att det liksom var hans mål i livet att vara 

lärare.”
82

   

5.2.3 Privata och professionella roller  

Den kvinnliga eleven berättar att läraren inte talar om skolan när de ses utanför 

verksamheten och att han inte talar om hur hon har det privat i skolan. Däremot kan 

de tala om det gemensamma fritidsaktiviteten under lektionstid. Den tydliga 

skillnaden mellan verksamheten och privatlivet skapar en avslappnad relation mellan 

lärare och elev. ”Jag tycker det är betydelsefullt för det gör att jag kan känna mig 

mer säker och avslappnad och så både när jag träffar honom privat och i skolan.”
83

 

Eleven skulle inte känna sig bekväm om läraren hade talat om skolan när de träffades 

privat eller om han skulle tala om privata angelägenheter i skolan. Även om eleven 

känner sig avslappnad av att läraren inte talar om fel saker vid de olika tillfällena de 

möts känner hon att det är en sorts inkräktning när de möts hemma hos henne. 

Läraren besöker inte henne, utan hennes bror, men han återfinns ändå i hennes hem. 

Det uppfattar eleven som inkräktning när hon talar i telefon och han kan höra vad 

hon talar om eller att läraren vet om vad hon har för vänner. I övrigt tycker hon inte 

att han inkräktar. Hon nämner däremot att om det hade varit någon av hennes övriga 

lärare skulle hon tycka det vara mer inkräktning på hennes privatliv eftersom hon 

tror de skulle ifrågasätta varför hon inte agerar på samma vis i skolan som hemma.  
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Det är det som är så skönt med honom för han pratar liksom aldrig hemma om 

hur det är i skolan eller i skolan hur det är hemma. Utan det blir liksom såhär: i 

skolan är det läraren och hemma är det privatpersonen.
84

 

Via den mer vänskapliga relationen mellan den kvinnliga eleven och den manlige 

läraren upplever eleven att hon kan fråga läraren och han svarar ärligt om hans 

privatliv, något hon upplever att de övriga lärarna tar illa upp av. Den manlige 

läraren upplever skillnader i relationen mellan honom och den elev han möter både 

på fritidsaktiviteten och hemma hos eleven. Vid möte på fritidsaktiviteten är eleven 

mer tillbakadragen och avvaktande mot honom än vad hon är i skolan. I skolan 

uppfattar han att eleven är mer bekväm att tala med honom än när de möts på 

fritidsaktiviteten eller hemma hos eleven.  

Jag har en lärar- och vänskapsroll till henne i skolan men när jag kommer hem 

till henne gör jag det i egenskap av vän till hennes bror och då har vi inte samma 

kontakt.
85

 

 Läraren definierar kontakten med att de inte talar lika mycket med varandra och 

håller en större distans till varandra när de möts hos eleven.  Han uppfattar att det blir 

en klyvning mellan rollerna när han besöker eleven som privatperson och att eleven 

inte är lika bekväm att tala med honom på grund av att rollerna är annorlunda. Den 

kvinnliga eleven uppfattar läraren hon träffar utanför verksamheten som trevligare, 

öppnare och inte lika strikt som de andra lärarna på skolan. Eleven anser att det är 

viktigt att de träffades inom ett fritidsaktivitet eftersom det skulle kännas obekvämt 

både för henne och läraren att träffas på tu man hand. Hon tror dessutom att det 

skulle vara obekvämt att träffas om de inte haft ett gemensamt intresse.   

Den manlige lärarstudenten var medveten om att eleverna ville bli vän med honom i 

hans lärarroll och att de till en början inte såg någon skillnad mellan läraren och 

ungdomsledaren. Det uppstod en krock mellan de olika rollerna som lärare och som 

ungdomsledare. Lärarstudenten ansåg det vara nödvändigt att upprätthålla de sociala 

koderna och betona sin auktoritet som lärare.     

Det kan när det krockar skapas stor oro faktiskt. För det är ju sociala koder och 

om de andra eleverna ser att dessa sociala koder utmanas så måste ju jag värdera 

dem [koderna] annars skapas det anarki i klassrummet och i undervisningen. För 

de koderna är viktiga, det är ju de som möjliggör vår auktoritet.
86

  

Den manlige lärarstudenten förstärkte sin lärarroll för att påvisa skillnaden mellan 

läraren och ungdomsledaren. Förstärkningen innebar att han genom kroppsspråket 

hävdade sin auktoritet och att visa ett tydligt ledarskap. Exemplen han tog fram 

under undervisningen höll han strikt objektivt för att inte släppa lärarrollen. Eleverna 

sökte bekräftelse för en relation djupare än lärar- och elevrelationen via frågor 

anspelande på att de skulle mötas utanför skolan. Genom att inte svara på frågor som 

rör möten utanför verksamheten menar lärarstudenten att han förstärkte sin lärarroll. 
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Eleverna reagerade enligt honom negativt på det och verkade först inte förstå varför 

det fanns två olika personer inom samma lärarstudent. ”I början blir det som en 

chock där de inte förstår varför det finns två olika personer. Sedan lär de sig den 

sociala koden att där spelar du lärare och det ser jag som en del av 

socialiseringsprocessen.”
87

 Lärarstudenten var medveten om att eleverna kunde bli 

besvikna, ledsna och förvånade men ansåg det vara en del av 

socialiseringsprocessen. Han betonar att det är viktigt att vara medveten om den 

sociala koden när lärare och elev har kontakt med varandra utanför verksamheten.  

5.2.4 Självcensur 

Den kvinnliga läraren uppfattar att mötet med eleven digitalt inte blir på samma 

villkor som de fysiska mötena. Hon ger exemplet att hon kan välja vad som ska 

berätta för eleverna vid ett fysiskt möte men att de kan ta del av vad hon skriver på 

sin Facebook. Den manlige läraren berättar att han censurerar sig på Facebook 

eftersom han vet att elever kan läsa det däremot anser han inte att censurerar sig i det 

dagliga mötet med eleverna eller vid möte med elever utanför verksamheten i övrigt. 

Den kvinnliga eleven uppfattar inte att hon censurerar sig själv på Facebook för att 

hon har en lärare som vän, däremot censurerar hon sig mer med tanke på att hon har 

sina föräldrar och syskon på Facebook.      

Den kvinnliga läraren har två Facebook-sidor, en privat och en professionell. På den 

privata hade hon till en början elever men hon upplevde att det hämmade henne 

genom att hon tänkte igenom extra när hon skulle skriva något och inte ville skriva 

något om att hon skulle dansa eller dricka öl med tanke på att hon är en förebild för 

sina elever. Läraren upplever sig som privat med sina elever men att det är en stor 

skillnad på att eleverna kan ta del av vad hon skriver på Facebook och när hon själv 

bestämmer det. ”Men jag kan känna, jag vill att de ska veta det när jag bestämmer 

det, inte att de kan läsa varenda sak jag gör, som det lätt blir om man har dem på 

Facebook. Jag känner att det måste finnas någon sida av gränsen mellan det privata 

och det professionella.”
88

 Genom den professionella Facebook-sidan hon har kan inte 

eleverna se vad hon skriver i statusraden och hon kan inte se vad de skriver. Den 

manlige lärarstudenten ”skärpte till sig” när han hade sina elever i ungdomsgruppen, 

vilket innebar att han inte berättade särskilt mycket om sig själv och inte drog 

paralleller till sitt eget liv utan försökte utgå ifrån någon allmän kunskap vid samtal i 

ungdomsgruppen. Han censurerade sig själv på samma som den kvinnliga läraren 

gjorde på Facebook. Detsamma gäller för den manlige läraren, som tänker en extra 

gång innan han skriver något på Facebook och upplever sig inte lika frispråkig som 

han var före han fick elever som vänner på sidan. Däremot upplever han inte att han 

hämmar sig själv när han möter eleverna privat utanför verksamheten. Läraren tror 

att han hämmar sig på Facebook eftersom distansen mellan lärare och elev blir 

kortare där med tanke på att de inte möts fysiskt och att ålder och auktoritet suddas ut 

på internet genom den publika identiteten. Han upplever inte den klara vuxenrollen 
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på Facebook, vilket han gör när han träffar elever på fritidsaktiviteten. ”Rollerna är 

inte helt utstakade på Facebook. Då blir man ju lite osäker på hur man bör reagera 

eller på vad man bör göra.”
89

 Att lärare har elever på Facebook är enligt den 

kvinnliga eleven inte så vanligt. Hennes övriga lärare har tydligt talat om att de inte 

vill ha sina elever på Facebook för att eleverna inte ska veta vad lärarna skriver 

privat och att lärarna inte ska veta vad eleverna skriver.   

5.3 Slutsats 

När lärare och elever möter varandra utanför verksamheten försöker man hålla isär 

privatliv och yrkesliv och att vara professionell gentemot sina elever aktualiseras för 

lärarna när rollerna kompliceras eftersom yrkesrollen och privatrollen inte är 

desamma. I synnerhet suddas gränserna mellan privat, yrkesroll och professionalitet 

ut på internet där de olika rollerna inte är lika tydliga som de är vid fysiska möten. 

Lärare och elev möts inte på samma nivå vid fysiska möten utanför verksamheten 

eftersom lärarna har en vuxenroll eller en ledarroll gentemot eleverna även utanför 

verksamheten. Både i de digitala och de fysiska mötena påverkas privatlivet genom 

att lärare självcensurerar sig i närheten av eleverna. Via möten mellan lärare och elev 

utanför verksamheten verkar eleverna öka motivation och kontakten mellan lärare 

och elev verkar öka samtidigt som nya frågor väcks angående ansvar gällande 

elevers privatliv.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Upplevelser av digitala och fysiska möten 

6.1.1 Professionella möten på Facebook 

Precis som i Towner och Lego Muñoz undersökning, där studenter och 

universitetsanställda finns i samma sociala media, finns lärare och elever i denna 

undersökning i samma sociala media.
90

 Den kvinnliga läraren berättar om hur enkelt 

det var att få tag på eleverna via Facebook eftersom de konstant var inloggade och att 

hon via chatt kunde få tag på eleverna i jämförelse med de äldre lärarna som inte fick 

tag på eleverna via mail eller telefon. Klapperstuck och Kearn påpekar angående 

Generation M: “They are plugged-in for most of their waking hours and are often 

plugged-in through more than one source at a time.”
91

 Det verkar enkelt att få tag på 

eleverna via de media de själva använder naturligt. De flesta är dessutom positiva till 

att ha kontakt med sina lärare via Facebook eftersom det under intervjuerna 

framkommit att det är eleverna som har sökt bli vänner med sina lärare på Facebook.   

Den manlige läraren och den kvinnliga läraren har upptäckt att eleverna inte 

censurerar sig själva av anledning att de har sina lärare på Facebook. Den kvinnliga 

eleven konfirmerar antagandet men påpekar att hon påverkas mer av att ha sin familj 

på Facebook. Genom ickecensuren ser lärarna elevernas privata sidor och upptäcker 

delar som de inte är särskilt förtjusta i. Enligt Klapperstuck och Kearn kommunicerar 

Generation M genom sina publika profiler vilka de är, vad de gillar och vilka som är 

deras vänner.
92

 Genom detta syns experimenten med vilka de är tydligt, vilket lärarna 

troligtvis inte stöter på i övrigt. I jämförelse med studenterna i Towner och Lego 

Muñoz undersökning verkar inte de intervjuade lärarnas elever verka för en mer 

skyddad profilsida på Facebook. I undersökningen oroade sig både 

universitetsanställda och studenter för erosion av professionaliteten.
93

 Däremot oroar 

sig enbart lärarna i denna uppsats för påverkan på professionaliteten och relationen 

mellan lärare och elev när för mycket information når fel. Främst oroar sig lärarna 

för hur deras information kan läsas och uppfattas av eleverna vilket leder till att de 

antingen självcensurerar sig eller väljer bort att ha elever på Facebook. Tvärtemot 

vad Applebaum skriver angående att skapa tillit genom att som lärare göra sig sårbar 

för eleverna och på så vis skapa tillit, väljer istället lärarna och den manlige 

lärarstudenten att antingen censurera sig eller att inte besvara vänförfrågningarna för 

att hålla skillnaden mellan lärare och elev.
 94

 Genom att lärarna inte delar med sig 

fullt ut av sin personlighet på Facebook via självcensur skapar de enligt Applebaum 
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inte en tillitskänsla genom att de inte litar på att eleverna ska bevara informationen 

för sig själva.
95

 Däremot uppger båda lärarna att det är annorlunda i verksamheten 

där de delar med sig av sina privatliv på eget bevåg, vilket de inte anser att det blir på 

Facebook. Genom att ta del av sina elevers Facebook-uppdateringar kände sig den 

kvinnliga läraren osäker i sin lärarroll angående ansvar för eleverna som utförde 

oönskat beteende via internetsidan. Hon kände sig också stressad över att ta del av 

elevernas informationsflöde. Att eleverna inte självcensurerar sig kan bero på att de 

tillhör Generation M och är uppväxta med nätverk där de upplever att enbart deras 

vänner finns och därför kan uttrycka sig utan självcensur samt har en annorlunda syn 

på publikt och privat.
96

 
97

 

6.1.2 Mer än bara lärare 

Den manlige läraren uppfattar att han är en trygghet för en av eleverna som han 

möter utanför verksamheten. Denne elev söker mer kontakt med läraren. Likaså 

upplevde den manlige lärarstudenten att hans elever försökte skapa närmare 

personlig kontakt med honom under hans VFU. Eleverna verkar betrakta sina lärare 

som mer än enbart lärare vilket Cramp också upptäckte i sin studie angående möte 

med elever och lärare under en skidresa. Där fick eleverna se sina lärare som hela 

personer eftersom eleverna fick tillgång till flera aspekter av lärarnas liv.
98

 I denna 

studie får eleverna också ta del av flera aspekter ur lärarnas liv. Både den manlige 

läraren och den manlige lärarstudenten möter/mötte sina elever inom ett 

fritidsaktivitet där eleverna fick se andra sidor av lärarna även om lärarstudenten 

försökte hålla sig mer objektiv för att inte låta eleverna ta del av hans privatliv. Den 

intervjuade eleven la till sin lärare på Facebook eftersom hon ansåg honom vara mer 

vän än lärare – något som Cramp också upptäckte att eleverna i hans studie, där 

elever uppfattade lärare som vänner och vårdare istället för enbart lärare.
99

 Den 

intervjuade eleven berättar att hon får ta del av ett bredare perspektiv på läraren hon 

träffar utanför verksamhetens liv, vilket hon inte gör med resterande lärare. Det 

verkar som att ingen av de intervjuade lärarna eller den manlige lärarstudenten aktivt 

försöker/försökte få eleverna att se dem som mer än lärare, vilket en av lärarna i 

Towner och Lego Muñoz undersökning försökte göra genom att aktivt söka kontakt 

med eleverna på internet.
100
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6.2 Upplevelser av olika roller 

6.2.1 Identitet och yrkesroll 

Hector beskriver att identitet och yrkesroll påverkar varandra och Hargreaves 

beskriver att en kongruens mellan identitet och yrkesroll söks vid nybildade roller.
101

 
102

 Den manlige läraren upplever inte att han är två olika personer eftersom hans 

roller är snarlika och att han är sig själv i alla rollerna. Hans elev uppfattar samma 

sak, att han inte påverkas av sina roller utan att han alltid är samma person. Däremot 

uppfattar den manlige lärarstudent att hans elever undrade varför det fanns två olika 

personer inom samma man eftersom han betedde sig olika som lärare och 

ungdomsledare även om han lät sin lärarroll påverka ungdomsledarrollen. Den 

kvinnliga läraren lät hennes lärarroll påverka hur hon ville framställas på internet och 

genom det upptäckte att hennes privatliv inte var fullt kongruerad med lärarrollen. 

Enligt Hector kan roller upplevas som tvångströjor om de inte stämmer överrens med 

ens egen personlighet, om läraren upplever det så är inte klarlagt men lärarrollen och 

hennes privatliv stämde inte riktigt överens.
103

      

Rollinnehavarnas värderingar, attityder och personlighet påverkar rollerna och 

skapar en komplexitet som gör varje roll och möte unikt.
104

 Genom att den manlige 

lärarstudenten och den kvinnliga läraren ändrade sina privata roller kan värderingar 

och egna förväntningar på lärarrollen synas. Enligt den kvinnliga läraren är inte en 

lärare ute på krogen, därför censurerade hon den delen av sin identitet när hon skrev 

på Facebook. Enligt den manlige lärarstudenten är en lärare objektiv och berättar 

sparsamt om sig själv, vilket ledde till att han blev objektiv och inte berättade om sig 

själv både i lärarrollen och som ungdomsledare. Enligt Hector formas identiteten före 

rollerna och kommer alltid att vara densamma, men att människor uppträder olika i 

olika sammanhang.
105

 
106

 Läraren och lärarstudenten är samma personer men väljer 

att inte visa de delar de inte anser lever upp till förväntningarna på att vara lärare. 

Det är en sak om lärare i skolan inte visar sina privata sidor eftersom de kan visa 

dessa under fritiden men när lärare och elev möts på fritiden blir det problematiskt 

eftersom läraren hamnar mellan sina roller som lärare och privatperson. Hector har 

erfarit detsamma som den kvinnliga läraren och den manlige lärarstudenten har – att 

förväntningar utanför verksamheten kan påverkas av yrket som personen innehar, 

vilket innebär att fritiden inte är helgad från förväntningar.
107
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Eleven som träffar sin lärare både i och utanför verksamheten får flera roller 

gentemot honom. Hon är elev, föreningsmedlem och syster till hans vän. Eleven 

uppfattar sig som sig själv när hon är föreningsmedlem medan hon som elev inte kan 

visa sin sanna identitet med tanke på klasskamraterna samt att när hon har besök av 

sin lärare hämmar hon vissa delar av sig själv (svordomar). Sin elevroll påverkar 

därför hur hon agerar i hemmet eftersom hon inte vill att läraren ska få en annan bild 

av henne.    

En lärarroll är något man tillägnar sig genom studier och erfarenheter. 

Yrkesrollen gör att man inte låter den egna personen framträda. Om man i 

lärarrollen också innefattar kunskap om interpersonella relationer kan roll och 

person integreras istället för att som nu hållas separerade. När ett genuint möte 

ska komma till stånd krävs det att individerna i mötet framträder som personer 

än som rollfigurer. Om läraren styrs av sin lärarroll och eleven av sin elevroll, 

försvårar det möjligheten till en nära relation mellan dem.
108

  

I dessa fall finns en klyvning mellan den kvinnliga lärarens och den manlige 

lärarstudentens yrkesroll och person, medan den manlige läraren inte har en tydlig 

klyvning. Enligt Bouman möter den manlige läraren sina elever genuint och därför 

kan en nära relation skapas mellan dem. I jämförelse har den manlige läraren en nära 

relation till eleverna han möter utanför verksamheten, vilket det inte verkar som att 

den manlige lärarstudenten hade. Bouman anser vidare att det är viktigt med mötet 

mellan lärare och elev för att eleven behöver vuxenstöd och bekräftelse. Detta ger 

den manlige läraren till de elever han möter utanför verksamheten och han påpekar 

själv att en av eleverna söker mycket bekräftelse ifrån honom, vilket han 

tillgodoser.
109

   

6.2.2 Rollers påverkan på varandra 

Den manlige läraren och den manlige lärarstudenten upplever att de har flera roller 

vid möte med elever utanför verksamheten. Dessa roller påverkar yrkesrollen på flera 

vis. Hector skriver ”De olika rollerna jag har vid sidan om min yrkesroll påverkar 

naturligtvis den.”
110

 Den manlige läraren uppfattar att hans vuxenroll, styrelseroll i 

fritidsaktiviteten och yrkesroll påverkar varandra. Uppfattningen av att han har en 

vuxenroll gentemot de yngre på fritidsaktiviteten och till sina elever kan vara en 

påverkan av yrkesrollen – där han har ett stort ansvar för sina elever. En annan 

påverkan av olika roller är att läraren uppfattar sig att ha en vänskaps- och 

lärarrelation till de två elever han möter både i och utanför verksamheten. I 

sammanhanget har han två roller – lärare och vän, som han inte skulle haft om han 

inte mött eleverna utanför verksamheten. Exakt hur läraren påverkas av de olika 

rollerna är svårt att säga, men faktumet att lärare påverkas av relationerna till sina 

elever i arbetet konstateras av Birnik som betonar vikten av att analysera hur lärare 
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reagerar med tanke på personlighet och professionalitet.
111

 Den manlige läraren har 

inte reflekterat särskilt mycket angående de olika roller han har gentemot eleverna. 

Däremot har den manlige lärarstudenten reflekterat och diskuterat angående det med 

sin handledare och upptäckt att hans ungdomsledarroll och yrkesroll påverkar 

varandra. Han har medvetet betonat sin auktoritet under lektionstid eftersom han 

ville tydliggöra sin yrkesroll för de elever han mötte i sin ungdomsledarroll. 

Yrkesrollen påverkade också ungdomsledarrollen genom att han var mer objektiv än 

personlig när hans elever fanns där i jämförelse med hur han agerade i andra grupper 

när hans elever inte var närvarande. Enligt Birnik ingår det i ett professionellt 

förhållningssätt att vara nära eleverna men samtidigt ha distans till dem.
112

 Hector 

skriver följande:  

Men om man plötsligt känner sig osäker i sitt arbete, kan det hänga samman med 

att man håller på att lämna den trygga kärnan i yrkesrollen och ge sig ut i 

’ingenmansland’, gränsområdet mot andra roller.
113

  

I gränsområdet mot andra roller befinner sig både läraren och lärarstudenten. 

Lärarstudenten, som har reflekterat mer om det, torde därför ha känt att de två 

rollerna påverkade varandra och därigenom en trolig osäkerhet, vilket Hector skriver 

om.  

Förväntningarna på hur läraren och lärarstudenten ska agera krockar när de olika 

rollerna ställs emot varandra. Lärarens roller som lärare, vuxen och styrelsemedlem 

har liknande förväntningar på sig och därför blir inte krocken lika stor som den blir 

mellan lärare och vän, som läraren också upplever. Eftersom läraren säger att han 

inte reflekterar särskilt mycket över de olika rollernas förväntningar, tyder det på att 

de inte har krockat nämnvärt med varandra, vilket innebär att vänskapsrollen han 

anser sig ha gentemot sina elever inte är en vänskap på samma nivå utan en vänskap 

där maktbalansen är till lärarens favör. Genom en tolkning av Hargreaves, som 

skriver att det är vanligt att rollinnehavaren faller för den som har störst makt i 

situationen, kan det därför bli att förväntningarna på hans elevs roller krockar och 

eleven därför faller för lärarens makt i situationen.
114

 Läraren kan också ha sökt en 

kompromiss mellan rollerna, något som Hargreaves också nämner som lösning 

mellan olika förväntningar på roller.
115

 Kompromissen torde i sammanhanget vara 

mellan rollerna där läraren besöker eleven som vän till elevens bror samt hans 

ansvarsroller (lärare, vuxen, styrelsemedlem) där han inte bryter de olika sfärerna 

som existerar mellan hem och skola genom att inte tala om hemmet i skolan och 

tvärtom. Både han och eleven distanserar sig till varandra när de möts i hemmet, 

eftersom det är två olika roller och i hemmet härskar lärarens roll som broderns vän 

respektive elevens roll som vännens syster och inte lärar- och elevrollerna. I hemmet 
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ges prioritet för broderns vän respektive vännens syster medan prioriteten i skolan 

ges till lärar- respektive elevrollen, vilket är enligt vad Hargreaves erfar vid dubbla 

roller.
116

 

Den manlige lärarstudenten gav sin lärarroll mer legitimitet än sin ungdomsledarroll 

eftersom han betonade lärarrollen samt drog in på sin personlighet under 

ungdomsledarrollen. Därigenom gav han lärarrollen prioritet. Hargreaves skriver att 

det är vanligt att falla för den roll som har störst makt, vilket lärarrollen torde ha i 

jämförelse med ungdomsledarrollen.
117

 Lärarstudenten tycks inte ha sökt en 

kompromiss mellan rollerna utan låtit lärarrollen ta över fullständigt och påverka 

ungdomsledarrollen. Han prioriterade yrkesrollen framför den privata rollen, vilket 

även den kvinnliga läraren gjorde. Den kvinnliga läraren fann att hennes roll som 

privatperson påverkades av sin lärarroll när hon censurerade sig själv på internet. Där 

lät hon sin privata roll ge efter för hennes lärarroll eftersom de förväntningar hon 

upplevde fanns på hennes lärarroll krockade med hennes privata roll. Både den 

kvinnliga läraren och den manlige lärarstudenten upplevde att maktfördelningen 

tippade över till yrkesrollens favör i jämförelse med den privata rollen. Genom 

maktfördelningen gav de prioritet för yrkesrollen. Den kvinnliga läraren försökte 

först finna en kompromiss genom att censurera sig men upptäckte att yrkesrollen tog 

över privatrollen och lät därför ta bort eleverna på sin Facebook-sida.  

6.3 Sammanfattning  

Lärare och elever möter varandra på samma arena, vilket är en arena som främst är 

elevernas. I motsats till Towner och Lego Muñoz studie verkar inte eleverna 

självcensurera sig med tanke på att det finns lärare som har tillgång till deras 

Facebook däremot självcensurerar sig lärarna. Troligtvis spelar generationsklyftan in 

vid uteblivning av självcensur för eleverna, vilket Klapperstuck och Kearns skriver 

om den annorlunda synen på privat och publikt som Generation M har i jämförelse 

med tidigare generationer. En annan orsak kan vara att eleverna betraktar lärarna 

som mer än lärare eftersom de möter dessa utanför verksamheten. Precis som i 

Cramps studie upplever den intervjuade eleven läraren hon träffade utanför 

verksamheten som mer än lärare. Dock var det inget som någon av lärarna försökte 

skapa till skillnad från en av lärarna i Towner och Lego Muñoz studie försökte göra.  

Rollerna kompliceras via möte mellan lärare och elev utanför verksamheten. En av 

lärarna anser inte att hennes yrkesroll är densamma som hennes privatliv vilket 

orsakar hennes självcensur. Självcensuren som lärarna och den manlige 

lärarstudenten utför kan tyda på deras egna förväntningar på lärarrollen, enligt både 

Hargreaves och Hector, som skriver om rollerna och dess förväntningar. Att det är en 

klyvning mellan yrkesroll och privatliv är tydligt hos den kvinnliga läraren och den 

manlige lärarstudenten däremot lyckas den manlige läraren hålla sin yrkesroll och 

vuxenroll nära varandra samt hade den kvinnliga lärarstudentens lärare en distinkt 
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skillnad mellan lärare och privatperson eftersom han uppfattades vara lärare också 

utanför verksamheten. Den kvinnliga eleven uppfattar en klyvning via att vara elev 

och vän till läraren hon möter utanför verksamheten. Enligt Birnik ska en lärare vara 

nära men inte för nära sina elever, vilket upplevdes olika av den manlige läraren som 

inte ansåg det vara ett problem och den manlige lärarstudenten som ville distansera 

sig från eleverna utanför verksamheten och hålla tydligt på sin lärarroll. De olika 

rollerna krockade och fick olika prioritet, vilket Hargreaves skriver om, i olika rum. 

Det var en distinkt skillnad för den manlige lärarstudenten men också den manlige 

läraren avgränsar sina roller och ger högre prioritet till vuxenrollen i både 

verksamheten och utanför men skiljer på privat och arbete genom att inte tala om 

privat i verksamheten och vice versa.    

6.4 Diskussion angående undersökningen 

Genom riktade öppna intervjuer med lärare och elever som mött lärare och elever 

utanför verksamheten belyser uppsatsen genom en kvalitativ analys hur dessa möten 

upplevdes samt hur de upplevdes påverka privat- och arbetsliv med fokus på roller. 

Privat och professionalitet äventyrades genom att rollerna blev otydliga på internet 

och att flera roller innehades vid fysiska möten vilket ledde till att lärare 

självcensurerade sig för att hålla professionaliteten. Mötena spelade en roll angående 

en positiv riktning på elevernas motivation och på kontakten mellan lärare och elev. 

Resultaten är giltiga under den särskilda kontexten och det går inte att dra generella 

slutsatser huruvida alla möten mellan lärare och elev utanför verksamheten kan 

uppfattas. Däremot kan slutsatser dras i hur de aktuella mötena uppfattas och ge en 

förståelse för fenomenet att mötas utanför verksamheten. Syftet att ta reda på hur 

mötet upplevdes har genom resultaten lett fram till svaren att de upplevdes svårt 

angående privatliv och professionalitet och att rollkonflikter uppstod. Kommande 

studier skulle kunna fokusera på hur det kommer sig att elever söker kontakt med 

lärare via Facebook eller lägga mer fokus på hur motivation påverkas av relationer 

utanför verksamheten. Ett ytterligare förslag till en studie är att undersöka hur stor 

påverkan lärarens ålder har för relationer utanför verksamheten. 

Undersökningsmässigt skulle fler intervjuade elever ge en intressant studie.  
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Intervju med den kvinnliga läraren, inspelad 4/4 2011. 
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Intervju med den manlige lärarstudenten, inspelad 14/4 2011. 

 

Intervju med den kvinnliga lärarstudenten, inspelad 14/4 2011. 

 

Intervju med den kvinnliga eleven, inspelad 13/4 2011. 
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BILAGA 1 

Följande intervjufrågor utgick intervjuerna ifrån.  

 

Berätta om på vilket sätt du möter elever/lärare utanför verksamheten. 

Hur upplever du att ta del av elevernas privatliv? 

Hur upplever du läraren utanför verksamheten? 

Upplever du att du aktivt försöker hålla isär yrkesroll och privatliv? 

Vilka för- och nackdelar finns vid möte mellan lärare och elever utanför 

verksamheten? 

 

 

  


