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Abstract 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur man som lärare skall kunna sätta gränser 
mellan sin yrkesroll och sitt privatliv i relationen med elever/föräldrar. I undersökningen har 
jag valt att använda mig med hjälp av en teoretisk modell för att studera denna gränssättning. 
Modellen har inte för avsikt att bevisas utan skall fungera som en utgångspunkt i 
undersökningen. Jag har begränsat mig till att endast studera lärarens omsorgsansvar för 
elever på gymnasiet. Studien sker utifrån ett lärarperspektiv och har genomförts med hjälp av 
en kvalitativ intervju metod för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen. Jag har genomfört 
djupintervjuer med fem stycken gymnasielärare på tre olika kommunala gymnasieskolor i 
Stockholms län.  
Den teoretiska anknytningen i min studie bygger på en definition av vad begreppet ett 
professionellt förhållningssätt står för och en beskrivning av den teoretiska modell jag har valt 
att använda mig av. Jag har också kortfattat redogjort för en del teoretisk litteratur som delvis 
ligger till grund för de teorier som beskrivs i  modellen. 
 
Jag har kommit fram till i min undersökning att det är viktigt som lärare att kunna sätta 
gränser mellan sin yrkesroll och sitt privatliv i relationer med elever/föräldrar. Denna 
gränssättning är problematisk och att lärarens personliga kvalitéer och egenskaper betyder 
mycket i relationer och möten med elever/föräldrar inom omsorgsrelaterade frågor. Studien 
visar också på att det kan finnas olika typer av lärare med olika förhållningssätt till hur man 
skall sätta gränser mellan det privata och det professionella. Jag drar även slutsatsen att det är 
viktigt att läraren har möjligheter att kunna få hjälp i olika svåra gränsdragningssituationer 
som kräver detta för att kunna agera utifrån ett ”professionellt förhållningssätt”. I 
undersökningen framkommer också att lyhördhet är en viktig egenskap att ha som lärare och 
att åldern och erfarenheten är relevant för att öka lärarens självkännedom. Det är viktigt att 
skolorna kan stödja lärarna i deras arbete i gränsdragningsproblematiken exempelvis genom 
olika fortbildningar och handledningsgrupper i dessa frågor. Man kan som yngre lärare också 
ha ett större behov av stöd i dessa frågor. 
Den teoretiska modell jag hade valt att använda mig av fungerade som ett bra stöd för min 
undersökning men det är också troligt att det kan finnas andra liknande modeller som man kan 
använda sig av för att forska inom området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:   lärare   gränssättning   relationer   yrkesroll   privatliv   omsorgsansvar 
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1. Inledning 
 
I rollen som lärare ställs man ibland inför situationer i relationen till elever och deras familjer, 
där man har svårt att veta var gränserna går. Att vara lärare är inte enbart att vara 
kunskapsförmedlare eller utbildningsansvarig, utan i rollen ingår också ett omsorgsetiskt 
ansvar för eleverna. Ett omsorgsansvar har blivit mera tydligt uttalat i de senaste läroplanerna 
och omfattas till och med gymnasiet. Inte bara dagens mentorskap medför ett större krav på 
lärarna utan även att uppfylla flera otydligare fostransmål hamnar inom omsorgsansvaret.  
 
Att definiera vad innebörden av ett omsorgsetiskt ansvar innebär professionellt för en lärare är 
svårt eftersom det finns en gråzon i gränsen mellan lärarens uppgift och att omsorgsbegreppet 
i sig kan upplevas vara gränslöst. Detta leder i sin tur till att det kan bli svårt att sätta gränser 
för vad som är privatliv och för vad som anses som yrkesverksamhet (Fjällström, 1997 
sid.10). Jag definierar det som ansvarsområden kopplade till mentorskapet, till lärarens 
fostransuppgift som inriktar sig på elevernas emotionella utveckling. 
 
Som lärare är man exponerad i en yrkesroll som också innebär att kunna skapa tillit och 
framgå som ett föredöme för eleverna. Det kan av naturliga skäl innebära att eleverna vänder 
sig till sin lärare i frågor som inte har med undervisningen att göra. Förändringar pågår 
naturligtvis ständigt i samhället och inom skolvärlden märks det inte enbart genom förändrade 
läroplaner, utan idag ser man exempelvis en ökad mångfald av skolor med olika profileringar 
och alternativa ägandeförhållande växa fram. Det kan bli svårt för en lärare att orientera sig i 
tillvaron. 
 
Som lärare kan man samtidigt ha många olika relationer och möten med elever varje dag i 
skolan. Detta kräver att läraren förutom sin personlighet också kan förhålla sig till olika 
möjliga sociala processer som kan uppstå i lärarens roll med sina elever. Inom det som inte är 
undervisningsrelaterade processer kan många andra situationer uppstå, där läraren och eleven 
hamnar i social process, som kan vara svårhanterlig eller svår att förutse för läraren. Det kan 
vara svårt att skilja på vad som ingår i lärarens yrkesroll och vad som inte hör dit. Du är ändå 
som lärare tvungen att sätta gränser inom ditt ansvarsområde. Du kanske upptäcker att här 
finns inga klart uttalade regler för hur man skall göra. Du måste kunna skilja på vad som är 
privat och vad som hör till din yrkesroll. Det finns här en gränsdragningsproblematik som 
man som lärare måste förhålla sig till. 
 
Jag tycker det är intressant att veta vad det är som förväntas av mig idag som lärare. 
Skolornas verksamhetsplaner och läroplanen ställer sina krav. De arbetsuppgifter som bottnar 
i den personliga erfarenheten eller, ”den tysta kunskapen” hör också hit, fastän denna inte 
finns uttalad. Enligt Margareta Normell (2002, sid. 11-20) förväntas jag som lärare i en 
tjänsteställning uppträda, ansvara och bete mig utifrån de speciella plikter som avses i min 
yrkesroll. Det traditionella är kravet på en god yrkesetik är det viktigaste och hon anser att 
detta också gäller idag. Hon definierar en lärares sociala kompetens utifrån, att i sin yrkesroll 
som lärare medvetet har tänkt igenom ett sätt, att förhålla sig till andra människor som man 
möter i arbetet. Kravet på att läraren att skaffat sig denna förmåga, anser hon har ökat i dagens 
yrkesroll. Läraren liksom prästen framstår när man pratar om begreppet förr i tiden, alltid som 
tillgängliga eller avsaknad av en på gräns mellan privat- och yrkesliv. För att belysa detta 
utifrån dagens situation är det orimligt att begära att dagens lärare skall ha kraft eller 
skyldighet att ständigt vara i tjänst.  
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Normell (2002) har använt sig av en teoretisk modell som ligger till grund för att skapa en 
form av tankekarta åt en lärare för att knyta upp lärarens olika förutsättningar och personliga 
kvalitéer som kan finnas. Detta skall läraren utgå ifrån för att kunna skaffa sig ett 
”professionellt förhållningssätt” i det vardagliga arbetet. Jag bedömde att hennes teorier skulle 
kunna användas av mig som ett stöd eller en utgångspunkt för att göra min undersökning.  
 
Jag är väl medveten om att jag har valt ett svårt undersökningsområde. Samtidigt upplever jag 
att inom området finns frågor som jag inte riktigt fått svar på under min lärarutbildning. Jag 
hoppas få en djupare en insikt i de frågor kring en lärares arbetssituation som studien avser  
genom att göra denna undersökning. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som lärare skall förhålla sig till att kunna 
sätta gränser mellan sin yrkesroll och sitt privatliv i sina relationer med elever/föräldrar i 
skolan. Jag kommer att avgränsa undersökningen utifrån ett lärarperspektiv och det kommer 
att handla om lärarens omsorgsetiska ansvar på gymnasiet. 
 
 

• Vilka egenskaper och kvalitéer hos en lärare påverkar eller styr förmågan att sätta 
gränser i lärarens relationer med elever/föräldrar i omsorgsetiska frågor? Kan man 
finna olika ”lärartyper” i synen på lärarens uppgift? 

 
• Vid vilka olika typer av möten är det svårast att sätta gränser som lärare i relationen 

med elever/föräldrar? Gäller det stora förtroenden, för intima förtroenden eller elevers 
projicering på läraren? 

 
• Vilka normer och strukturer på skolan kan ha betydelse för läraren att använda sig när 

denne skall sätta gränser i sina relationer med elever/föräldrar avseende yrkesroll och 
privatliv?  
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3. Teoretisk anknytning 
 
En författare som fördjupar sig i frågor om en lärarens arbetssituation och har ägnat tid åt att 
forska kring detta är Margareta Normell (2002). Hon har erfarenhet som gymnasielärare, 
psykoterapeut och utbildningsledare i handledning. Hon upplever att lärarens yrkesroll har 
förändrats under de senaste decennierna. Hennes teorier fokuserar utifrån ett lärarperspektiv. 
Läraren kan med utgångspunkt ifrån vad hon kallar för ett professionellt förhållningssätt bli 
bättre på att hantera sin yrkesroll. Det professionella förhållningssättet kan liknas vid en 
personlig plattform hos läraren som består av både kunskaper och färdigheter inom olika 
ämnesområden och som består av personliga kvalitéer. Till personliga kvalitéer eller 
personliga egenskaper, räknar hon bland annat hur vi förhåller oss i olika möten med 
människor som vi träffar i olika sammanhang i vår yrkesroll.  
 
 
3.1 Definitionen av ett professionellt förhållningssätt enligt Normell. 
 
Jag har utgått ifrån ett antagande att Margareta Normells (2002, sid. 11-20 och 41-58) teorier 
skall ge stöd för uttrycket att det idag skulle finnas en förändrad pedagogroll i en förändrad 
tid. Jag avser då i min studie, att ta hjälp av de faktorer som anses ligga till grund för denna 
teori. Normell (2002) redogör om vikten av att dagens lärare har ammannat en attityd till sitt 
yrke som innebär att de anses ha ett professionellt förhållningssätt i det praktiska 
vardagsarbetet för deras arbete i skolan. Denna definition belyser naturligtvis inte bar lärarens 
omsorgsetiska ansvar utan omfattar också de utbildnings- och kunskapsrelaterade 
ansvarsområdena. 
 
Normell definierar begreppet ett professionellt förhållningssätt på följande vis: 
 

• Att ständigt vara medveten om vad som krävs för arbetets fullgörande och när så 
behövs kunna sätta egna behov åsido. 

• Att vara medveten om egna behov och känslor. 
• Att vara medveten om att elevernas beroendeställning ställer särskilda krav på etiskt 

godtagbart handlande. 
• Att kunna skapa, utveckla och avsluta tillräckligt goda relationer till eleverna så att ett 

optimalt lärande underlättas. 
 
3.2 Normells modell 
 
Normell (2002) utgår ifrån att det krävs tre förutsättningar för ett uppfylla ett professionellt 
förhållningssätt.  
 
Identitet: Kort beskrivet, ”att veta var man hör hemma”. Denna förutsättning vilar på dels en 
formell utbildning, dels på den praktiska yrkeserfarenhet som läraren har tillskansat sig 
genom åren – att ha förvärvat sig en ”tyst kunskap”. En sista faktor är de skrivna och oskrivna 
etiska regler som gäller och sedan de föreskrifter som talar om vilka konsekvenser det medför 
om reglerna bryts. 
 
Integritet: Det är att ha något eget som är ”viktigt och dyrbart” för en. Det skall gå att skydda 
sig mot intrång – att ha möjligheten att kunna distansera sig mot andra människor i en relation 
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eller ett möte. Kanske kan man beskriva det som att ha ett skal som skyddar ens inre – som 
ger dig ett självvalt avstånd till andra människor. 
 
Personlig mognad: Hos alla människor pågår en mognadsprocess och vi har alla hunnit olika 
långt på vägen. Att man som person har kommit en bra bit på vägen i den egna 
mognadsprocessen. Ju bättre du känner dig själv och dina känslor desto större möjlighet har 
man att skilja på ”vad som är sant och vad som är dina förställningar om dig själv”. Ju mer 
man byter ut de felaktiga föreställningarna om sig själv och ersätter dem med föreställningar 
som stämmer bättre överens med verkligheten desto bättre känner du själv. Du vet mer om 
dina egna starka och svaga sidor. 
 
Normell (2002) har till stöd för sin teori och tankegång arbetat fram form av ”modell” som 
beskrivs i figur 1 som visas nedan. 
 
 

 
 
Figur 1: Margareta Normell (2002 sid. 44) ur boken Pedagog i en förändrad tid. 
 
 
I modellen ser man olika ringar. I cirkeln i mitten finns faktorerna för de tre olika 
förutsättningar som krävs för ett professionellt förhållningssätt. Men dessa förutsättningar är i 
sin tur bestående mer eller mindre av olika personliga kvalitéer eller egenskaper som en lärare 
har i sin yrkesroll. Alla de ovala ringarna visar på tänkbara områden där de personliga 
egenskaperna spelar in. Denna tankekarta skall kunna underlätta för läraren att se sina starka 
och respektive svaga sidor när man skall agera utifrån ett professionellt förhållningssätt i det 
praktiska vardagsarbetet.  
 
3.3 Teoretisk litteratur kring Normells teorier 
 
Fokus hamnar på att studera de faktorer som påverkar de omsorgsrelaterade ansvarsområdena 
hos läraren, som framkommer utifrån mina avgränsningar. Normells (2002, sid. 44) modell 
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lägger en stor vikt vid den egna personens självkännedom. Jag kommer i detta avsnitt att kort 
nämna några olika författare och forskare som jag uppfattar har inspirerat henne till att skapa 
hennes modell och teorier. 
 
För att känna sig själv måste man också känna till och vara medveten om sina egna känslor. 
Denna kunskap brukar kallas emotionell intelligens enligt Howard Gardner. En amerikansk 
psykolog har vidareutvecklat dessa teorier utifrån att det är känslorna som styr människan, 
både de medvetna och omedvetna känslorna. ”Människor som är medvetna om sina känslor 
medan de pågår har självklart ett visst mått av insikt när det gäller känslolivet…deras 
medvetenhet hjälper dem att handskas med sina känslor” (Goleman, 1998 sid. 71). Det 
Goleman beskriver är som han kallar det, ett själviakttagande, eller känslans intelligens. 
Goleman har fortsatt att forska kring sina teorier om känslans intelligens och kopplat ihop det 
med arbetslivet. Han anser bland annat att reglerna i arbetslivet har förändrats och att den 
sociala kompetensen framhävs alltmer som en viktig egenskap för den yrkesarbetande. 
Behovet av självinsikt blir större och större. Att ha kunskap om sina starka och svaga sidor är 
ett ovärderligt redskap inom organisationer och i samhällen som är i ständig förändring. 
Också förmågan att uttrycka sina känslor på rätt sätt har blivit viktigt, exempelvis kan det 
finnas olika koder för hur man utrycker känslor inom olika kulturer (Goleman, 1999 sid. 63-
83). 
 
Svåra känslor kan dyka upp inom en lärare under sitt yrkesutövande som denne kanske inte 
vet hur man skall handskas med, exempelvis i en relation med en elev.  Hur stor är då min 
självkännedom? Var går då mina gränser? Vad upprör mig? Vad tycker jag illa om? Vad 
lugnar mig? osv. Denna form av frågor kring otrygga möten diskuterar en grupp personer som 
dagligen arbetar med dessa frågor i sina arbeten, dvs. psykoterapeuter, psykologer och läkare, 
i en bok som handlar om vardagsetik och bemötande i arbete med människor. Att själv ha 
förståelsen och att ha möjligheten att ta emot hjälp, att exempelvis ha tillgång till 
handledning, kan vara viktigt i sådana situationer (Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri 
och Wikander, 2001). 
 
Normell (2002) talar mycket för att läraren kan be om hjälp. Hon menar, att inom lärarkåren 
arbetar man traditionellt i en yrkesroll där mycket av arbetstiden består av ett yrkesutövande 
utan sina kollegor. Detta gäller både undervisandet och mentorsrollen. Genom att ofta tvingas 
att lita på sig själv kan utvecklandet av omnipotens uppstå. Man tror man klarar allting själv. 
Det finns olika slags handledning att tillgå och olika handledning som kan ha olika syften. 
Med utgångspunkt ifrån lärarens omsorgsansvar, finner jag en bok, Grupphandledning med 
yrkesverksamma, som är författad av två socionomer och som behandlar frågor kring 
människovårdande arbetsuppgifter. Deras teorier baseras utifrån en modell som bygger på att 
en handledningsgrupp kan utnyttja sin mångfald av kompetenser och olika erfarenheter från 
skeenden (eller fall) som tagits upp i gruppen. Genom att tillhöra en arbetsgrupp eller ett team 
kan det också skapa en tillhörighet och som förstärker gruppmedlemmens yrkesidentitet. 
Handledning kan för en person ha flera anledningar. Det kan dels bero på mycket känsliga 
frågor som kräver en individualhandledning eller dels på andra svåra och känsliga frågor 
kring det vardagliga praktiska arbetet som bättre lämpar sig i en grupphandledning. Gruppen 
kan exempelvis ge stöd till en medlem som har svårt att skilja på vad som är egna och andras 
problem under sitt yrkesutövande. Fort- och vidareutbildning är att annat hjälpmedel som kan 
öka en persons självkännedom (Pertoft och Larsen, 1991 sid. 9-52). 
 
Normell (2002) tar upp de olika förändringarna, samhällets förändring, organisationers 
förändringar, förändrade ekonomiska villkor, nya läroplaner, allt leder fram till att en ökad 
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ovisshet som i sin tur ställer större krav på individen klara sig själv. Detta borde givetvis 
också påverka lärarna. Teorier kring denna växande modernitet som pågår i rask takt satt i 
relation till individers självidentitet, självets reflexivitet, diskuteras av Anthony Giddens, en 
samhällsteoretiker (Giddens, 1999 sid. 19-100). 
 
Läraren skall vara lyhörd och visa medmänsklighet. Det är en konst att kunna lyssna. Även i 
läraryrket förekommer situationer i yrkesrollen där elever eller kollegor är chockade eller har 
upplevt någon form av katastrof. Det finns inga färdiga teorier kring hur man agerar i 
medmänsklighet i svåra situationer som dessa. ”I många fall är ett mellanmänskligt möte där 
förvandling kan ske mer än utväxling av ord. Personer som tjänstgör i yrken där de ofta 
konfronteras med katastrofer och chockade människor lär sig snart att beröring, kramar, 
kroppskontakt kan vara av stor, kanske förvandlande betydelse för människor i 
chocktillstånd” (Crafoord, 1995 sid. 54-57). Beröring kan dock skilja sig i betydelse inom 
olika kulturer.  
 
Olika teorier finns om hur lyssnandet kan skilja sig åt på många olika vis. Man kan lyssna på 
det vardagliga och man kan lyssna empatiskt. Man kan lyssna på en undertext (vilket innebär 
att lyssna på formen istället för på innehållet man har) och man kan lyssna på tilltalet (den 
som berättar riktar alltid sin berättelse till någon). Andra former att lyssna är att man kan 
lyssna till motsägelser (dubbla budskap?). Man kan lyssna till de egna känslorna (positiva, 
negativa, logiska osv.). Avslutningsvis kan jag nämna att man kan lyssna till det omedvetna 
lyssnandet (projektiv identifikation) (Crafoord, 1995 sid. 58-72). 
 ”Det som utmärker en god lyssnare är en person som har förmånen att vara vid god psykisk 
hälsa, en tämligen mogen personlighet som är i hygglig harmoni med sig själv och därför med 
vitalitet och energi kan ägna sig åt andra människor. Den gode lyssnaren får ryktet att vara en 
god lyssnare just genom sin tillgänglighet på ett mer konstant sätt. Den goda lyssnaren har 
sannolikt förmågan att lyssna på många olika slags människor. Den gode lyssnaren har inget 
egenintresse i lyssnandet….” (Crafoord, 1995 sid. 73-74). 
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4. Metod 
 
Denna del av undersökningen behandlar vilken metod jag valde att använda mig av. Först 
kommer en beskrivning av själva forskningsmetoden och därefter en del där synpunkter och 
kritik kring metoden. Jag redogör därefter för hur jag har använt mig av metoden i uppsatsens 
arbete i avsnittet Undersökningens genomförande.  
Det är också viktigt att berätta en kort beskrivning om de olika intervjuade lärarna som jag 
också kallar för informanter. Dock håller jag hårt på anonymitetskravet så att varken skolor 
eller informanter skall kunna kännas igen i materialet. Under rubriken Personbeskrivningar 
av lärarna kommer jag göra en kortfattad presentation. 
Jag avslutar med att beskriva en del egna tankar kring valet av metod och materialet i 
intervjuerna. 
 
4.1 Kvalitativ metodik 
 
Det finns två typer av forskningsmetoder som anses vara jämbördiga att ta itu med 
samhällsvetenskapliga frågor, nämligen kvalitativa respektive kvantitativa metoder. Bägge 
metoderna är arbetsredskap som har en grundläggande likhet, att de har båda gemensamma 
syften, att de inriktar sig på att få en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur 
enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. De kvantitativa 
metoderna har som mål att samla in information och sedan omvandla den till en form av 
statistik. Den kvalitativa metoden har fokus på att det är forskarens uppfattning och tolkning 
av informationen som är väsentligt. Forskaren riktar in sig på exempelvis tolkningar av 
referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang (Holme och Solvang, 1997 
sid. 76-77). 
 
Den kvalitativa metoden har vissa utmärkande drag. Dessa konkreta kännetecken pekar främst 
på de starka sidorna för att använda sig av en kvalitativ metod och får anses spegla en idealisk 
framställning. Hit räknas möjligheten för forskaren att kunna vara följsam i sin återgivning av 
den kvalitativa variationen, göra få undersökningar men mera på djupet, göra ostrukturerade 
observationer som exempelvis djupintervjuer, och studera det unika, att ha närhet till den 
verklighet man vill undersöka samt ha intresse för att se sammanhang och strukturer. 
Forskaren har även en ”jag-du-relation”  med den person man undersöker, är medveten om att 
man som forskare både är deltagare och aktör och kan påverka resultaten genom att vara 
närvarande och slutligen att forskaren har en förståelse för det man beskriver (Holme och 
Solvang, 1997 sid. 77-79). 
 
De kvalitativa undersökningarna har en lägre grad av strukturering. Frågeställningen ligger till 
grund för att kunna ställa upp vissa riktlinjer och hållpunkter, men det finns inget krav på att 
vara bundna till dem. Uppläggningen och planeringen vidareutvecklas under själva 
undersökningsprocessen. Undersökningen präglas av få enheter att undersöks och att man 
strävar efter att nå djupet istället för bredden. Målet är att få en helhetsbild av enheterna i 
relation till frågeställningen. Syftet är att skapa en ökad förståelse för de problem forskaren 
arbetar med (Holme och Solvang, 1997 sid. 79-80). 
 
De kvalitativa metoderna har större krav på sig att legitimera sig än val av kvantitativa 
metoder. Det är viktigt att göra en validering, att kunna argumentera för hållbarheten och 
riktigheten i resultatet av en undersökning. Den kvalitativa metoden kan anses stå för ett 
samlingsbegrepp för ett tillvägagångssätt som mer eller mindre utsträckning kombinerar fem 
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tekniker. Dessa tekniker är direkt observation, deltagande observation, informant- och 
respondentintervjuer samt analys av källor (Holme och Solvang, 1997 sid. 91). 
 
4.1.1 Den kvalitativa intervjun 
 
Den kvalitativa intervjun är en teknikform att använda sig av inom kvalitativ metodik. Man 
skiljer på informant- och respondentintervju. En respondentintervju innebär att de intervjuade 
personerna också är delaktiga i det vi avser att studera. Intervjuformen anses vara en krävande 
form av informationsinsamling. Forskaren bör använda sig av en intervjumanual som blir en 
handledning till intervjun över de faktorer som forskaren tycker är viktiga. Vissa saker bör 
forskaren tänka på i urvalet av undersökningsenheter, att de blir så relevanta som möjligt. 
Intervjusituationen måste vara frivillig och att den sker med en relation som präglas av tillit. 
Intervjupersonen bör meddelas i förväg om innehållet i intervjun. Intervjun bör även spelas in 
på en kassettbandspelare för att ge forskaren en chans att låta informanterna i största möjliga 
mån få utforma sina tankar och åsikter på ett naturligt sätt (Holme och Solvang, 1997 sid. 99-
108). 
 
4.1.2 Kritik mot metoden. 
 
Det finns teorier som beskriver olika kännetäcken för dessa två olika metoder, kvalitativ och 
kvantitativ. Det blir en slags idealiserad bild av de utmärkande drag som hamnar i respektive 
metod. Jag kan inte utifrån mitt val av metod i undersökningen med säkerhet anta det skall 
fungera exakt på det jag vill forska och fördjupa mig i, men jag måste ändå försöka använda 
mig av ett metod val som jag anser passar problemformuleringen och de syften jag har med 
min studie. 
 
Ett problem med att använda sig av en intervjumetod är att en sådan situation bygger på 
närhet och förståelse vilket i sin tur kan leda till speciella förväntningar. Informanten kanske 
snabbt bildar sig en uppfattning om intervjuaren och vill leva upp till de förväntningar de tror 
intervjuaren har, istället för att ge uttryck för de egna uppfattningarna. Ett sätt att dämpa 
denna effekt ligger till viss del på intervjuaren, genom att mera agera i rollen som den 
intresserade lyssnaren (Holme och Solvang, 1997 sid. 98). Som intervjuare bör man undvika 
för mycket styrning av intervjun. 
 
Att urvalet blir begränsat vid en kvalitativ undersökning ökar också risken för att försämra 
valideringen av resultatet. Forskaren kan visserligen fördjupa sig i frågeställningarna och 
använda sig av en flexibilitet kring frågorna under intervjuprocessen. Men detta har också en 
baksida som kan bidra till att alla intervjuerna inte riktigt pekar åt samma håll och minskar 
giltigheten av undersökningen (Holme och Solvang, 1997 sid. 79-83 och 94-95).  
 
4.2 Undersökningens genomförande 
 
Syftet är att undersöka lärares gränsdragningsproblematik avseende deras privatliv och 
yrkesroll i deras relationer med elever/föräldrar i skolan. Jag har valt att till hjälp använda mig 
av en teoretisk modell som behandlar denna problematik för att kunna fördjupa mig i det jag 
avser att studera. Mitt val av modell beror på att jag tyckte den verkade intressant och 
användbar som verktyg för att utforska olika lärares syn på gränssättning utifrån mina 
frågeställningar. Normell (2002) har i sin definition av ett professionellt förhållningssätt samt 
modellens alla förutsättningar och områden, skapat en bra utgångspunkt som jag anser passar 
väl in på dessa frågeställningar. Min avsikt är alltså inte att bevisa om modellen är riktig. 
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Genom att välja en kvalitativ intervjumetod kan jag gå in på djupet samt få en möjlighet att 
kunna styra händelseförloppet under intervjun in på de frågeställningar jag har formulerat. Jag  
behöver skapa förståelse för vissa områden som jag har för avsikt att få klarhet i.  
 
Undersökningen handlar mycket om på vad enskilda lärare har för uppfattning, åsikter och 
erfarenheter av sitt verksamma yrkesliv. Utifrån Holmes och Solvangs (1997 sid. 104) 
definition av olika undersökningstekniker, kan mitt val metodteknik främst relateras till att 
beskrivas som en respondentintervju, eftersom informanterna delvis själva är delaktiga i det 
jag avser att undersöka. Urvalet av informanter styrdes till viss del av att lärarna borde ha 
skaffat sig en längre arbetserfarenhet inom läraryrket och att alla var behöriga som lärare. 
Informationsinnehållet ökar genom ”vi använder oss av intervjupersoner som på goda 
grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser vi undersöker” (Holme och 
Solvang, 1997 sid. 104).  
 
Jag har inget intresse i att studera utifrån något genusperspektiv, så inga krav ställdes på hur 
könsfördelningen ser ut hos informanterna. Erfarenhetsaspekten tyckte jag däremot var en 
viktig faktor utifrån att informanterna skulle ha hunnit skaffa sig en längre praktisk erfarenhet 
och förhoppningsvis en tryggare identitet. Val av skola valdes ut slumpmässigt med krav på 
att ligga inom stockholmsområdet.  
Arbetet med att ordna fram mina intervjuer visade sig bli en mycket arbetskrävande process. 
Allt som allt kontaktades åtta olika kommunala gymnasieskolor i stockholmsområdet. 
Målsättningen var att kunna få genomföra minst fem djupintervjuer på olika skolor. 
Tidpunkten på läsåret då jag hade möjlighet att kunna genomföra mina intervjuer visade sig 
ibland vara ett hinder. Några skolor ville inte belasta sina lärare med intervjuer eftersom deras 
arbetsbelastning var hög under denna period på läsåret. Andra skolor verkade inte intresserade 
av att ställa upp. I vissa fall försökte jag också kontakta olika lärare direkt via e-mail/telefon 
på skolorna men även här kunde det vara det svårt att nå fram eller få svar. Resultatet föll ut 
så, att tre olika gymnasieskolor kom att bidra med fem lärare tillsammans, varav två är 
kvinnor.  
 
I mina kontakter före intervjun med informanterna, meddelade jag syftet med intervjun och 
vad intervjun skulle handla om. Alla Intervjuerna genomfördes i slutna rum med mig själv 
och informanten. Samtliga intervjuer bandades in på kassettband, vilket var godkänt alla av 
informanterna. Intervjutiden var satt till 30 minuter men tiden kunde variera beroende på 
informanten mellan 30-50 minuter. Jag hade med mig en enklare en manual med frågor som 
stöd för intervjun och ett löst blad med en skiss av Normells modell samt hennes definition på 
vad ett professionellt förhållningssätt för en lärare innebär. Intervjun genomfördes med hjälp 
av modellen och det krävdes också ibland en viss styrning av mig för att komma in på 
relevanta områden som jag avsåg att undersöka. Intervjun var ändå ganska fri i sin form och 
informanterna skulle också ges möjlighet att få berätta det de önskade få sagt. 
Intervjusituationen blev både en dialog mellan mig och informanten och/eller att informanten 
fick berätta tills denne var klar. 
 
Att bara lyssna på ett band i efterhand kan innebära att jag tappar känslan för att återskapa ett 
helhetsintryck. Efter varje genomförd intervju sammanfattade jag på en halvtimme mitt 
intryck av intervjun på ett anteckningsblock. Detta blev ett slags första steg i min bearbetning 
intervjumaterialet. Jag ansåg att det var viktigt att försöka komma ihåg mina visuella intryck 
av informanterna från intervjun, som kom fram i samband med vissa frågor. Det andra steget i 
min bearbetning av intervjumaterialet blev att transkribera de delar av intervju som jag ansåg 
vara relevanta utifrån mina frågeställningar. Bandavlyssningen gjordes ett antal gånger för att 
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vara säker på att jag hade fångat upp allt som var av intresse. Därefter sammanställde jag 
relevant data utifrån ett mönster baserat på frågeställningarna i en mall för att lättare kunna 
överblicka resultatet. Dessa olika undersökningsområden analyserades och resultatet kom 
sedan att redogöras tillsammans med valda citat från informanterna, under uppsatsens avsnitt   
Resultatet. 
 
Den del som behandlar resultatet av undersökningen blev uppdelad i fem avsnitt. I det första 
avsnittet beskriver jag hur de intervjuade gymnasielärarna ser på begreppet professionellt 
förhållningssätt och hur de uppfattar modellen relativt deras eget omsorgsansvar i skolan. I 
det andra avsnittet redogör jag för lärarnas syn på lärarnas egna kvalitéer och egenskaper, om 
dessa påverkar deras förmåga att sätta gränser mellan det yrkesmässiga och privata i sina 
relationer med eleverna. Det tredje avsnittet är fokuserat på sociala processer i svåra möten 
mellan lärare och elever. Här redogör jag om att lärarna får på sig stora förtroenden från 
elever, för intima förtroenden från elever och elevprojiceringar på läraren. Jag behandlar vad 
som ingår i lärarens uppgift och att läraren kan skilja på sina egna och andras problem. Det 
fjärde avsnittet fortsätter på temat kring gränsdragningsproblematiken. Jag redogör här för 
olika organisatoriska medel som lärarna kan använda sig av för att kunna sätta gränser. Jag 
berättar om faktorer att läraren kan få egen hjälp i dessa beslut, att det finns strukturer och 
normer på skolan att underlätta lärarens professionalitet. Det avlutande avsnittet behandlar 
lärarnas uppfattning om det finns någon skillnad på förr och nu avseende lärarnas 
omsorgsansvar den gränssättningsproblematik jag har för avsikt att undersöka. 
 
Arbetet avslutas med en diskussionsdel med egna reflektioner kring mitt resultat och dess 
samband med mina frågeställningar.  Huvudsakligen diskuteras här lärarens 
gränsdragningsproblematik mellan det privata och det professionella, men också reflektioner 
kring valet av metod och teoretisk modell. Dessutom resonerar jag kring eventuella faktorer 
som kan skilja på förr och nu i den debatt jag har redogjort för. Jag kommer även att framföra 
faktorer som jag tror kan vara till nytta för lärare i denna problematik. 
 
4.3 Personbeskrivningar 
 
Samtliga lärare är verksamma på kommunala gymnasieskolor i stockholmsområdet. Lärarna 
har blivit utvalda utifrån mitt önskemål om att de har hunnit skaffa sig en lång yrkeserfarenhet 
av skolan. Därefter har jag fått välja i mån av de har kunnat vara anträffbara för att ställa 
kunna upp för en intervju.  
Lärarna representerar tillsammans tre olika lärosäten för sina respektive lärarexamina. Vilka 
dessa lärosäten är vill jag inte ta med utifrån anonymitetskravet. 
 
4.3.1 Undersökningens anonymitetskrav 
 
Jag vill följa forskningsetiska principer och har lovat de intervjuade personerna anonymitet. 
Anonymiteten gäller både för informanterna och för den skola de arbetar på. Samma löfte har 
jag givit de kontaktpersoner som har hjälpt mig på de olika skolorna. Detta har också 
konfirmerats via e-mail av mig till de berörda personerna.  
 
4.3.2 Intervjuad lärare nr 1 
 
Han är 62 år och har arbetat som lärare på både grundskolan och gymnasiet. Han har 
erfarenhet av specialklasser i grundskolan, som studierektor och som folkskolelärare. 
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Vidareutbildade sig till gymnasielärare med ämnesinriktning på samhällskunskap och 
psykologi 1987 och har sedan dess arbetat på nuvarande gymnasieskola sedan 18 år tillbaka. 
 
4.3.3 Intervjuad lärare nr 2 
 
Hon är 62 år och har arbetat som gymnasielärare sedan 1967 med ämnesinriktning på historia 
och samhällskunskap. Blev färdig med sin lärarexamen år 1967. Hon har arbetat på sin 
nuvarande skola i nästan 28 år. Har även erfarenhet av undervisning i projektarbete på samma 
gymnasieskola. 
 
4.3.4 Intervjuad lärare nr 3 
 
Han är 64 år och tog sin lärarexamen år 1966 som gymnasielärare i historia. På sin nuvarande 
skola har han varit anställd sedan 37 år tillbaka. Har även erfarenhet som rektor och 
studierektor på grundskolan. Han har erfarenhet av både friskola och kommunal  skola. 
 
4.3.5 Intervjuad lärare nr 4 
 
Hon är 42 år och tog sin lärarexamen år 1988 och är gymnasielärare med ämnesinriktning på 
svenska och levnadslära. Hon har också erfarenhet som specialpedagog och har arbetat på sin 
nuvarande skola 10 år. 
 
4.3.6 Intervjuad lärare nr 5 
 
Han är 61 år och tog examen år 1974 och är gymnasielärare med ämnesinriktning på 
samhällskunskap och psykologi. Han har arbetat på sin nuvarande gymnasieskola sedan 1976. 
 
4.4 Personliga reflektioner kring metodval och genomförande 
 
Jag hade vissa förutsättningar att ta hänsyn till i mitt metodval till undersökningen, avseende 
undersökningens omfattning och den tidsram som fanns att använda sig av. Jag kom ganska 
snabbt fram till att om jag skulle kunna få fram djupgående information i de frågor jag hade 
för avsikt att undersöka, då krävdes djupintervjuer med yrkesverksamma lärare. För att kunna 
nå denna effekt krävdes att jag kunde intervjua lärarna med fysisk närvaro. Målet var att jag 
skulle få en ökad förståelse för de frågor som berör gränssättningsproblematiken inom 
omsorgsetiska ansvarsfrågor. Jag tyckte att vissa av dessa frågor kan anses vara både 
personliga och känsliga att diskutera och ville därför att de intervjuade personerna skulle 
känna att intervjusituationen kändes tillitsfull och bekväm för informanterna.  
 
Genom att välja en kvalitativ intervju som metod, ansåg jag att jag även med ett begränsat 
antal informanter skulle kunna få en ökad förståelse i mina frågeställningar. 
Metoden kräver fysisk närvaro och att jag kan interaktivt leda intervjun in på de områden som 
jag vill undersöka. Det fanns en risk att informanterna skulle påverkas av mig. Jag upplevde 
ändå inte att informanterna påverkades utifrån att de skulle uppfylla mina förväntningar på 
vissa resultat, exempelvis när jag presenterade den modell som jag hade till hjälp i 
undersökningen.  
Dock blev antalet och urvalet av informanter inte särskilt stort men istället hade alla 
informanterna hade en lång och mångsidig yrkeserfarenhet som lärare bakom sig. Jag anser 
att man genomför kvalitativa intervjuer bäst i slutna rum så att informanten också fritt kan 
berätta i frågor som kan anses vara personliga. Ett annat argument som talar för detta är att 
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mina intervjuer också spelades in på kassettband och då vill jag få en ljudupptagning utan 
störande bakgrundsljud. 
Fem informanter är som sagt ett begränsat urval och jag skulle gärna ha önskat att det var fler 
för att kunna förbättra valideringen på min studie. Att göra djupintervjuer tycker jag är 
mycket intressant med samtidigt väldigt tidskrävande. Men urvalet blev även relevant utifrån 
att flera av informanterna hade viktig ämneserfarenhet och eller särskild yrkeserfarenhet inom 
de problemområden jag undersökte.  
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5. Resultatet 
 
I undersökningen har jag intervjuat fem lärare på gymnasiet. Syftet var att undersöka om hur 
en lärare ska förhålla sig till problematiken att kunna sätta gränser mellan sitt privatliv och sin 
yrkesroll i sina relationer med elever/föräldrar. Jag har studerat det utfall som erhållits i fem 
djupintervjuer och delat upp det under olika avsnitt. 
 
I första avsnittet vill jag fånga upp lärarnas tolkningar av begreppet professionellt 
förhållningssätt och deras syn på modellen och dess möjliga användningsområde inom 
omsorgsproblematiken. 
Tre påföljande avsnitt handlar egentligen om den egna gränssättningsproblematiken hos en 
lärare och detta relativt att ha ett professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll. 
Jag berättar om lärares personliga egenskaper eller kvalitéer, om förhållningssätt till de svåra 
möten läraren kan hamna i relationer med elever och slutligen lärares förhållningssätt till 
normer och strukturer i skolvärlden.  
Det sista avsnittet redogör för lärarnas syn på hur de upplever sin yrkesroll i dessa frågor idag 
mot hur de upplevde den i början av sin karriär. Har gränsdragningsproblematiken inom 
omsorgsansvaret förändrats? 
 
5.1 Normells modell  
 
När jag presenterade modellen fick jag olika reaktioner från olika lärare. Två av lärarna kunde 
med en gång känna igen sig i den tankekarta modellen representerade.  
En av dessa lärare hade först ganska fritt berättat kring problemområdet med gränssättning 
och det omsorgsetiska ansvaret. När jag sedan presenterade bilden av modellen fick jag ett 
väldigt positivt gensvar. 
 
”Det här är precis det här jag har sagt – Precis! Det här är en bra beskrivning” 
 
Samma lärare vidareutvecklade sedan sitt resonemang när vi diskuterade definitionen av 
begreppet ett professionellt förhållningssätt. Denne menade också att det var viktigt som 
lärare, att man hade fått en möjlighet att få lära känna sig själv när man ställs inför svåra 
valsituationer i sociala processer med elever. Det är kanske inte bara var en fråga om att 
skaffa sig erfarenhet med åldern utan även få möjligheten att kompetensutveckla sig i 
läraryrket i dessa frågor.  
 
”Som lärare måste man ha hunnit sätta sig in i de områden som bilden beskriver…problemet är 
självkännedom…jag måste helst ha lärt mig att ställa mig utanför och kunna betrakta mig själv på 
distans…jag vill veta hur jag reagerar när det händer…kanske måste jag först själv ha fått analysera 
mig på hur man själv reagerar i sådana situationer. ” 
 
Den andra läraren som också var positivt inställd till modellen tyckte att modellen väl beskrev 
egenskaperna och förutsättningar relativt omsorgsfrågor. Men hon efterlyste en starkare 
markering på en av modellens områden.  
 
 ”Det skall inte bara vara att kunna ta emot hjälp som lärare – utan det skall vara att man kan få hjälp 
som lärare”. 
 
Att använda sig av modeller i inom läraryrket ansåg en tredje lärare vara intressant men att 
just avgöra vikten av denna modell tyckte han var svårt. Han menade istället: 
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”Jag tror överhuvudtaget att det är bra att man skaffar sig modeller för vad man än gör, att man 
försöker placera in sig själv i en teoretisk modell som man gör här. Sen vet jag inte om det är bättre 
eller sämre med just den här. Vid en första anblick ser den inte ut att vara som en annorlunda modell. 
Alla kvalitéer här är viktiga och det är möjligt att det finns fler, men vilka de i så fall skulle vara kan 
jag inte komma på”. 
 
De två övriga lärarna i studien som inte citerats ovan, hade en mer försiktig tolkning av 
innebörden av att använda sig utifrån en teoretisk modell. De var inte lika benägna att 
använda sig av en modell som stöd för att hantera sin yrkesroll i omsorgsfrågor. Båda 
använde sig av uttrycket att ”den verkar rimlig”. En av lärarna verkade egentligen mer 
intresserad av de utbildnings- och kunskapsrelaterade frågorna än av den omsorgsrelaterade 
biten även om jag hela tiden försökte styra fokus på det sistnämnda. 
Den andra läraren var länge tveksam innan han tillslut svarade på frågan. Han menade 
snarare, att ”många modeller kommer och går” och tryckte mer på betydelsen av att man 
antingen har fallenhet för yrket eller inte. Har man fel personlighet spelar det ändå ingen roll. 
Han höll ändå med om att flera av egenskaperna som beskrivs i modellen ändå ”är okey” och 
stämmer in med de frågeställningar man ställs inför när man skall skilja på sitt privatliv och 
arbete.  
 
5.2 Olika egenskaper hos läraren och lärarens relationer  
 
Vilka egenskaper hos läraren påverkar och styr gränsdragningen i lärarens relationer med 
elever/föräldrar? 
 
5.2.1 Finns det olika lärartyper i synen på vad som ingår i lärarens uppgift? 
 
Att jag tar upp denna fråga beror på att det under intervjuerna framgick att det fanns en 
antydan att lärarna upplever så själva. En lärare hade en beskrivning på hur hon såg på denna 
fråga och att det bottnar i hur man ser på sin uppgift som lärare. 
 
”Det är skillnad på lärare för vad man anser är en uppgift. Grovt räknat finns två typer av lärare. Den 
som ser till helheten av sina elever mer och en som ser till kunskapen och sina ämnen mer. Blir man 
för mycket i sitt läger är det är farligt åt båda hållen. Man måste se till att vara både och”. 
 
En lärare framförde skillnaden snarare som en personlighetsläggning. Att det är viktigt att 
utgå ifrån ”den person man är” när man skall bli lärare. Detta hjälper läraren i den rollen och 
den uppgift som hör till mentorskapet och omsorgsansvaret. ”En del lärare tar det hela med en 
klackspark och egentligen bryr sig inte”. Han menade också att alla lärare inte är rustade det 
totala ansvar man får som lärare i mentorskapet. 
 
En liknande förklaring fick jag från en annan lärare som menade att de nya striktare krav som 
ställs på läraren idag, utifrån skolplaner och läroplaner, som ställs på mentorskapet och 
omsorgsfrågor, leder till att många lärare som förr var utbildade utifrån ett mer kunskaps och 
undervisningsinriktat mål kanske också fortfarande håller fast vid den inställningen till sin 
uppgift. 
 
5.2.2 Lyhördheten  
 
Förmågan att lyssna är en viktig egenskap för alla lärare i sina relationer med 
eleverna/föräldrarna. De flesta lärarna underströk vikten av att man är medmänsklig. Det är 
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viktigt att man lyssnar till en elev när den vill berätta något viktigt för dig. Det ingår i lärarens 
roll att uppmärksamma eller att få eleverna att känns sig sedda också. Lyssnandet tar tid och 
tiden räcker inte alltid till för en lärare. Därför är det viktigt att läraren har insikt i detta men 
även att läraren också har förmågan att veta när man måste lyssna. Som lärare kan man också 
få rollen som en person som elever vill välja ut och ge förtroenden till. Då gäller det att kunna 
lyssna och vara medmänniska och hålla fast vid det. Då man inte längre räcker till får man 
låta andra ta över, Lyssnandet är en viktig egenskap att använda sig av för att kunna avgöra 
när lärarens uppgifter i sin yrkesroll slutar och börjar gränsar till det privata. 
 
5.2.3 Självkännedom 
 
”Självkännedomen kommer med åren” menade en lärare och det ligger mycket sanning i det. 
Alla lärare verkligen betonade hur stor nytta de har i sin yrkesroll av all erfarenhet de samlar 
på sig med åren. Det gäller naturligtvis för vilket yrke som helst, men för personer som i sina 
yrken har många relationer och med flera människor samtidigt varje dag, ökar också dessa 
personers exponering att ställas inför situationer som kräver att man använder sig av ett riktigt 
förhållningssätt för att klara av detta. En lärare beskrev denna roll som ”sociala relationer och 
ständiga möten som ständigt kräver något av dig”.  
Om man som lärare exempelvis ställs inför en väldigt svår situation i ett möte med en elev 
som har ett allvarligt problem måste man kunna skilja på vad som är mitt och elevens 
problem. ”Att lyssna och vara medmänniska klarar man alltid av, men inte att vara en 
psykolog” som läraren uttryckte det.  
 
En lärare uttryckte sig att man måste kunna får hjälp att utveckla sin självkännedom. All 
kunskap behöver inte gå ”den hårda vägen genom praktisk erfarenhet” utan olika former av 
utbildning och hjälp kan också bidra till att förbättra din självkännedom som du kan ha nytta 
av i din yrkesroll. På en skola hade man haft en grupphandledning som leddes av en 
professionell terapeut där lärarna fick ta med sig riktiga elevärenden som de sedan via rollspel 
genomförde under terapeutens ledning. Lärarna kunde förbättra sina kunskaper om sig själva 
genom att de fick öva på riktiga ärenden tillsammans med hjälp av en professionell 
handledare.  
 
5.2.3 Att sätta gränser mellan det professionella och det privata 
 
Alla lärare är överens om att med åldern kommer erfarenheten som ökar din självkännedom 
och din personliga mognad. Detta är sin tur en egenskap som leder till att man enklare kan 
skilja på egna och andras problem.  Men hur vet jag då var gränsen går för hur mycket 
medmänsklighet jag som lärare kan sträcka mig till i en beslutsprocess? Var skall jag sätta en 
gräns i min yrkesroll och mitt privatliv. Medmänsklig att alltid kunna lyssna, men att som 
lärare också kan skilja på i sin yrkesroll vad jag kan göra och vad jag bör göra som lärare.  
En lärare berättade att för henne hade denna frågeställning aldrig uppfattats som ett stort 
problem. Hon menade att hon hade en klar uppfattning om vad som var hennes och andras 
problem.  
 
 ”Jag har nästan aldrig tyckt det har varit svårt att dra en gräns för vad som privatliv eller yrkesliv. Det 
har funnits gånger när det varit svårt men det var i början när jag var lärare. Jag hade högre 
ambitionsnivå som ung. När det gäller mentorskapet finns en klarare gräns för mig men däremot 
tycker jag det kan vara svårare i skolfrågor som berör utbildningen. De problem som finns måste man 
alltid sätta gränser för. Det är viktigt att man verkligen vet var gränsen går mellan det professionella 
och det privata och att man har förmåga att stänga av skolarbetet på något sätt”. 
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Gemensamt för alla intervjuade lärare var att de som unga lärare hade samma erfarenhet av att 
de då upplevde detta som ett svårare problem än vad de gjorde nu. 
 
5.3 Olika möten och gränssättningsproblematik 
 
I vilka möten är det svårast att sätta gränser som lärare i avseende lärarens omsorgsansvar med 
elever/föräldrar? 
 
5.3.1 Svåra (stora) förtroenden  
 
Beroende på situationen kan det vara komplicerat att som lärare hantera svåra möten när 
eleverna vänder sig till dig som lärare för att få hjälp med ett personligt problem. Om en elev 
av någon anledning har just valt ut dig som lärare för en förtroendefråga, kan läraren hamna i 
en dubbel lojalitetskonflikt. Tystnadsplikt ställs kanske mot skyldigheter. Tre av lärarna 
berättade att de hade erfarenheter av elever som varit självmordsbenägna och då tvingats att ta 
ställning till hur de skall förhålla sig till en så svår situation.  
 
Exempelvis berättade en lärare att det vid ett sådant tragiskt tillfälle tog alldeles för lång tid 
att fatta det han ansåg var det riktiga beslutet. Att lova vara medmänskligt lojal till en 
människa och samtidigt ha andra skyldigheter enligt yrkets uppgifter kan leda till en 
beslutsångest som drar på lärarens förmåga att hantera sin egen gränsdragning.  
 
”Efter att vid upprepade tillfällen ha ringt hem till mig på kvällar under fjorton dagars tid förstod jag 
tillslut att det var allvarligt. Jag försökte förklara för eleven att jag bara är din lärare och jag kan bara 
hjälpa dig med det som har med skolarbetet att göra. Jag frågade varför eleven ville lägga denna börda 
på mig och varför denne ville ha sådant här speciellt förhållande med mig. Jag sa att då kan jag inte 
vara din lärare längre och att eleven var värd all hjälp som gick att få. Jag sa att du måste söka 
professionell hjälp för jag är bara en kvacksalvare på området” 
 
Genom att inte tidigt erkänna för sig själv att jag är lärare till yrket och inte psykolog, kan en 
sådan beslutsprocess bli mycket tung och smärtsam att bära. Till slut lyckades läraren få 
eleven att söka hjälp. Insikten av vad jag klarar av och inte klarar av som lärare, har sedan 
dess lärt läraren att agera i en sådan situation. Läraren menade, att denne direkt skulle ha 
beslutat om hjälp i frågan, om samma slags situation hade hänt igen. 
 
Som lärare skall man inte behöva bära på sådana tunga bördor. Läraren är inte en 
professionell yrkesman att hantera sådana här svåra förtroendefrågor. Det finns professionella 
som är mycket bättre rustade att hjälpa människor som hamnar sådana här svåra situationer. 
 
 ”Man kan som lärare alltid lyssna och slussa vidare” som en lärare berättade. Han menade 
allmänt att med åren skaffar man sig förhoppningsvis ett förhållningssätt som fungerar mot 
sådana situationer. Det är något man lär sig intuitivt att lägga märke till. Han menar att man 
som lärare känner på sig när det att dags att dra en gräns för vad som är elevens problem och 
vad som är ens egna problem.  
 
  ”Ju mer jag kommer in i sådana här relationer ju närmare kommer jag in i familjen. När jag får en 
bild av familjen, då förstår jag att det är så mycket större än skolan. Det är något annat det bottnar i - 
så mycket annat då känner man sig ganska hjälplös. Detta är något som det behövs en expert för. ”Jag 
kan inte gå in och vara en familjeterapeut eller något motsvarande”. 
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En annan lärare kommenterade också denna problematik med att kunna skilja på att vara en 
lärare på att vara en psykolog.  
 
”Det är den där lilla hårfina skillnaden mot att vara privat och mot att vara professionell som man lär 
sig för att både skydda sig själv och elever, så att inte heller elever utsätts för något. Man kanske ger 
råd som man själv tycker är goda men som är förkastliga”.  
 
Eleverna kan ha många problem som kräver professionell hjälp. Det finns elever som är 
självmordsbenägna, anorektiker, drogberoende, elever utsatta för höga krav från familjen eller 
på sig själva som ger stressymptom osv. Det som också kan komplicera sådana situationer 
eller social processer mellan lärare och elever är, att det kan också vara svårt som lärare att få 
elever att söka hjälp. Enligt två av lärarna i undersökningen, vill i regel inte elever söka hjälp 
för att de ser det som något avvikande i sig och upplever det då som negativt. Istället för att 
söka hjälp kan eleverna istället välja ut dig som lärare. De känner av att de kan vända sig till 
en lärare och då måste också läraren ta på sig den rollen rent yrkesetiskt om man blir utvald. 
”Men läraren måste se upp och reagera om det blir ett mönster och då sätta stopp” som en 
lärare utryckte sig. 
 
En lärare tog även upp en annan komplikation och det är att eleverna i gymnasiet blir 
myndiga under skoltiden och då är det också svårare påverka dem i svåra frågor. Genom att 
föräldrarna kopplas bort försvinner också en viss kontroll på eleverna. 
 
5.3.2 För nära (intima) förtroenden  
 
Andra möten som är svåra att hantera är om det uppstår intimitetsproblem mellan läraren och 
eleven. En manlig lärare pekade på att det kan vara ett problem om någon person blir för 
sympatisk och relationen kan bli för personlig. Lärarrollen kräver då också att läraren kan 
skilja på vad som hör till privatliv och vad som hör till yrkesrollen. Det finns en etik mellan 
lärare och elev som läraren måste förhålla sig till. En lärare menade att relationen får ”gärna 
vara nära men inte smetig”. En annan lärare kommenterade en av punkterna i Normells 
definition av ett professionellt förhållningssätt. ” 
 
”Eleven står i ett beroende förhållande i relationen mellan lärare och elev. Och smöriga elever har man 
haft, men får inte ta åt sig allt som blir sagt” 
 
En lärare berättade att han en gång hade en elev vars pappa var död och att han då 
förmodligen blev ett substitut för pojkens pappa. Men även pojken mamma visade sig sedan 
bli sympatiskt inställd gentemot honom och han började känna att det inte kändes bra. Han 
ansåg tillslut att gränsen mellan privatliv och yrkeslivet hade börjat suddas ut. Han fick börja 
avveckla intimiteten i relationen mot att ha fortsättningsvis ett mer avmätt förhållningssätt 
mot eleven och dennes familj. Jag skulle vilja beskriva det som att läraren tvingades att 
ammanna ett professionellt förhållningssätt. 
 
En annan lärare upplevde också att det kan uppstå en intimitetsproblematik i relation till 
eleverna. Speciellt när han var yngre lärare var avståendet åldersmässigt mindre mellan lärare 
och elev och det kanske underlättade också med stöd av den tidens trend i skolan, ”att man 
nästan skulle vara kompisar” Han menade att det med jämna mellanrum dyker upp elever som 
man känner extra för.  
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”Det har funnits elever man har känt väldigt mycket för och som man har engagerat sig i skolan och 
utanför skolan, där jag under hela deras skoltid varit engagerad. Men när skoltiden väl var slut så ville 
jag också avveckla engagemanget”. 
 
5.3.3 Olika projiceringar från elever/föräldrar 
 
Definitionen av projektion i psykologiska sammanhang handlar om psykiska försvar, ett 
sådant försvar är projektion, vars innebörd kan beskrivas att man förlägger det man inte står ut 
med till en annan person (Normell, 2002). 
 
Elever kan bära på olika problem eller frustrationer som behöver få utlopp eller inriktas på 
något håll och läraren kan vara en sådan person som eleven projicerar sin ilska på. Här är det 
viktigt att man kan skilja på sina egna och andras problem. Men det kräver att man känner sig 
själv och inte tar det personligt när denna form av ”upplevda påhopp” kommer från elevernas 
sida.  
 
En manlig lärare beskrev en sådan situation som ”att detta kan inte handla om mig utan detta 
måste vara något annat som eleven är arg på”. Även kontakten med föräldrar kan medföra 
projiceringar på läraren. Föräldern kan exempelvis vara besviken på att det inte går så bra i 
skolan för eleven. En lärare berättade, att en gång fick han sitta och ta emot en utskällning per 
telefon under längre stund ”men efter stormen hade lagt sig och föräldern hade lugnat ner sig 
och fått säga vad han ville, först då kunde vi börja prata med varandra”.  
 
En av lärarna beskrev projiceringsproblematiken som att hon blir tillskriven en ny roll – från 
att först ha varit kompisroll till att bli mammaroll. Hon menade också att till en viss del kan 
det bero på om man som lärare sänder ut sådana signaler att man kan bli en ”farsa eller 
morsa”. För henne var detta fenomen vanligare när hon var en yngre lärare men tack vare 
fortbildning har hon nu hjälp av att använda sig av vissa metoder, för att komma åt de olika 
mekanismerna som ligger bakom detta. Hon menar ändå att problematiken inte är enkel.  
 
”Att sätta gränserna mellan det professionella och det privata - man har ändå en gränszon som är det 
privata och blir det även svåra saker kan man alltid backa hem till det professionella. Vi har en roll 
som lärare som också gör att det blir projiceringar på oss – det får man stå ut med. Men man måste 
ändå vara medmänniska, man kan inte bara avfärda någon genom att exempelvis säga att vi får ses 
imorgon klockan 11 – det går ju inte! Man måste kunna lyssna och vara där och det tror jag ändå man 
måste stå ut med”. 
 
Projiceringsproblematiken menade några lärare beror också på vilka klasser man har. Vissa 
lärare är mer utsatta än andra och vid olika tidpunkter. Det är därför viktigt för lärare att de 
kan hjälpa varandra genom att exempelvis vara bollplank då dessa situationer uppstår. 
 
5.4 Normer och strukturer på skolan 
 
Vilka normer och strukturer på skolan spelar en roll för läraren att använda sig av när man 
skall sätta gränser i relationer elever och deras föräldrar? 
 
5.4.1 Strukturer 
 
Möjligheten att få hjälp är viktig för läraren i sin yrkesroll. Enligt tidigare resonemang kan jag 
skönja att vissa lärare ibland har svårt att avgöra var gränssättningen går i sina relationer med 
elever och föräldrar. Alla tillfrågade lärare är i stort sett med på att problem som man själv 
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inte kan göra något åt måste lämnas över till specialister, människor som professionellt kan 
hantera dessa situationer istället. ”Haken” blir att veta när man skall bryta sin eget 
engagemang i frågan och lämna över. Det kan finnas olika forum och resurser till förfogande 
som en slags stöd till läraren, beroende på vad som gäller på den skola läraren arbetar. 
Arbetslaget var inte ofta utvecklat på de skolor jag genomförde mina intervjuer. Det fanns 
visserligen antingen en temaklass, en kollega för handledning eller en grupphandledning till 
hjälp för lärarna att vända sig till för dessa frågor. En lärare menade att det också existerade 
en informell kontaktväg – att en lärare vände sig direkt till en kollega som denne hade 
förtroende för i exempelvis en svår fråga. Lärarna berättade också att som yngre lärare kunde 
de uppleva var det svårt att hantera vissa problem som projicerades från elever. Att då inte ha 
hunnit skaffa sig en tillräcklig erfarenhet och självkännedom kan leda till som en lärare 
utryckte det, ”att man får ta sina smällar”.  
 
Ett aktivt mentorskap hos en äldre lärare eller en kompetent handledning blir ett viktigt stöd 
för en mindre erfaren yngre lärare i situationer som kan vara mycket svåra att hantera själv för 
läraren. Ett professionellt förhållningssätt hjälper läraren att förstå när man skall få hjälp och 
få veta hur man kan sätta gränsen och avsluta en problemprocess som denne ändå inte är 
utbildad att hantera. 
 
Tyvärr har skolornas resurser som stöd i dessa situationer skurits ner under de sista 
decennierna. En lärare menade att ”medmänniskor är vi fortfarande även om mycket av det 
stöd som fanns förut har minskat” och ”lyssna måste man alltid göra, men då också veta när 
man som lärare inte räcker till”. En annan lärare konstaterade att när man som lärare har 
hamnat i en svår relation med en elev kan man hamna i en utdragen social process.  
 
”Att ta emot hjälp som lärare är väldigt viktigt, att man har någonstans dit man kan vända sig, alla 
skolor har inte ställen dit man kan vända sig. Om man befinner sig i en svår social process då är det 
viktigt att man inte är ensam att ta i den processen” 
 
De skolor som omfattas av intervjuerna hade kvar kuratortjänsten medan psykologhjälp hade 
tagits bort. Rektor hade också mer aktiv del i problem kring omsorgsetiska frågor. En lärare 
understök att det måste bli ett krav att läraren kan få hjälp i komplicerade omsorgsetiska 
frågor och att dessa situationer kan hanteras direkt. Läraren skall inte själv behöva gå och bära 
på ansvar som egentligen ligger utanför både dennes kompetens och arbetsuppgifter. 
 
5.4.2 Normer 
 
En av mina funderingar gällde om lärarna använder sig av fasta tider för elever och föräldrar 
att ha kontakt med läraren. En lärare använder e-mail väldigt mycket för sina kontakter. En 
nackdel är att det blir ofta många e-mail per dag och då ställs läraren inför frågan hur fort 
läraren anser sig behöva besvara dem. Denna situation utgör i sig ett beslut i hur man skall 
sätta sina gränser. Alla som söker lärarna kan ringa på telefon eller skicka e-mail. De kan 
sedan bli kontaktade i efterhand antingen via e-mail eller per telefon. Ofta får den som söker 
läraren per telefon tala in på röstsvar och sedan ringer läraren upp.  
 
En annan metod var att läraren bad att få lappar i sin låda vid expeditionen om eleverna hade 
ärenden. Två lärare ville inte bli kontaktade i hemmet eller tiden utanför skolmiljön. Övriga 
lärare menade att det var väldigt sällan på en termin de blev kontaktade utanför skolan och då 
blev toleransen också större. De tillät i princip att föräldrar/elever ringde hem till dem. På 
frågan om de skulle gå med på detta även om telefonsamtalen skulle öka markant under en 



 25

termin blev de mer försiktiga och medgav att en starkare gränsdragning förmodligen skulle 
behövas. Behovet av att använda sig av vissa strukturer och normer framställs som viktigt 
bland de intervjuade lärarna. En manlig lärare underströk hur viktigt det är med tydlighet inför 
elever och föräldrar. Det skapar också en trygghet att veta vilka regler och gränser som skall 
gälla även i frågor som är mentor/omsorgsrelaterade. 
 
Förmågan att sätta gränser i sin yrkesroll som lärare i omsorgsfrågor har till stor del en 
betydelse beroende på vilken skola man arbetar på. Alla lärarna hade arbetat på mer än en 
skola och tyckte att det fanns skillnader. I regel kräver en skola med ”skötsammare och 
lugnare” elever mindre gränsdragningsproblematik. En lärare betonade att genom att vara 
mycket tydlig som lärare kan flera av svåra situationer undvikas oberoende av skola. Men 
uppkommer problemfyllda situationer kring relationsproblem för ofta mellan läraren och 
elever på skolan, tvingas man som lärare att ha mindre plats för medmänsklighet och mer 
utrymme för fastare och strikta normer i gränssättningarna. 
 
5.5 Förr och nu 
 
Är det en skillnad mot förr eller nu avseende lärarens omsorgsansvar och 
gränssättningsproblematiken? 
Alla lärarna i undersökningen har en gedigen arbetserfarenhet och någon har en mycket lång 
erfarenhet som sträcker sig fyrtio år bakåt i tiden. En lärare betonade att läroplanerna har lyft 
upp många frågor kring omsorgen från grundskolan till gymnasiet successivt med att nya 
läroplaner kommer till. En lärare menade att sjuttiotalet var präglat av ökad utjämning mellan 
lärare och elever. ”Det skulle vara mer av kompisrelation” och detta kunde till en viss del 
påverka intimitetsgränssättningen. Vidare har läraren upplevt, att när lärarens ålder är yngre 
ökar också relationen med eleverna. Han är nu 62 år och har upplevt under sina sista arbetsår 
att relationen känns ytligare än förr. En annan orsak till detta menade han, är att mentorskapet 
idag inte alltid innebär att läraren samtidigt har undervisning med eleverna. Detta är en faktor 
som försvårar. Ju bättre relationen är med eleverna desto bättre är förutsättningarna att veta 
när man skall sätta gränser som lärare, och kunna identifiera vad som är lärarens problem och 
vad som är elevens problem.  
 
Dagens mentorskap skiljer sig inte så mycket mot förr till sitt innehåll, menade en annan 
lärare. ”Förr hette det klassföreståndare istället”. Hon lyfte snarare fram att det idag ställs 
större krav på arbetsinsatserna kring dokumentationen som leder till att det kan upplevas som 
en förändring. Samstämmigheten var stor i frågan att lärarna upplever en ökning av de 
administrativa arbetsinsatserna, vilket främst gäller arbetsinsatserna kring mentorskapet. 
 
Normell (2002) diskuterar ofta om hur samhället liksom skolan har förändrats de senaste 
decennierna. Att ovissheten i läraryrket skulle ha ökad under informanternas arbetsår fick jag 
inget direkt gensvar ifrån under mina intervjuer. En lärare tyckte möjligen att det var svårare 
at veta vilka tillgångar och resurser man hade på skolan från år till år sedan 
kommunaliseringen.  
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6. Avslutande diskussion och egna reflektioner 
 
Syftet med min undersökning var att undersöka hur olika lärare förhåller sig till 
gränssättningsproblematiken mellan lärarens privatliv och yrkesroll i sina relationer med 
elever/föräldrar. Vilka slutsatser kring gränsdragningsproblematiken kan jag då dra utifrån 
min undersökning?  
 
Beror det på lärarens egna kvalitéer hur man själv hanterar sina relationer? Jag tycker att man 
kan antyda att undersökningen lyfter fram att lärarna har olika syn på sin uppgift. Visserligen 
finns skolplaner och läroplaner men ändå lägger man som lärare mer eller mindre vikt vid 
olika ansvarsområden. Vissa lärare tycker ändå att personligheten är avgörande och  beroende 
på denna bryr man sig mer eller mindre i exempelvis omsorgsfrågor. Även om man bara 
brinner för sitt ämne och sin undervisning måste man ändå som lärare idag kunna visa intresse 
i omsorgsetisk relaterade frågor. Jag tror att både dagens elever och även föräldrarna kräver 
detta. Eleverna vill gärna bli sedda och uppmärksammade på olika vis. Jag anser det är viktigt 
att man som lärare också har satt en gräns för detta annars kan det bli en oändlig uppgift man 
lägger på sig själv i sin lärarroll. I undersökningen tyckte lärarna att detta är ett typiskt 
problemområde när man är en yngre lärare. ”Man var i början mycket mer ambitiös” som en 
lärare uttryckte sig. 
 
Finns det en speciell form av möten med elever/föräldrar som läraren exponeras för i sin roll 
som lärare? Beroende på hur mycket medmänniska man är och/eller tar på sig att vara i rollen, 
styr till en viss del dessa sociala processer i möten med andra människor. Vissa lärare 
betonade att ju mer medmänniska desto mer ökar engagemanget och kanske också fördröjer 
gränsdragningen mellan yrkesroll och privatliv. Ökad självkännedom hos dig som lärare och 
en förmåga att kunna skilja på sina egna och andras problem underlättar gränsdragningen. 
Som lärare är man ibland väldigt ensam i sin yrkesroll i dessa frågor. Som lärare får man 
förtroenden från eleverna och det kan innebära att man inte vill vara illojal. En viktig slutsats 
ifrån undersökningen är att läraren för att kunna agera professionellt i svåra sociala processer, 
måste ha resurser till sitt förfogande. Jag tror att det är viktigt att ha ett bollplank, att ha ett 
forum där man kan ta upp akuta och svåra ärenden som berör relationer med dina elever. 
Återigen när informanterna var yngre lärare kändes behovet större. Självkännedom kommer 
med åldern liksom praktisk erfarenhet. 
 
Hur viktigt är det att vara lyhörd? I relationen mellan lärare och elever/föräldrar måste man 
alltid kunna lyssna som lärare och det var de flesta överens om. En lärare betonade att hon ser 
det som en skyldighet i lärarrollen att man måste kunna lyssna. Att visa denna 
medmänsklighet betyder inte att man som lärare också skall hjälpa eleverna med deras 
personliga problem. Dessa problemområden är läraren inte rustad för att hantera. Detta tycker 
jag också är en mycket viktig gräns. 
 
För vilken typ av förtroenden är det svårt att sätta gränser? I olika förtroendefrågor och eller 
olika sammanhang kan man som lärare bli utsatt för projiceringar från elevernas sida. Det 
kräver av läraren att man kan skilja på vad som är egna respektive andras problem. I svåra 
förtroendefrågor som rör självmord, anorexi, drogmissbruk osv. blir det väldigt tungt för en 
lärare att hamna i en utdragen beslutsprocess. Beslutet om en gränsdragning måste ändå ske, 
vilket tyvärr kan bli svårt inte minst ur ett medmänskligt perspektiv. Men kunskapen om att 
kunna skilja på mina och andras problem medför, att du som lärare också inser skillnaden att 
du ändå inte är rätt person att sköta andras problem. Du måste agera professionellt genom att 
slussa över eleven till experter som kan hjälpa eleven i så svåra frågor. Ju fortare detta sker 
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desto bättre för alla parter. Att ge sig in på områden som man inte behärskar kan skada både 
dig själv och eleven. ”De goda råd som du ger kan i värsta fall vara en katastrof för eleven” 
som en lärare uttryckte det.  
 
Ett ”professionellt förhållningssätt” bygger också på självkännedom hos läraren för att bemöta 
elevernas olika projiceringar på läraren, allt från kompisrelation till mamma eller papparoll. 
Det gäller att inte ta åt sig utan att förstå att det handlar om andra saker än om en själv. Detta 
är en svår balansgång beroende på hur bra balans läraren själv befinner sig i. En lärare 
menade att ett problem kan vara att man som lärare sänder ut fel slags signaler till eleverna. 
Ett sådant problem kan till en viss del motverkas genom fortbildning. Här tycker jag en 
relevant åsikt kommer fram. Skulle inte fortbildning i denna gränssättningsproblematik kunna 
vara till nytta speciellt för yngre lärare? 
 
Andra svåra förtroendeområden kan vara intimitetsproblem. Det förefaller sig naturligt att 
bättre och mindre bra relationer uppstår mellan lärare och elever. Två lärare har vissa 
speciella erfarenheter kring detta som unga lärare. Här kan det återigen vara svårt att veta var 
gränssättningen skall gå. Det är lätt att en sådan social process pågår för länge och leder åt fel 
håll. Dock måste en lärare veta vad som ingår i lärarens uppgift och att inte skapa för nära 
relationer. Normell (2002) nämner också att läraren måste veta vad som ingår i lärarens 
uppgift i ett ”professionellt förhållningssätt”. Man får inte heller förringa det speciella 
maktförhållande som ändå läraren har i sina relationer med elever. Etiken bygger på att ”vara 
nära men inte smetig” som en lärare uttryckte sig, eller att som lärare också tänka på att man 
inte kan ta åt sig allt som eleverna säger.  
 
När en lärare hamnar i sådana svåra social processer som jag tidigare har exemplifierat måste 
det finnas möjlighet för en lärare att få hjälp. Det för in resonemanget på att skolorna har 
resurser eller strukturer som stöder detta. Det ska inte behöva vara nödvändigt för en lärare att 
ensam bära på svåra förtroende från eleverna utan det måste finnas bollplank eller 
handledning att vända sig till i så svåra situationer. Så fort en lärare har bestämt sig för att 
agera att detta är något jag som lärare inte skall eller kan syssla med – då har en 
gränsdragning i praktiken redan skett. 
 
Normer och strukturer på skolorna är bra hjälpmedel för lärare att begränsa sin tillgänglighet. 
Alla lärare understryker vikten av tydlighet till eleverna. Skolan kan exempelvis ha regler 
kring fasta telefontider och/eller telefonsvar, inga hemnummer till lärarna, kommunikation via 
e-mail osv. Undersökningen kan också påvisa att lärarna som upplever telefonsamtal hem ett 
par gånger per termin inte anser sig ha behov för sådana normer. Däremot på skolor eller i 
klasser där det går att skönja ett frekvent mönster som ofta tränger sig på lärarens privatliv 
tvingas tyvärr till striktare normer. Jag tycker att det är viktigt att kunna avgränsa lärarens 
tillgänglighet. Inga andra yrken som har med vård och omsorg göra har krav på sig att 
ständigt vara anträffbara. 
 
Grupphandledning och temaklasser är viktiga forum för lärare att kunna vända sig till. 
Normell (2002) talar starkt för behovet att ha handledning till hjälp för en lärare. Både 
gruppmedlemmarnas yrkesmångfald och alla de olika ärenden eller sociala processer man går 
igenom tillsammans kommer att både avlasta bördan och på sikt höja självkännedomen hos 
gruppens medlemmar. En lärare betonar faktiskt nyttan av att också fortbilda lärare i dessa 
frågor som är så svåra. Yngre lärare får uppleva en form av mentorskap i dessa grupper. Jag 
kan hålla med henne om att det är viktigt att denna problematik behöver finnas mer konkret 
som en delkurs på lärarutbildningen. Att det ingår i utbildningen att få arbeta med och gestalta 



 28

flera verkliga fall i grupper som leds av en professionell handledare. Detta kan komma att öka 
studenternas självkännedom och ge en viss mental handlingsberedskap.  
 
En aspekt man bör tänka på i denna diskussion är att eleverna på gymnasiet blir myndiga 
under skoltiden. Det första gymnasieåret i skolan brukar föräldrar vara mera aktiva i sin 
relation med mentorn på skolan. Efterhand som eleverna blir myndiga tar de helst själva över 
relationen med mentorn – föräldrarna blir avvecklade. I svåra förtroende frågor kan det vara 
knepigt för läraren eftersom man förlorar lite av kontrollen på eleven. Det finns ingen att 
stämma av mot och läraren kan rent juridisk inte heller berätta vad som helst för föräldrarna 
om deras barn. Beslutsprocessen kan i sådant fall bli utdraget och leda till att det hindrar 
läraren för agera direkt. 
 
En sista reflektion i undersökningen som speglar omsorgsfrågor och jämför förr och nu tycker 
jag mest handlar om mentorskapet. Inom gymnasiet har sedan nittiotalet medfört att läraren 
under vissa perioder av elevens skoltid bara har mentorskap för eleven men ingen 
undervisning i klasser. Detta försämrar lärarens kontroll och minskar relationen med eleven.  
Annars lyfter lärarna fram större uttalade krav från läroplanen och skolans verksamhetsplan 
på en ökad dokumentation kring mentorskapet. 
 
Finns det potential för en eventuell framtida forskning kring gränssättningsproblematiken? 
Jag valde som hjälpmedel en teoretisk modell av Normell (2002) för att göra min 
undersökning. Modellen valdes utifrån att den verkade stämma väl in med det jag hade för 
avsikt att undersöka. Det är viktigt att betona att modellen skulle fungera som ett verktyg för 
min studie och inte vara något som skulle bevisas i sig.  Ingen av informanterna hade sett 
modellen tidigare. Den teoretiska modellen underlättade för mig att skaffa väsentlig 
information utifrån mina frågeställningar. Att modellen fungerar som ett stöd likt en 
tankekarta är faktiskt rimligt att påstå utifrån undersökningen. Resultatmässigt finner jag att 
tre av lärarna ställde sig positiva till att använda sig av en sådan modell i sitt arbete.  
Modellen tycker jag speglar många väsentliga områden. Den lyfter fram lärarens olika 
förutsättningar och olika personliga kvalitéer som är ingredienser i att handla utifrån ett 
”professionellt förhållningssätt”, och här verkar ändå alla lärarna känna igen sig i på något 
sätt. En av lärarna menar att modellen inte är helt greppbar om man inte har förståelse för vad 
som ligger bakom innebörden av de olika ringarna. Jag tror också att det är viktigt att ha en 
viss förförståelse. Jag tror, för att modellen skall få större genomslagskraft, krävs att dess 
ingredienser belyses och sätts i ett samband med något som du personligen kan referera till 
som lärare. Två av lärarna tycker att de har fått en bra självkännedom och har bra en insikt i 
omsorgsproblematiken och dessa är också mest positiva till modellen. Jag tycker att modellen 
är bra. Det är också intressant att reflektera över om det kan finnas andra tänkbara teoretiska 
modeller och eventuellt andra personliga egenskaper/kvalitéer som kan användas för att 
bedriva forskning kring utifrån mina frågeställningar. En lärare kommenterade just modellen 
utifrån denna synpunkt, att det skulle kunna finnas andra egenskaper än de som fanns i 
modellen. Det finns egentligen möjligheter att forska och fördjupa sig inom många områden 
som modellen lyfter fram. 
 
Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att lärarna tycker det är viktigt att kunna sätta 
gränser mellan det privata och det professionella i omsorgsetiska frågor i sina relationer med 
elever/föräldrar.  
Jag tycker att jag har uppnått en ökad förståelse inom gränsdragningsproblematiken. Att sätta 
gränser i relationer och olika möten är svårt och men nödvändigt för att kunna upprätta en 
slags professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll som lärare. Lyssna måste man kunna göra 
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som lärare men att hjälpa andra med deras personliga problem är man inte rustad för som 
lärare. Det är viktigt att direkt hjälpa och slussa över elever med personliga problem till 
människor som är professionella att hantera dessa problemfrågor. Ökad självkännedom och 
kunskapen om sina svaga och starka sidor kommer med åldern, men det kan också finnas en 
möjlighet att bättra på sin förförståelse och mentala beredskap. En sådan möjlighet är att 
läraren kan använda sig av handledning eller att på andra olika vis försöka förbereda sig 
mentalt genom exempelvis fortbildning eller annan utbildning.  
Exempelvis ha utbildning på skolor eller använda professionell handledning med verkliga fall 
där studenterna gör rollspel och ha detta som på en del av utbildningen på lärarhögskolan.  
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