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The study describes four upper secondary school teachers’ assignments as men-
tors. The teachers’ task is not tied to a specific school subject, but refers to 
an administrative and supportive role regarding a distinct group of  students 
or a class. The mentoring assignment has been studied from a communica-
tive relational perspective, which is influenced by the socio-cultural perspec-
tive.  The aim of  this study is to identify, describe and analyze the teacher’s 
assignment as mentor in terms of  both content and function. The study has 
been conducted using an ethnographic approach with participant observations. 
Within the framework of  participant observation, different types of  conversa-
tions and interviews were carried out. The choice of  mentors by purposeful 
sampling entails that the study describes mentors with a clear commitment to 
their assignments. Four mentors, their classes, and nine case-students have been 
followed over the course of  a school year. 

The results of  the study show that in those cases in which mentorship works 
well, it seems that the mentor has a unique position for overview of  the school 
situation of  pupils he or she mentors. In two of  the classes studied, the learning 
situation is initially problematic for both individual students and the class as a 
whole, and the study shows how the mentor can turn the situation around. The 
dialogue between mentor and student seems to create a space for mutual learn-
ing and to provide a good overall picture of  the pupil’s school situation. The 
overview gives the mentor an opportunity to build up his or her own knowl-
edge system about the pupil. This knowledge system seems to then provide 
the mentor a basis for influencing the school’s structure and increasing the 
students’ opportunities for learning and participation at both individual and 
group level. The study reveals, however, several critical aspects for the mentor’s 
performance of  his or her mandate: The mentors’ collaboration with other 
teachers and teams of  professionals regarding pupils in need of  special support 
is not developed at the school level; the management and design of  the assign-
ment are left up to the individual mentors; there is a lack of  time for carrying 
out the assignment; and teachers lack training for the assignment. Generally 
evident at the school level is a risk of  lack of  equal treatment of  all students. 
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Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas upp-
drag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och 
stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. Uppdra-
get som mentor har studerats utifrån det kommunikativa relationsinriktade 
perspektivet, som är influerat av det sociokulturella perspektivet. Syftet med 
studien är att kartlägga, beskriva och analysera lärarens uppdrag som mentor 
såväl när det gäller innehåll som funktion. Studien har bedrivits utifrån en 
etnografisk ansats med deltagande observationer. Inom ramen för den delta-
gande observationen har genomförts olika former av samtal och intervjuer. 
Urvalet av mentorer är ett medvetet urval. Det betyder att studien beskriver 
mentorer med tydligt engagemang i sitt uppdrag. Under ett läsår har fyra men-
torer, deras klasser samt nio fallelever följts. 

Studien visar att i de fall då mentorskapet fungerar väl tycks mentorn få en 
unik position för överblick av sina ansvarselevers skolsituation. I två av de 
studerade klasserna är lärandesituationen inledningsvis problematisk både 
för enskilda elever och klassen som helhet och studien visar hur mentorn 
kan vända på situationen. Mentorns utvecklings- och mentorssamtal med 
sina ansvarselever tycks skapa dialogiska läranderum, som ger mentorn en 
helhetsbild av den enskilde elevens skolsituation. Överblicken ger mentorn 
möjligheter att bygga upp ett eget kunskapssystem kring eleven. Detta kun-
skapssystem tycks sedan ge mentorn underlag för att påverka skolans struk-
turer och öka elevens utrymme för lärande och delaktighet både på individ- 
och gruppnivå. Studien avtäcker dock flera kritiska aspekter för mentorns 
genomförande av sitt uppdrag. Mentorernas samarbete med övriga lärare och 
arbetslag kring elever i behov av särskilt stöd är inte utvecklat på skolnivå. 
Styrningen och utformningen av uppdraget är upp till den enskilde mentorn. 
Det råder brist på tid för uppdragets genomförande samt läraren har ingen 
utbildning för uppdraget. Sammantaget synliggörs på skolnivå en risk för 
brist på likvärdigt bemötande av alla elever. 
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Förord

Det har nu blivit dags att sätta punkt efter flera år av studier och forskande. År 
som har varit både stimulerande och arbetsintensiva! Ett sådant här arbete är 
inget enmansföretag utan det är många människor som har varit involverade på 
ett eller annat vis. Allra först vill jag nämna min tidigare arbetsplats Kungsängs-
skolan i Jönköping och tacka personal och elever för alla kreativa diskussioner 
som ni låtit mig vara en del av! Samtalen har varit en stor källa till inspiration! 
Näst i tur står de lärare och elever som möjliggjort denna studie. Utan ert varma 
välkomnande, öppenhet och generositet att dela med er av er gymnasievardag 
hade inte detta arbete kunnat genomföras. Ett stort tack!

Men vad vore dessa studier utan mina båda handledare Ann Ahlberg och Claes 
Nilholm. Jag har verkligen uppskattat våra diskussioner! Ann, din analytiska 
skärpa, dina vänliga och uppmuntrande telefonsamtal har fungerat som ener-
gikickar. Du har läst mina texter med aldrig sinande glöd och återkommit med 
synpunkter som lett till att min dialog med texten hela tiden varit levande och 
utvecklats. Claes, du har med blixtens hastighet återkommit med synpunkter 
på mina texter och mer än en gång fått påpeka att DU SKA INTE UTRÖNA 
HUR VÄRLDEN ÄR BESKAFFAD UTAN BESKRIVA ETT HÖRN AV 
VÄRLDEN! Du har ställt frågor som bidragit till att lyfta min blick från texten 
och tvingat mig att se den från många perspektiv. Stort tack till er båda! Ett sär-
skilt tack också till Martin Hugo, Högskolan för lärande och kommunikation, 
Jönköping samt Inga Wernersson, Göteborgs universitet för era noggranna läs-
ningar av mitt manus vid halvtids- respektive slutseminariet. En konstruktiv 
och inspirerande kritik i sin ädlaste form! Likaså bidrog Elsie Anderberg respek-
tive Tomas Kroksmark med värdefulla synpunkter genom sina läsningar inför 
mitt slutseminarium. Tack! 

Tack till Vetenskapsrådet och Jönköpings kommun som har finansierat en del 
av mina studier! Ett varmt tack också till Cristina Robertsson, Jönköpings kom-
mun, för ditt intresse och positiva stöd under min forskarutbildning! Vidare 
önskar jag rikta ett tack till min fasta punkt på Högskolan för lärande och kom-
munikation - kollegorna inom doktorandgruppen för pedagogik och special-
pedagogik! Speciellt ni som utgjort de närmaste i doktorandgruppen från allra 
första början: Marie Carlsson, Christian Eidevald, Ann Simmeborn Fleischer, 
Ingrid Granbom, Ann Ludvigsson och Gunvie Möllås, men också ni som till-
kommit senare Annelie Andersén, Joel Hedegaard, Ingela Bergmo Prvulovic 
och Ann Öhman! Gruppen har också tillförts energi av Helene Ahl, Christina 
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Chaib, Mohamed Chaib och Claes Nilholm. Stort tack till er alla! Det har inte 
bara varit arbete och utmanande diskussioner, vi har också haft roligt!  Särskilt 
du och jag Gunvie, min vän och närmaste kollega. Dina efterstänksamma fun-
deringar och kommentarer har lett mina tankar till att finna nya riktningar och 
ny förståelse! Tack också för korrekturläsning i slutskedet av mitt skrivande!

Ett stort tack riktar jag också till Karin Karlsson, spindeln i nätet för oss fors-
karstuderande! Du har varit ett ovärderligt stöd, alltid hjälpsam och kunnig inför 
mina undringar som extern doktorand. Likaså Per Askerlund, som alltid varit 
snabb med att besvara mina frågor. Jag vill också tacka Enheten för special-
pedagogik, IPD på Göteborgs universitet för de år jag var projektanställd hos 
er. Även om vi träffades sporadiskt kände jag mig alltid välkommen vid varje 
tillfälle då jag kom på besök. Tack alla ni som bidrog till det! Tack också till per-
sonalen vid Högskolebiblioteket i Jönköping för vänligt bemötande och hjälp 
med artiklar jag beställt! För avhandlingens slutgiltiga layout tackar jag Andreas 
Eckert och för översättningsarbetet till engelska Christine Carter! Stort tack för 
ert noggranna arbete!

Sist men inte minst vill jag nu tacka mina nära och kära. Mina föräldrar Lilian 
och Gunnar som alltid har trott på mig och funnits med i bakgrunden med 
stöd och engagemang. Sorgligt nog fick dock min mamma inte uppleva den här 
dagen. Mitt sista och största tack går till min egen fantastiska familj Lennart, 
Sara, Johan och Emma! Tack för att ni stöttat mig genom alla dessa år! Ni har 
uppmuntrat mig, pekat på möjligheter och ibland hejdat mig när det har blivit 
för mycket arbete. All min kärlek!

Bäckefors i april 2011

Elisabeth Nordevall
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Kapitel 1

INTRODUKTION

”Då kommer du till ett mysigt gäng!” Jag befann mig på den stora gymna-
sieskolans parkering och hade precis klivit ur bilen. Gymnasieskolans chef  
klev också ur sin bil och det var chefens kommentar när jag berättade vart jag 
skulle. Jag var på väg för att möta några gymnasielärare i min studie av gymna-
sielärarens uppdrag som mentor.  I lärarens uppdrag ingår vanligen, förutom 
att undervisa i sina ämnen, att vara mentor.  Ett uppdrag som tidigare även 
benämnts som klassföreståndare, förtroendelärare eller ansvarslärare. I men-
torns uppdrag ingår att fortlöpande informera eleven och vårdnadshavaren 
om elevens utveckling. Uppdraget tycks innebära, åtminstone formellt sett, 
att mentorn är elevernas primära kontakt mellan eleven och skolan. Men vad 
betyder det, och vad betyder det för elever som har svårigheter att uppnå 
målen? Kan mentorn bidra till att elever i svårigheter i ökad utsträckning kan 
uppnå målen? Å ena sidan visar studier att relationsskapande har betydelse för 
elevers skolframgång (Aspelin, 2010; Henriksson, 2004; Hugo, 2007; Möllås, 
2009; Wedin, 2007). Å andra sidan konstaterar Granath (2008) att dialogicite-
ten i skolans utvecklingssamtal leder till en intimisering som kan förstås som 
ett relationellt verktyg för lärares disciplinering av elever. Så vilken funktion 
har egentligen mentorn? 

I dagens diskussion om den svenska skolan är elevers måluppfyllelse ett stän-
digt återkommande tema. En betydande andel elever lämnar gymnasieskolan 
utan att ha fullgjort sina studier. Bland elever med lågutbildade föräldrar och 
elever med utländsk bakgrund1 anges att ungefär hälften lämnar gymnasie-

1 Analyser av studieresultaten i grundskolan pekar på att resultaten bland elever med 
utländsk bakgrund, bortsett från vistelsetid, snarare har att göra med socioekonomisk 
bakgrund (föräldrars utbildningsnivå och arbetsmarknadsanknytning), än med 
utländsk bakgrund i sig. Sannolikt gäller detta även för resultaten i gymnasieskolan 
(Skolverket, 2010, s 18).
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skolan utan behörighet. Andelen elever på de yrkesförberedande program-
men som inte fullföljer studierna är också högre jämfört med eleverna på 
de studieförberedande programmen. Totalt sett är andelen elever som läm-
nar gymnasieskolan utan behörighet cirka 8 procent och andelen elever som 
avbryter sina studier drygt 20 procent (Skolverket, 2010). Sammantaget bety-
der det att fler än två av tio ungdomar lämnar gymnasieskolan i förtid och/
eller utan slutbetyg.

Elever som avbryter sina gymnasiestudier talar om för sent insatt stöd, alter-
nativt ej behovsanpassat stöd eller total frånvaro av stöd (Prop. 2008/09:199, 
s 122). De berättar också om få kontakter med lärare och att beslutet att 
hoppa av växt fram utan dialog med lärare (Skolverket, 2008a). Samtidigt visar 
studier om skolornas stöd till elever som riskerar att inte nå målen att elevers 
delaktighet i sitt lärande, goda relationer mellan lärare och elev samt individu-
alisering av undervisning har central betydelse (Skolverket, 2010).

Skolan som samhällsuppdrag och som verksamhet

Den svenska skolan har växt fram genom en stark central styrning ända sedan 
folkskolan infördes 1842. Till att börja med bestod det svenska skolsystemet 
av helt eller delvis parallella skolformer. Efter försök med en gemensam och 
sammanhållen grundskola under mitten av förra seklet beslutades emellertid 
i början av 1960-talet att införa en obligatorisk nioårig grundskola för alla. 
Sedan, under 1970-talet, styrdes också gymnasieskolans parallella skolformer 
samman mot att organisatoriskt ingå under samma tak, för att under 1990-
talet mynna ut i treåriga program och eftergymnasial behörighet för alla (Skol-
verket, 2008a). 

Det fanns under 1970-talet enligt Schüllerqvist (1995, s 54) en politisk enighet 
kring skolan om ”icke-segregering (social och geografiskt), social utjämning, jämlik-
het, generell medborgarkompetens (inför fortsatta studier, framtida yrke, och som 
deltagare i ett demokratiskt samhälle), samhälleligt utbildningsansvar”. I enlighet 
med Englund (1995) sågs skolan som ett jämlikhetssyftande och fördelnings-
politiskt instrument. Under 1980-talet började dock den centrala styrningen 
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av skolan att luckras upp och genom riksdagsbeslut 1991 skedde ett skifte 
från staten till kommunen som huvudman för skolan (Prop 1990/91:18). 
Under 1990-talet tillkom också nya kurs- och läroplaner för grund- och gym-
nasieskolan och man införde mål- och resultatstyrning. Ansvaret för mål- och 
riktlinjer samt tillsyn och inspektion stannade dock kvar hos staten. Grund-t tillsyn och inspektion stannade dock kvar hos staten. Grund-
skolans och gymnasieskolans dryga hundraåriga utveckling beskrivs gärna 
som en väg från urvalsskola till att idag vara en skola för alla.2  

Idag visar dock utbildningsresultat från såväl obligatoriska som frivilliga skol-
former på bristande måluppfyllelse och att alltför många ungdomar lämnar 
gymnasieskolan i förtid och/eller utan slutbetyg (Skolverket, 2001, 2008b, 
2010). Det har lett till att utformningen av dagens gymnasieskola åter är under 
omarbetning. Höstterminsstarten 2011 påbörjas genomförandet av ett antal 
beslutade skolreformer. För gymnasieskolans del gäller det att i enlighet med 
den nya skollagen (SFS 2010:800) och den nya gymnasieförordningen (SFS 
2010:2039) verka för bättre kvalitet och högre måluppfyllelse. Förändring-
arna medför nya ämnesplaner och en ny betygsskala. Det införs två typer av 
examen, antingen kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförbere-
dande examen. Enligt Johansson (2009, s 266) kan det dock tolkas som en 
”tillbakagång till den betydligt mer uppdelade gymnasieskola som fanns före 
1990-talets gymnasiereform”.

Samhällets uppdrag ställer krav på den enskilda skolan. Under hela 1900-
talet har efterfrågan på utbildningsplatser inom gymnasieskolan ökat, fram-
förallt under den senare halvan av seklet3. Vid förra sekelskiftets början var 
det endast runt två procent av en årskull som sökte sig vidare till gymnasiet 
medan det idag är så gott som alla (Skolverket, 2008a). Samhällets förändrade 
krav på utbildad arbetskraft tillsammans med svårigheter för unga att få jobb 

2  Redogörelsen av gymnasieskolans framväxt ges som en sammanfattande 
beskrivning. För detaljerad beskrivning se t ex Johansson (2009) och Möllås (2009).
3  Under 1950-talet gick endast 8-10% av en årskull vidare till gymnasieskolan 
(Persson, 2003). Ökningen under de följande åren skedde därefter i rask takt. Från 
40% (1960-talet) till 70% (1970-talet) för att idag vara så gott som alla ungdomar 
(Skolverket, 2008a).



16

lämnar knappast någon annan valmöjlighet för den unge. Dagens gymnasie-
skola framstår därför knappast som en frivillig skolform även om den beteck-
nas som sådan. Gymnasieskolan har därmed i likhet med det obligatoriska 
skolväsendet ställts inför uppgiften att möta hela variationen av elevers behov 
och förutsättningar.  På den lokala skolarenan skall statens riktlinjer och direk-
tiv omsättas till praktik. Transformeringen mellan samhälls- och skolnivå är 
avhängig såväl hur lärare och skolledning förstår statsmakternas intentioner 
och reformarbetets bakomliggande frågor som sitt uppdrag i skolan. Det är 
lärarna och skolans ledning på de lokala skolorna som tolkar och översätter 
skolans styrdokument i praktiken. Det ställer krav på utbyte av kunskap, dia-
log och samarbete mellan samhällsnivå, skolledning, lärare och elever. 

Skolans eller individens ansvar 

Bland de elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg är upp-
levelsen av skoltrötthet och bristande motivation vanlig (Skolverket, 2010). 
I Tangens (2010) studie om elevsamtals betydelse som ett led i att anpassa 
undervisningen för eleverna, refererar hon till en studie som indikerar att de 
elever som från början är högt motiverade får flest dialogiska återkopplingar 
från läraren medan de i skolan lågt motiverade eleverna oftare får tillbaka 
respons i form av ett monologiskt samtal från lärarens sida. Om man kopplar 
denna indikation till att en stor del av avhoppen i den svenska gymnasieskolan 
sker bland barn till lågutbildade föräldrar och/eller föräldrar med utländsk 
bakgrund, barn som kanske inte alltid ingår i sammanhang som är vana att 
se tillhörighet och framgång i skolan som en naturlig del av sitt vardagsliv, 
kan man fundera över vilket utrymme dessa elever ges och tar i skolan för att 
samtala om sin lärandesituation. 

Enligt Dovemark (2004) har både skolans och elevens ansvar kommit att beto-
nas alltmer i de svenska läroplanerna. Elevens framgång i skolan beskrivs ofta 
som skolans ansvar (Utbildningsdepartementet, 2001) samtidigt som skolan 
enligt läroplanen skall utveckla elevernas vilja och förmåga att ta personligt 
ansvar (Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf, 94). I och med det ökade 
individuella ansvaret följer enligt Dovemark en otydlighet:
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I samma stund som ansvar läggs på den enskilda eleven, backar sam-
tidigt den vuxne i sitt ansvarstagande. Eftersom ansvaret ligger på den 
enskilde individen läggs elevens misslyckande och framgång än mer 
på henne/honom och görs till ett personligt problem med påföljande 
effekter för självbild, identitet och handlingsmöjligheter.  (Dovemark, 
2004, s 225)

Utifrån sina studier av gymnasieskolan konstaterar Möllås (2009) att ett gene-
rellt antagande om att alla elever vid gymnasiestarten är mogna att på egen 
hand ta ansvar för sina studier snarare kan ses som ett sätt för vuxenvärlden 
att frigöra sig ansvar. Hur skolans olika aktörer ser på frågan om ansvar blir 
därmed också en fråga om vem som är bärare av eventuell problematik. Vid 
Skolinspektionens granskningar av hur gymnasieskolor utreder elevers stöd-
behov har det visat sig att orsakerna till elevens stödbehov oftast söks enbart 
hos eleven och att åtgärderna för det mesta handlar om vad eleven ska göra 
(Skolverket, 2010). Det betyder att skolan som verksamhetssystem i stora 
delar riktar sitt fokus mot skolans individnivå. Självklart är eleven huvudper-
son i sitt lärande, men skolan som verksamhetssystem består av fler nivåer. 
Eleven befinner sig inte i ett vakuum utan elevens lärande uppstår i ett sam-
spel mellan individen och grupp-, skol- respektive samhällsnivå. 

Skolans möte med elevers olikheter

Palmblad (1994) använder sig av skolhälsodiskursen 1880-1950 för att visa 
på hur elevers olikheter har definierats genom åren och genomgången nedan 
bygger på hennes presentation. Runt förra sekelskiftet ökade fokuseringen på 
skolbarnens hälsa och man ansåg att det fanns ett samband mellan skolmiljön 
och barns sjuklighet. Vid den här tiden skiljde man inte på fysisk och själs-
lig ohälsa. Båda sidorna sågs som yttringar av samma missförhållanden och 
barns och ungas psykiska företeelser definierades snarast som moraliska pro-
blem. Orsakerna till problemen sökte man enligt Palmblad i skolans organisa-
tion och materiella förhållanden, även om man också ansåg hemmen delaktiga 
i barnens ohälsa. Rosenqvist (2007) beskriver den tidiga skolans verksamhet 
som ett slags ”take-it-or-leave-it-aktivitet”. Antingen hängde man med eller 
gjorde man det inte och det var många som slutade skolan i mycket unga år.
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Under 1920-talet började företrädare inom psykiatri och pediatrik göra sig 
hörda i debatten. De kritiserade tidens hårda disciplin som uppfostringsideal 
och pekade på kopplingen mellan barnuppfostran och behovet av ökad kun-
skap kring barn och ungdomars psykiska utveckling. Kunskapen utpekades 
som särskilt betydelsefull för dem som var pedagogiskt verksamma och utbil-
dade det växande släktet. Inte minst i deras uppdrag att ta tillvara begåvning-
arna. Palmblad skriver att det psykiska utkristalliserades som ett separat pro-
blemfält och att åtgärderna för att hantera ohälsa bestod av individualisering 
och differentiering. Det ökade intresset för den enskilde individen ledde till 
att normer och mallar började användas för att mäta avvikelser från ideala 
hälsotillstånd. Definitionen av barn och ungdomars ohälsa skedde nu allt-
mer inom en medicinsk eller psykiatrisk referensram och det gällde att ”sätta 
sig in i psykets struktur och individualisera åtgärderna alltefter dess egenhe-
ter” (s 47). Förklaringsmodeller av elevers hälsoproblem som tidigare sökts 
i studiemiljön, både i skolans yttre och inre organisation, riktades nu alltmer 
mot individens psykiska och fysiska utveckling. De avvikande barnen började 
avskiljas från det vanliga skolarbetet och sättas i särskilda undervisningsgrup-
per. 

Framväxten av skolans individualiserings- och differentieringsproblematik 
medför att skolläkare och skolpsykologer kommer in i skolan under 1940-
talet och att en skolhälsovård byggs upp. Det ökande intresset i skolan för 
den enskilde individen hänger nära samman med samhällets förändringar. 
Förändringarna i samhället sker snabbt och ställer krav på social anpassning 
och stabilitet. Från samhällets sida betonas skolans uppgift att sortera elev-
erna både till rätt plats i samhället och till rätt åtgärd om eleven avviker från 
normen. Det gäller att ta tillvara alla begåvningar. Palmblad påpekar att det är 
mot detta tänkande som intresset för att mäta individers olikheter ska förstås. 

Hon kopplar samman det ökade intresset för individen med olika profes-
sioners strävanden, undervisningssystemets utformning, förändrade krav i 
arbetslivet, skolans roll i samhället, förändrade kunskapsideal och vetenska-
pens frammarsch inom sociala och människovårdande yrken (s 60-61).  Sam-
mantaget visar hon att individens psykiska utveckling fått en alltmer central 
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ställning när det gäller barn och ungdomars hälsoproblemtik och att källan 
till olika lösningar därmed också söks inom det medicinska och psykolo-
giska området. Ahlberg (2007a, s 90) visar också på hur den individinriktade 
forskningen därigenom fått genomslag i skolans verksamhet och att ”elevers 
svårigheter vanligtvis förklaras genom den enskilde individens avvikelse från 
normen”. Betoningen av att utveckla elevens förmåga att ta personligt ansvar 
tillsammans med en historiskt förankrad syn på eleven som orsaksbärare, kan 
bidra med delförklaring till varför skolan i sin verksamhet ofta riktar fokus 
mot skolans individnivå. 

De olika processerna i samhället medför att individens relationer till både sitt 
lokala och samhälleliga sammanhang påverkas. I sökandet efter förklarings-
modeller till varför så många gymnasieelever inte når målen och/eller hoppar 
av fordras därför en mer sammansatt syn än att enbart fokusera skolans indi-
vidnivå. Inte minst förstår man att det är fler faktorer som samspelar när det 
kommer till elevers avhopp från gymnasieskolan, då en större andel avhopp 
av elever sker från socioekonomiskt utsatta grupper i samhället. Eleven på 
individnivå behöver alltså ses i relation till såväl grupp-, skol- som samhälls-
nivå. Samtidigt som elevens egen röst behöver höras. 

Specialpedagogik i personlig belysning

I mitt arbete som specialpedagog på en 7-9 skola har jag gång på gång fått 
erfara att elever äger en guldgruva av berättelser. Med berättelser menar jag 
då små korta inblickar i deras egna erfarenheter av olika lärandesituationer. 
Genom elevernas berättelser om sitt lärande växte insikten om att alla elever 
har någon sorts kunskap om sitt lärande. Elevers egna berättelser har dock 
kunnat betecknas med att de totalt ofinns4 om ingen frågar efter dem. De 
har oftast heller ingen vana att sätta ord på sina erfarenheter till användbar 

4 Begreppet är myntat av Sven Nordqvist i barnböckerna om Pettson och Findus. 
Jag har prövat andra begrepp som ex frånvarande, men tycker det använda begreppet 
bär bättre. Berättelserna finns, men frågar ingen efter dem ”ofinns” de. 
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kunskap i skolan. Insikten om varje elevs kunskap om förutsättningar för sitt 
lärande ledde mig till att i mitten av 1990-talet i samarbete med elever som 
upplevde motgångar i sina studier att pröva en ny variant av stöd. 

Stödet gick ut på att vi frågade någon av elevens lärare om denne kunde 
vara elevens studiestödjare, dvs var villig att avsätta ca 20 minuter i veckan 
till att enskilt möta eleven. Agendan för mötet var att tillsammans prata ige-
nom den gångna veckans arbete, titta över kommande veckas arbete samt ta 
upp aktuella frågeställningar. Lärarna var positivt inställda till denna form av 
stöd samtidigt som deras utrymme för tid var begränsat. Några lärare fann 
dock utrymme inom sin arbetsplatsförlagda tid och begreppet studiestödjare 
införlivades i verksamheten som en möjlig form av stöd. Utvärderingar av 
stödformen tycktes peka på att eleverna tog aktivare del i utformningen av 
sina lärandesituationer och sitt lärande. Samtidigt funderade jag över berö-
ringspunkter mellan klassföreståndarskap respektive lärares studiestödjar-
skap. Uppdraget som klassföreståndare kunde utövas på olika sätt. Lärarens 
genomförande av uppdraget tycktes ibland ha betydelse för hur mycket och 
vilket stöd som behövdes kring elever som befann sig i problematiska läran-
desituationer. Kunskapen gav en insikt om att det kan finnas en koppling mel-
lan lärares klassföreståndarskap och organiserandet av den enskilde elevens 
lärandesituation. 

Syfte och frågeställningar 

Vad är det då för arbete som läraren utför i sitt uppdrag som klassföreståndare, 
numera benämnt som mentor. I praktiken ansvarar mentorn för ett antal elevers 
individuella studieplaner5 . Mentorn dokumenterar elevernas utveckling under 
läsåret samt informerar fortlöpande eleven och vårdnadshavaren om elevens 
utveckling. Mentorn möter dessutom sin klass eller grupp av ansvarselever 

5 Varje gymnasieelev ska ha en individuell studieplan. Den ska innehålla uppgifter 
om elevens studieväg och de val av kurser som eleven gjort. Det ska också stå om 
eleven går ett fullständigt, reducerat eller utökat program (SFS 1992:394 respektive 
SFS 2010:2039).
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regelbundet för klassråd, som ett led i elevernas inflytande och delaktighet på 
skolnivå. Men elever som avbryter sin gymnasieutbildning i förtid berättar, som 
tidigare nämnts, om få kontakter med lärare och att där beslutet att hoppa av 
tagits utan dialog med lärare. Det väcker frågor om vilken funktion och innehåll 
uppdraget innebär. 

Syftet med studien är således att kartlägga, beskriva och analysera lärarens 
uppdrag som mentor såväl när det gäller innehåll som funktion. 

• Hur konstitueras lärarens uppdrag som mentor på skolans olika nivåer?

• Vilka erfarenheter har eleverna av lärarens uppdrag som mentor?

• Vad bildar utgångspunkt för lärarens genomförande av uppdraget?

• Hur blir mentorskapet synligt i elevernas lärande och delaktighet?

Analysenheten utgör fyra gymnasiementorers kommunikativa handlingar, 
med vilket jag menar både deras språkliga och sociala handlingar. Mentorer-
nas handlingar kring elever som kommer i problematiska lärandesituationer 
och riskerar att inte nå målen utgör ett särskilt intresse. 

Avhandlingens disposition

I följande kapitel (kapitel två) presenteras forskning som närmare belyser 
samspelet mellan skolan, läraren och eleven samt forskning om lärarroll och 
mentorskap med bäring för studien. I nästa kapitel (kapitel 3) introduceras 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Studien utgår från det kommuni-
kativa relationsinriktade perspektivet (KoRP), som är influerat av det socio-
kulturella perspektivet. Kapitel fyra inleds därefter med en presentation av 
den etnografiska ansatsen för att sedan fortsätta med studiens design och 
dataproduktion. Dessutom behandlas metodologiska avväganden och reflek-
tioner samt tillvägagångssättet i analysarbetet.

I de fyra följande kapitlen presenteras dataproduktionen kring forskningsfrå-
gorna. Kapitel 5 handlar om hur lärarens uppdrag som mentor konstitueras 
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(forskningsfråga ett) och kapitel 6 om de studerade elevernas erfarenheter av 
lärare som mentorer (forskningsfråga två). I kapitel 7 belyses vad som bildar 
utgångspunkt för lärarens genomförande av uppdraget (forskningsfråga tre) 
och i kapitel 8 hur mentorskapet blir synligt i elevernas lärande och delaktig-
het (forskningsfråga fyra). Avhandlingen avslutas med en diskussion i kapitel 9. 

Forskning om hur man inom gymnasieskolan söker möta elevers olika behov 
beskrivs av Skolverket (2008a) som eftersatt. Min förhoppning är att studien 
av lärares mentorskap ska bidra såväl till kunskapsbildning kring villkor och 
förutsättningar för elevers lärande och delaktighet i gymnasieskolan som till 
skolans inre utveckling. Resultatet är tänkt att ge lärare och andra som har del i 
skolans utveckling redskap för att problematisera och reflektera över det egna 
arbetet genom ökad kunskap om faktorer som bidrar till elevers skolframgång 
och skolans utveckling.
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Kapitel 2 

SKOLAN, LÄRAREN OCH ANSVARET 
FÖR ELEVERS LÄRANDE

I kapitlet görs en genomgång av forskning med relevans för min studie och 
jag följer fem spår. Till att börja med lyfter jag helt kort fram betydelsen av 
elevens egen medvetenhet och delaktighet i sin lärandeprocess. I det andra 
spåret skiljer jag ut fostrans- och omsorgsuppdraget från styrdokumentens 
kunskapsuppdrag och följer dess väg genom både grund- och gymnasie-
skolans styrdokument fram tills idag. Begreppet elevvård är här ett bärande 
tema. I det tredje spåret söker jag synliggöra något av vad som kännetecknar 
dagens lärarroll. I det fjärde spåret presenterar jag begreppet mentor och gör 
en avgränsning för vad som avses i min studie. Jag undersöker hur begreppet 
används i andra delar av världen när det gäller skola och utbildning och jag 
försöker ringa in vad som karakteriserar mentorskap. Avslutningsvis, i det 
femte spåret, undersöker jag hur man kan se på lärares utrymme och ansvar 
för elevers lärande. 

Elevens medvetenhet om och del i sin lärandeprocess

Den svenska skolan har till uppdrag att överföra värden, förmedla kunskaper 
och förbereda eleverna för att arbeta och verka i samhället. I den målstyrda 
gymnasieskolan fastslås som skolans uppdrag att eleverna skall: ”Kunna 
orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap 
blir därför viktig” (Lpf  94, s 5). I internationella överenskommelser betonas 
att ”alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följ-
aktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas 
i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt 
och natur” (Salamancadeklarationen och Salamanca +10, 2006, s 17). Från 
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EU-parlamentet har formulerats utgångspunkter som anses viktiga för män-
niskors personliga måluppfyllelse, sociala inkludering och anställningsbarhet 
i samhället. En av punkterna rubriceras som ”learning to learn” (Eurydice, 
2002; European Commission, 2005) och betonar individens medvetenhet 
om sin egen lärandeprocess för ett framgångsrikt lärande (Official Journal 
of  the European Union, 2006). Det framgångsrika lärandet tycks dock inte 
alltid vara närvarande. I den svenska skolan lyckas inte alla elever fullt ut i sin 
utbildning (Skolverket, 2008b). Studier från olika håll försöker bidra i sökande 
efter att finna ledtrådar till förverkligandet av en skola för alla (Ahlberg, 1999, 
2001; Brodin & Lindstrand, 2004; Henriksson, 2004; Hugo, 2007; Skolverket, 
2001).

Kunskap, fostran och omsorg

Skolans uppdrag av kunskap och fostran ses som en helhet. Men för att för-
stå helheten kan det vara intressant att titta närmare på dess delar. Björndahl 
(1984) redogör för hur undervisning, fostran samt omsorg skrivs fram i läro-
planerna från 1962 (Lgr 62), 1969 (Lgr 69) och 1980 (Lgr 80).  Enligt förfat-
taren handlar omsorg om ett allmänt förhållningssätt och en anda, som skall 
finnas i skolan ända från planeringsstadiet. Hon benämner förhållningssättet 
som daglig elevvård och menar att det innebär ett aktivt och kontinuerligt 
intresse och engagemang i elevernas hela skolsituation. Fostran och omsorg 
integreras i undervisningens pedagogiska arbete. I de tidigare läroplanerna 
fram till och med 1970-talet får elevvård ett stort utrymme i skolans styrdo-
kument. I den då gällande läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 70) inleds ett 
avsnitt under rubriken elevvård med följande: 

Gymnasieskolans elevvård bygger på grundskolans och har samma 
syfte som denna, nämligen att hjälpa varje elev att lära känna sig själv, 
att bilda sig en uppfattning om de krav som skola och samhälle ställer, 
att komma till rätta med personliga problem och att så långt möjligt ta 
vara på sina förutsättningar. I denna vidare mening är elevvård alltså 
inte enbart ett antal särskilda anordningar eller åtgärder som skolan 
kan tillgripa när svårigheter av skilda slag uppträder. Det är snarare 
fråga om den anda av samhörighet och den vilja till samverkan som 



25

bör prägla det dagliga arbetet i skolan. Elevens egen aktiva medverkan 
har i detta sammanhang avgörande betydelse. (Lgy 70, s 70-71)

Den elevvårdande verksamheten anges vila på rektor och särskilt klassföre-
ståndaren (Lgy 70, s 71). Vidare deklareras skolan vara en arbetsplats som alla 
andra arbetsplatser i samhället. Den bör därför fungera genom samverkan 
mellan alla som är sysselsatta där. ”Över huvud taget bör eleverna betraktas 
som personalens medarbetare i skolans verksamhet med möjlighet och rätt att 
påverka både undervisningsfrågor och spörsmål som gäller skollivet i övrigt” 
(s 33).

Enligt Björndahl (1984) har det mellan läroplanerna från 1960-talet till 1980-
talet skett en förskjutning kring begreppet elevvård, från att vara åtgärder 
kring enskilda elever till att vara ett förebyggande arbete, där metoder och 
förhållningssätt gör att skolsituationen anpassas efter eleverna. I läroplanerna 
för grund- och gymnasieskolan från 1960- till och med 1970-talet anges att 
rektor och speciellt klassföreståndaren är ansvarig för den vardagliga och dag-
liga elevvårdande verksamheten. Från och med 1980-talet betonas i stället 
att ”skolledning och klassföreståndare är ansvariga för att ett förebyggande 
arbete planeras och genomförs inom skolan i samverkan med andra inom 
kommunens barns- och ungdomsarbete” (Lgr 80, s 54). I läroplanerna från 
1990-talet (Lpf  94; Lpo 94) betonas skolans gemensamma och särskilda 
ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Rektor ansvarar för att elevvårdsverksamheten utformas så att 
elever som är i behov av särskilt stöd får detta och läraren stimulerar, hand-
leder och stödjer eleven. Under våren 2000 presenteras utredningen ”Från 
dubbla spår till elevhälsa” (SOU 2000:19). I denna sammanfattas att elevvår-
den och skolans pedagogiska verksamhet idag löper bredvid varandra ”som 
dubbla spår, faktiskt ibland på tredubbla spår: skolhälsovården kör på sitt 
spår, elevvården på sitt, skolans pedagoger på sitt” (s 25). 
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Klassföreståndaren alias mentorn i offentliga texter 

I dagens svenska skola tycks uppdraget som klassföreståndare eller mentor 
vara något som i mångt och mycket tas för givet. Uppdraget omnämns knap-
past längre i skolans styrdokument i jämförelse med tidigare. Det kan ses 
som ett led i samhällets förändringar kring skolan. Innan 1991 angavs i för-
ordningstext att läraren hade skyldighet att vara klassföreståndare och ha det 
allmänna ansvaret för en klass. Klassföreståndaren hade ett särskilt ansvar för 
tillsyn över elevernas skolgång, att ge akt på deras hälsa samt föra betygskata-
log och delta i klassråd (SFS 1971:2356).

I och med att huvudmannaskapet för den svenska skolan förs över till kom-
munerna i början av 1990-talet (Prop. 1990/91:18), försvinner regelstyrningen 
avseende personal i grund- och gymnasieskolan. I dagens styrdokument7 för 
skolan nämns relationen klassföreståndare/mentor visavi elev varken i skollag 
(SFS 1985:1100)  eller i läroplanerna (Lpf  94; Lpo 94). I aktuell gymnasieför-
ordning (SFS 1992:394) förekommer begreppet klassföreståndare två gånger. 
Dels som en av ledamöterna i klassråd och dels att berörd klassföreståndare 
eller motsvarande skall ingå som ledamot i elevvårdskonferens (EVK). 

I propositionen inför den nya skollagen (Prop. 2009/10:1658, s 706) nämns att 
rektorn kan ge klassföreståndaren i uppdrag att informera elevens vårdnads-
havare om eleven utan giltiga skäl uteblivit från den obligatoriska verksamhe-
ten. I den senare skollagstexten (SFS 2010:800, s 46) omnämns dock enbart 
rektor. I förarbetena till ny skollag (Ds 2009:25) nämns klassföreståndaren i 
samband med elevvårdskonferens, men att regleringen av elevvårdskonferens 

6 SFS 1971:235 (upphävd genom SFS 1990:1215) meddelar bestämmelser om 
personal i grundskolan och gymnasieskolan. I och med att huvudmannaskapet 
för den svenska skolan förs över till kommunerna 1991 förenklas och minskas 
regelstyrningen av skolan (Svenska kommunförbundet, 1991).
7 Fr o m höstterminen 2011 gäller ny Skollag (SFS 2010:800), ny förordning för 
grundskolan (SFS 2011:185) respektive gymnasiekolan (SFS 2010:2039)  samt nya 
läroplaner för skolan från förskola till gymnasienivå.
8 I enlighet med Prop. 2009/10:165 beslutade riksdagen om ny skollag 22 juni 
2010, vilken börjar tillämpas från och med 1 juli 2011.
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föreslås upphöra. Propositionen följer förslaget och motiverar det med att 
en tydlig utredningsskyldighet föreslås när en elev är i behov av särskilt stöd 
(Prop. 2009/10:165, s 277). Regleringen av klassråd upphör också även om 
man skriver att inget hindrar att dagens former för inflytande, t ex klassråd 
och elevråd bildar mönster för hur arbetet med inflytande organiseras (s 317). 
Den nya skollagen (SFS 2010:800) föreskriver endast att det på varje skolen-
het ska finnas ett eller flera forum för samråd där man behandlar frågor som 
är viktiga för enhetens verksamhet. Hur dessa utformas ska varje enhet ange 
i planen för sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Vid en genomsökning av de två senaste utredningarna angående lärarutbild-
ning (SOU 1999:63; SOU 2008:109) nämns inte klassföreståndare. I utred-
ningen från 1999 nämns begreppet mentor vid två tillfällen. Dels i samband 
med ett avsnitt om lärarutbildning och ämneskunskaper, där man beskriver 
lärarens uppdrag som vidgat, från att tidigare ha setts som enbart kunskaps-
förmedlare. Begrepp som handledare, vägledare, mentor eller ledare för elev-
ernas lärande anges som uttryck för detta vidgade läraruppdrag. Det vidgade 
uppdraget anges som att lärarens uppgift handlar allt mer om ”att lära barn 
och ungdomar att själva sovra, bearbeta, tolka och värdera information samt 
att kunna stimulera och uppmuntra eleverna” (SOU 199:63, s 13). Senare 
dyker identiskt likadan skrivning upp under ett avsnitt om lärarutbildning och 
kunskapsbildning. I avsnittet har då beskrivits dagens omfattande informa-
tionsflöde, den generellt höjda utbildningsnivån i samhället, kravet på skolan 
att fostra ansvarsfulla samhällsmedborgare och individers ökade behov av 
ett kritiskt, granskande förhållningssätt. I texten påpekas att detta för läraren 
medför ”en strategisk position i barns och ungdomars liv” och man utökar 
den tidigare skrivningen till att det också handlar om barns och ungdomars 
sociala utveckling (s 80-81). I utredningen om lärarutbildning från 2008 
nämns mentor en gång. Det är i samband med förslag till organisering och 
stöd för den enskilde lärarstudentens utveckling i sin yrkesroll vid verksam-
hetsförlagd utbildning inom lärarutbildning (VFU). I beslutet om den nya 
lärarutbildningen som startar hösten 2011 omnämns mentorer vid ett tillfälle 
(Prop. 2009/10:89, s 41). Det är i samband med lärarutbildningarnas strävan 
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att få fler män att söka och att man kan anordna behörighetsgivande och 
studieförberedande utbildningar i regi av lärosätena, nätverk och mentorer.

Det är främst i två offentliga utredningar om elevers och ungdomars hälsa 
som skrivningar om lärare som mentorer för elever framträder (SOU 2000:19; 
SOU 2006:77). I den första utredningen beskrivs att klassföreståndare och 
mentorer ansvarar för att ha överblick över ”sina” elevers lärande, trivsel och 
närvaro (s 114). Vidare anges i utredningen klassföreståndarens eller men-
torns roll som central utifrån den gjorda kartläggningen av elevvårdens ansvar 
och sätt att arbeta. I en av de studerade gymnasieskolorna som utredarna 
besökt anges mentorn som den viktigaste ”elevvårdaren” (s 120). I den senare 
utredningen framkommer att ungdomar tror att en god och nära relation mel-
lan lärare och elev kan förhindra både stress, depressioner, mobbning och 
våldsyttringar bland ungdomar (SOU 2006:77, s 128-129). Samtidigt som 
man i texten innan har kunnat läsa att många elever hävdar att de har lärare/
mentorer som efter en termin inte vet vad de heter, att mentorerna är för få 
och har för många elever – många av dem har inte heller eleverna i något 
ämne – och att mentorerna aldrig hinner lära känna dem individuellt.

Från elevvård i det dagliga arbetet till elevhälsa

En viss begreppsförvirring tycks råda runt begreppet elevvård enligt elev-
hälsopropositionen (Prop. 2001/02:14, s 15). Med begreppet avses dels vad 
lärare och andra i skolan gör för elever i behov av särskilt stöd och dels vilka 
insatser som utförs av de olika yrkeskategorierna inom elevvård och skol-
hälsovård. Begreppet beskrivs som relativt ungt inom skolområdet. Första 
gången det används inom skolan anges till ett betänkande om grundskolan i 
början av 1960-talet. 

I förarbetena9 till den nya skollagen som börjar tillämpas fr o m höstterminen 
2011 skrivs att begreppet elevvård utmönstras ur skolförfattningarna. Elevvård 
ska i stället ses som en del av elevhälsan, vilken beskrivs omfatta medicinska, 

9 Ds 2009:25; Prop. 2009/10:165
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psykologiska och specialpedagogiska insatser. I departementsskrivelsen (Ds 
2009:25) anges att elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation 
som möjligt för eleven, undanröja hinder för varje elevs lärande och 
utveckling samt stödja elevernas utveckling mot målen. I skrivelsen stödjer 
sig departementet på Skollagskommitténs (SOU 2002:121) hänvisning till 
elevhälsopropositionen (Prop. 2001/02:14), där förslaget till införandet av 
verksamhetsområdet elevhälsa bedömdes omfatta skolhälsovårdens och elev-
vårdens verksamhet samt den samordnade specialpedagogiska kompetensen. 

Bakgrunden till förslaget är att skapa förutsättningar för ökad samverkan mel-
lan dessa tre områden. Samtidigt tycks förslaget också ge andra konsekvenser, 
eftersom skolans specialpedagogiska insatser verkar styras över och inordnas 
mera som en hälsofråga i skolans verksamhet än som en pedagogisk fråga. 
Dock underströks från början i elevhälsopropositionen (Prop. 2001/02:14, 
s 28) att de specialpedagogiska insatserna skall ses som en del av de vanliga 
pedagogiska insatserna i skolan, men också att de är en del i elevhälsans verk-
samhet. Flera remissinstanser var emellertid kritiska till begreppet elevvårds 
uppgående i området elevhälsa och påpekade att det kunde upplevas som en 
medikalisering av dessa skolans verksamheter och att det pedagogiska kom-
mer i bakgrunden. Flertalet kommuner som yttrade sig och samtliga landsting 
som lämnade remissvar var dock positiva. 

Sammanfattningsvis tycks det nya lagförslagets utmönstring av begreppet 
elevvård ske som en konsekvens av att begreppet under de senaste 50 åren å 
ena sidan har vidgats mot en omskrivning mot ett mer distanserat och före-
byggande generellt ansvar hos skolan som institution. Å andra sidan tycks 
elevvård ha avgränsats till ett uppdrag som utförs inom skolans elevhälsa och 
dess personalkategori. Frågan som infinner sig är: Vart tog läraren vägen?

Lärarens arbete

Den som ytterst ska utföra skolans samhällsansvar är läraren. Uppdraget är 
förenat med ett otal villkor och förutsättningar. Colnerud (1997) talar om 
det dubbla mandatet eftersom läraren har både samhället och eleven som 
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uppdragsgivare. Författaren pekar på svårigheten att definiera vad som kän-
netecknar ett gott lärararbete. Ur ett samhällsperspektiv hamnar diskussionen 
lätt i en instrumentell diskurs medan man ur ett elevperspektiv ofta fångas i 
en moralisk diskurs. 

Att kritisera ett arbete och samtidigt försöka att inte kränka elevens 
jag, att hantera den konflikt som följer av att sätta betyg, att behandla 
elever som kompetenta individer som kan bli ännu kompetentare 
utan att därför undervärdera deras nuvarande prestationer, att klan-
dra elever för deras uppförande – allt detta är lärarpraktik. (Colnerud, 
1997, s 103)

Som jag inledningsvis i mitt första kapitel pekade på återger åtskilliga forsk-
ningsresultat, rapporter och utredningar relationer som betydelsefulla för 
elevers skolframgång (Aspelin, 2010; Ds 2001:19; Henriksson, 2004; Hugo, 
2007; Möllås, 2009; Prop. 2001/02:14; SOU 2006:77; Wedin, 2007). Aspelin 
skriver ”det finns väl nästan ingen annat institutionellt sammanhang där man 
talar så mycket om relationer som i utbildning” (s 87). Wedin beskriver uti-
från sina forskningsresultat ”att det är relationerna som i mångt och mycket 
är verksamheten i klassrummet i allmänhet och yrket i synnerhet” (s 227). I 
de båda senaste utredningarna om ny lärarutbildning påtalas också vikten av 
att lärare utvecklar sitt ”relationskapital” (SOU 2008:109, s 216) och skapar 
lärmiljöer där relationer kan utvecklas:

Lärarens roll som kunskaps- och värdebärare, med syfte att skapa 
sociala och kulturella möten, tycks bli allt mer väsentlig, vilket medför 
krav även på ett etiskt och moraliskt handlande. Lärarrollen kommer 
därför allt mer att knytas till förmågan att skapa personliga möten. 
(SOU 1999:63, s 52)

Lärarkompetens

Laursen (2004) beskriver forskningens sökande efter den fulländade lärarper-
sonligheten under förra seklets första femtio år. Under de åren höll man fast 
vid tanken att det på något sätt borde gå att urskilja vilka som var mest läm-
pade att bli lärare. Det kunde handla om allt ifrån att granska lärarens rykte 
bland överordnade och kollegor, bedöma deras undervisningskompetens till 
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att urskilja samband mellan personliga egenskaper och senare framgång som 
lärare.  

Den första egenskapen man försökte urskilja var enligt Laursen intelligensen. 
Vid förra sekelskiftet var intelligenstest en ny uppfinning som man satte stor 
tilltro till. Man fann dock inga samband, en del undersökningar fann till och 
med negativa samband. Då riktade man i stället in sig på så kallade personlig-
hetsdrag, men det fann man också vara en omöjlig väg. Som skäl till svårighe-
ten anger Laursen att en persons grundläggande personlighet inte bestämmer 
personens beteende. Dessutom är både undervisningsverklighet och elever 
olika, så man kan inte på förhand veta vad som fungerar i olika sammanhang.

Laursen skriver att resultaten var nedslående för de forskare som i flera decen-
nier försökt finna test som kunde gallra ut de mest lämpliga till att bli lärare. 
Men för andra positivt, eftersom man kan bli en god lärare oavsett vilken per-
sonlighet man är utrustad med (s 138). I en av de sista stora undersökningarna 
av det här slaget kom man dock fram till att det fanns ett samband mellan 
hur mycket eleverna lärde sig av undervisningen och de personliga kvalite-
ter som lärarna präglade undervisningen med. Det kan tyckas vara självklara 
resultat som man inte hade behövt decenniers forskning för att komma fram 
till. Laursen påpekar dock att det finns en viktig slutsats här: Det avgörande 
är inte personligheten utan kompetens, det vill säga att man kan ”skapa en 
undervisning där ens relationer till eleverna och innehållet präglas av några 
bestämda kvaliteter, som inte har något att göra med lärarens personlighet” 
(s 140). 

I enlighet med den nya skollagen ska skolans utbildning vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet (SFS, 2010:800, kap 1. 5§). Skrivningen bely-
ser, som Kroksmark (2011) påpekar, vad som är grunden för lärarkompetens. 
Lärarkompetens är inte ett personlighetsdrag utan en personlig kompetens 
(Laursen, 2004, s 145). Enligt Korthagen (2004) kan kompetens ses som ”an 
integrated body of  knowledge, skills, and attitudes” (s 80). Det medför att 
kompetens som begrepp utgör potential för handlingar. En potential som 
påverkas såväl av yttre styrning i form av styrdokument och andra omgiv-
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ningsfaktorer som av lärarens kunskaper, tankar och förhållningssätt inför sitt 
uppdrag. Lärarens handlingspotential är därmed inte samma sak som lärarens 
personliga egenskaper. Lärarkompetens kan förstås som en handlingspoten-
tial som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Lärarsamarbete

Hargreaves och Fullan (2000) pekar på hur dagens lärare möter en mångfald 
av olikheter i sina klassrum. Lärarnas samlade kunskap blir då oerhört viktig. 
Behovet av varandras kunskap ökar. Hur väl skolan når sina mål relateras i 
hög grad till hur skolan fungerar som samarbetsarena, vilket har lyfts i sam-
band med diskussioner om hur man kan stärka måluppfyllelsen i den svenska 
skolan (Ds 2001:19, s 11). Både den inhemska skoldiskursen (Persson, 2006) 
och den internationella (Hargreaves & Fullan, 2000; Harris & Muijs, 2005) 
tycks vara överens om att lärares samarbete leder till utveckling av skolan och 
stärker lärarnas yrkesutövande. 

Förmågan att samspela konstruktivt med omgivningen innebär en styrka för 
lärarna. I sitt samarbete kan lärarna enligt Aili (1999) utveckla kunskapssys-
tem som identifierar, definierar och löser den egna verksamhetens problem 
och som samtidigt utvecklas och omförhandlas i takt med omgivningens 
behov. Lärarkåren stärks ytterligare om det inom yrkeskåren finns ett stort 
intresse för ”avvikande” fall10 och hur man möter dem. Sammantaget leder 
det till framgång för professionen. Betydelsen av lärares samarbete när det 
gäller elever i problematiska situationer stärks av andra studier som påtalar att 
elevernas behov synliggörs och kan tillgodoses i ett tidigt skede (Hargreaves 
& Fullan, 2000; Johnson, 2008). Det förutsätter dock att lärarna har tillgång 
till ett kunskapssystem som tillhandahåller underlag för lösningar.

10 Jfr. ”En viktig värdemätare på en skolas kvalitet är hur skolan tar sig an de elever 
som har svårast att tillägna sig skolans undervisning” (Prop. 2001/02:14, s 13).
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Läraryrkets intensifiering

Läraryrket har i takt med samhällets utveckling breddats och fördjupats och 
inrymmer en mängd kunskapsområden. Det är allt från ämneskunskaper, teo-
rier kring lärande, undervisning och samarbete, bedömningsstrategier, arbete 
för måluppfyllelse, bemötande av elevers olikheter, informations- och teknik-
kompetens till att dokumentera, följa upp och utvärdera skolans inre arbete 
som underlag till elevernas och skolans utveckling.

Enligt Harris och Muijs (2005) har den administrativa arbetsvolymen på 
lärarna ökat och Stenlås (2009) menar att ökningen kan tolkas utifrån att nya 
utvärderings- och uppföljningssystem har införts. Andreasson (2007) synlig-
gör i sin avhandling en dokumentationskultur i skolan som ställer krav på att 
lärarna äger en helhetssyn på sina elever. Det innebär att lärarnas bedöm-
ningar och dokumentationer omfattar ett synliggörande av allt fler förmågor 
och kompetenser hos eleverna. 

Läraryrkets intensifiering lyfts fram av Persson (2006) som menar att en 
ökad styrbarhet från skolans uppdragsgivare har tillkommit förenad med en 
minskad autonomi för lärarna. Persson redogör bl a för att endast fyra av tio 
lärare anser att det är bra balans mellan elevarbete och annat arbete. Liknande 
resultat återfinns även internationellt. I en kanadensisk studie av Hargreaves 
(1998) påpekas att lärarna fått allt mindre tid och färre tillfällen till omsorg om 
och kontakt med eleverna. Även Stenlås (2009) hävdar att lärarna fått högre 
arbetsbelastning i form av mindre utrymme för sitt kringarbete. Utvecklingen 
tycks gå stick i stäv mot vad som förväntas av den utbildade läraren. I förra 
utredningen om lärarutbildning (SOU 1999:63) påtalades i stället att läraryr-
ket har vidgats från att enbart vara kunskapsförmedlare till att ha en strate-
gisk position i ungdomars liv. Samtidigt stödjer den tidigare genomgången av 
skolans styrdokument under de senaste 50 åren, att elevvård som en vardaglig 
omsorg och fostran i lärarens pedagogiska arbete har fått minskad betoning. 
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Mentorskap

Historiskt sett har ordet mentor sitt ursprung i den grekiska mytologin. Enligt 
denna hade Odysseus och Penelope en son som hette Telemachos. När Odys-
seus reste ifrån sin grekiska ö Ithaka ut i det trojanska kriget, gav han Mentor 
uppdraget att vara Telemachos rådgivare. Traditionen säger att det var gudin-
nan Athena som förklädde sig till Mentor och i skepnaden av en klok gammal 
vän tog på sig uppdraget att vårda, råda och fostra sonen (Hansman, 2002). 
Athena betraktas som staden Athens skyddsgudinna och den ordnade stri-
dens beskyddare (Linders, 2003), men beskrivs också som hantverkets, kon-
stens och vetenskapens gudinna (Fuchs, 1970). 

Genom historien kan ordet följas som begrepp inom klosterväsendet fram 
till våra dagar och det tycks vara först i slutet av 1600-talet respektive på 
1700-talet som det dyker upp i den franska och engelska profana språkvärlden 
(Bloom, 2009; jfr The Oxford English Dictionary, 1989). I databasen ERIC 
definieras mentor som: ”Trusted and experienced supervisors or advisers 
who have personal and direct interest in the development and/or education 
of  younger or less experienced individuals, usually in professional education 
or professional occupations”. Under de senaste tjugofem åren har forsknings-Under de senaste tjugofem åren har forsknings-
intresset inför områden som mentor och mentorskap formligen exploderat. 
I slutet av 1970-talet fanns 10 referenser i databasen ERIC till mentor som 
nyckelord, medan siffran i slutet av 1990-talet hade stigit till strax över 1700 
(Lindgren, 2000). En sökning i april 2009 gav strax över 8000 träffar och i juli 
2010 översteg antalet 9000.

Mentor - ett begrepp med flera betydelser

Presentationer av studien i olika sammanhang har synliggjort att vad som 
avses med läraren som mentor kan skilja sig åt. Frågor har väckts huruvida 
uppdraget innebär något mer än att i skolan ansvara för dokumentation av 
elevers utveckling samt informera elev och vårdnadshavare om densamma. 
Vid ett seminarium på ett universitet ifrågasattes om lärares mentorskap inne-
bär något mer än det nyss nämnda. Vederbörande hade själv erfarenhet från 
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gymnasieskolan i att vara mentor. Vid en internationell konferens (Nordevall, 
2008) undrades bl a om mentorerna var lärare eller socialarbetare och om de 
var lärare, vilken specialutbildning hade de då? Professor Max van Manen 
ställde vid ett annat tillfälle11 frågan om mentor finns i det svenska språket, 
för att sedan utveckla ett resonemang om hur ords betydelser förändras. Han 
ansåg begreppet mentor som ”a special fragile notion” och att det egentligen 
endast kan ges av eleven själv till någon av få möjliga. Enligt Hansman (2002) 
är begreppet mentor ett ganska halt begrepp. Det hör till handledningsområ-
dets domäner, men kan definieras på ett oändligt antal sätt utifrån vilka mål 
som sätts för mentorskapet. Hansman beskriver allt ifrån olika psykosociala 
mål som att vårda, råda och guida en individ, till att utveckla yrkesskicklighet 
hos en som är mindre erfaren inom sitt yrke, till att påverka karriärvägar för 
avancemang och högre inkomst. Mina litteratursökningar kring mentorskap 
har i det följande riktats mot forskning om hur människor kan stödja varan-
dra när det gäller lärande, ett område som ofta sammanfattas under rubriken 
handledning.

Fältet om handledning är som Kroksmark och Åberg (2007) visar omfat-
tande. Generellt beskrivs ofta handledaren som inriktad mot att utveckla en 
mindre erfaren individs förtrogenhet inom en specifik yrkespraktik, antingen 
enligt Handal (2007) som modell för en god praktikutövning eller som analy-
tiker och tolk för att tillsammans reflektera över yrkesrollens utmaningar och 
möjligheter. Det finns dock något som skiljer ut lärarens uppdrag som mentor 
från de många varianter som beskrivs inom handledningsområdet. I studien 
avgränsas begreppet till det som Handal (2007, s 29) definierar via begreppet 
kritisk vän, det vill säga när vänskap och kritik kombineras i en personlig för-
troenderelation. I enlighet med Handal betyder det för min studie att det hos 
eleven finns en tilltro till mentorns fackmässiga kompetens och att mentorn 
kan göra och uttrycka välgrundade värderingar.  Dessutom att relationen hos 
eleven inger en förvissning om att mentorn vill väl samt att en förväntan om 
personlig integritet och empati uppfylls. Det rimmar även med hur Lindgren 

11 Under rubriken “The Teaching Profession and Teaching”, gavs en workshop vid 
institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 25-26 augusti 2008.
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(2000, s 13) i sin studie avgränsar mentorn till någon som har en annan funk-
tion än en lärare och en handledare. 

Mentorskap i skolan

Vid en genomgång av titlar och abstrakts inom databasen ERIC under våren 
2009 tycks ordet mentor allra mest förknippas med olika professioners 
interna vägledande och lärande av varandra. En närmare granskning av dryga 
hundratalet abstrakts riktade mot skolans värld beskriver hur mer kvalifice-
rade lärare leder mindre kvalificerade lärares introduktion och utveckling in 
i läraryrket. Det kan då handla såväl om hur lärarutbildning förbereder för 
yrkeslivet, som hur yrkeslivet sedan tar emot den nye läraren genom att en 
mer erfaren kollega utses som mentor. Mentorskap mellan lärare kan också 
ske i form av att en mer erfaren lärare inom något område leder sina kollegor 
i utveckling just inom detta. Dessa beskrivningar av mentorer i skolan är mest 
omfattande, vilket också bekräftas av Lindgren (2000). 

Mentorskap i skolan som riktar sig mot barn och unga kan innebära flera 
saker. Läraren kan agera som mentor och modell för att visa på olika livs-
möjligheter för ungdomar från socioekonomiskt utsatta grupper (Sperandio, 
2008). Mentorer kan som i USA vara volontärarbetare, anställda av organi-
sationer12 utanför skolan, som arbetar i skolan med att stödja elever i peda-
gogiskt och socialt problematiska situationer (Randolph & Johnson, 2008). I 
Storbritannien anställs ”learning mentors”13 i skolan. Det är människor med 
olika sorts erfarenhet som får som uppgift att arbeta med och stödja elever 

12 I USA finns t ex organisationen Big Brother Big Sister. (http://www.bbbs.org/
site/c.9iILI3NGKhK6F/b.5962335/k.BE16/Home.htm) Det finns också inom det 
svenska samhället organisationer som arbetar med mentorskap för barn och unga. 
Se t ex Mentor Sverige (http://www.mentorsverige.se/) och Näktergalen vid Malmö 
högskola (http://www.mah.se/Ar-student/Naktergalen-Mentorsverksamhet/Om-
Naktergalen/)
13 Se begreppet ”Learning Mentors”; Department for Children, Schools and 
Families, London (http://www.standards.dcsf.gov.uk/learningmentors/) (hämtad 
feb 2009)
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i att identifiera och riva sina hinder för lärande (Rose & Doveston, 2008). 
Converse och Lignugaris/Kraft (2009) beskriver även hur lärare kan få i upp-
drag att vara mentorer i amerikansk skola, men vanligen för elever i behov 
av särskilt stöd. Dock beskriver DeLong (2008) hur lärare på ett amerikanskt 
college kan vara mentorer, men då handlar det om alla elever i år 9. Lärarna 
får då anmäla sig frivilligt till uppdraget.

I en holländsk studie presenterad av De Bruyn (2004) beskrivs hur lärares 
mentorskap avser en hel grupp av elever oavsett hur det går i studierna. Klass-
mentorn följer upp sina elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling under 
läsåret samt ansvarar för administrativa och organisatoriska frågor som rör 
klassen. Mentorn fungerar också som en första-hjälp när elever och föräldrar 
vänder sig till skolan. Beskrivningen visar stora likheter med den svenska lära-
rens uppdrag.  När en lärare i svensk skola får i uppdrag att vara mentor, hand-
lar det om att vara kontaktperson mellan eleven, klassen och skolan samt ha 
ansvaret för dokumentation och information kring elevens utveckling under 
ett eller flera läsår (se t ex Lindgren, 1997). I samband med detta kan konsta-
teras att Tangen (2010) beskriver institutionaliserade regelmässiga och enskilda 
utvecklings- och uppföljningssamtal med elever som ett nordiskt fenomen. 

Mentorskapets innehåll, funktion och kvalitet

I avgränsningen av begreppet mentor har använts innebörden i kritisk vän 
(Handahl, 2007). Rönnerman (2007) beskriver handledning i aktionsforsk-
ningssammanhang som att två kunskapsfält möts. I det följande används den 
liknelsen för att söka synliggöra vad innehållet i mötet mellan mentorn och 
eleven kan innebära i form av kritisk vänskap. Båda parter har såväl gemen-
sam som olika kunskap om elevens undervisningssituation. Mötet dem emel-
lan kan då fyllas av förväntningar och föreställningar kring den andres kun-
skap och värdet att få ta del av den. Mötet vidgar, som Rönnerman skriver, 
den egna förståelsen och därigenom är förändring byggd på den egna prakti-
ken möjlig (s 107).
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Johnson (2008) forskar om mentorskap inom högre utbildning, men jag anser 
att hans analys av mentorskapets emotionella bindningar har generell bäring 
för vad som karakteriserar ett mentorskap och därmed kan användas i inne-
varande studie. Johnson beskriver relationen mellan mentor och ansvarselev14 
som oftast instrumentell inledningsvis. Det menar han bidrar till struktur och 
rollfördelning i relationen.  En relations utformning i ett pedagogiskt möte 
handlar dock enligt van Manen (1991) alltid om att kunna läsa av och tolka 
den andre och veta hur och hur nära man träder in i mötet med den andre. 
Det handlar dessutom om något mera än enbart intellektuell kunskap och van 
Manen beskriver det som ett förkroppsligande av den reflekterande tankens 
kunskapsinnehåll – en s k känsla för takt. Takt beskrivs ofta som en talang, 
antingen har man det eller också inte, och omgivningen saknar den först när 
den inte finns i en given situation. Men författaren argumenterar för att en 
talang inte kan förbli talang om den inte blir igenkänd, utvecklas, får näring 
och disciplineras och han jämför med hur man kan utveckla en musikalisk 
talang.

A tactful educator realizes that it is not the child but the teacher who 
has to cross the street in order to go to the child´s side. The teacher 
has to know ‘where the child is’, ‘how the child sees things’, how it is 
that this student has difficulty crossing the street to enter the domains 
of  learning. The teacher has to stand beside the child and help the 
child locate places to cross over and find means for the child to suc-
cessfully get to the other side, to these other worlds. (van Manen, 1991, 
s 155-156)

Hur karakteriseras då mentorskap utifrån en sådan stödjande relation? John-
son (2008) urskiljer sju funktioner i form av emotionella bindningar mellan 
mentor och ansvarselev. Jag har tolkat funktionerna utifrån min studie. Det 
innebär att jag i den ömsesidiga vänskapen har utelämnat den betoning av kol-
legialitet som han menar kännetecknar högre utbildningars mentorskap. Men-
torskapet handlar om att mentorn ger uppmuntran, bekräftelse och att man 

14 I litteraturen benämns ofta mentorns lärjunge som protegé eller adept. Jag har 
dock valt att genomgående använda mig av begreppet ansvarselev.
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tillsammans reflekterar kring aktuell skolinformation med direkt betydelse för 
elevens lärande. Att mentorn delar med sig av sina personliga erfarenheter 
och fungerar både som modell och ger vägledning samtidigt som mentorn 
ger en form av beskydd genom att ha översikt över elevens studiesituation. 
Dessutom kännetecknas mentorskapet av en ömsesidig vänskap, som inger 
eleven en känsla av att höra till. Betydelsen av begreppet kritisk vän framträ-
der ytterligare. 

Wallace (2008, s 20) beskriver i sin studie lärares utveckling av ”rich mento-
ring relationships”, som den mest framstående faktorn när det gäller att möj-
liggöra för elever att lära effektivt. Hon redogör för hur lärarna agerar som 
samarbetspartners och tar aktiv del i sina elevers lärande, erbjuder personlig 
kunskap och löser problem jämsides med eleven. Det innebär att lärarna har 
höga förväntningar på alla elever och undervisningens mål delas och ansva-
ras för av både elev och lärare. Elevernas (och föräldrarnas) röst värderas 
högt samt eleverna använder sin röst och uttrycker sina tankar i samtal med 
sina personliga mentorer när deras behov inte möts adekvat (s 21). Wallace 
konstaterar att en sådan hög nivå av elevmedverkan betyder att eleverna äger 
sitt lärande och det i sin tur leder till ett anammande av ansvar och ökad 
självständighet (s 23). Det nära samarbetet med eleverna kring deras lärande 
leder också till aktiva reflektioner hos lärarna kring sitt yrkesutövande samt 
att de söker råd och stöd när de upplever att det behövs för att utveckla 
skolan vidare (s 26). Meyers (2008) beskriver den här formen av samarbete 
som arbetsallianser och menar att de bidrar till ömsesidig respekt, främjar 
såväl förtroende som konflikthantering mellan gruppens medlemmar samt 
utvecklar elevers lärande. Att kvaliteten på samspelet i klassrummet påverkar 
klimatet för lärandet styrks även av Bergmark (2008) och Hugo (2007) i sina 
studier.

Mentorskapets komplexitet

En lärare som är mentor är också lärare i ett eller flera ämnen. De studerade 
mentorerna undervisar sina ansvarselever åtminstone inom något eller några 
av sina ämnesområden. I mentorskapets uppdrag ingår en stödjande funk-
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tion men i uppdraget som ämneslärare ingår också en bedömande funktion. 
Johnson (2008) påtalar vikten av att lärarna uppmärksammar de båda sidorna 
i uppdraget som lärare och mentor. Ytterst menar han dock att det för lära-
rens del handlar om att förvalta sin lärarprofession. Skolans ledning får här 
en viktig roll. Det är ledningens uppgift att förbereda och skola in lärarna i 
uppdraget samt ge stöd och feedback. Det är också ledningens ansvar att följa 
upp och utvärdera uppdragens genomförande.

Johnson föreslår att ledningen stärker lärares mentorskap genom att skapa nät-
verk av samverkande mentorer. Det kan bidra till att bördan på den enskilde 
mentorn minskar och att mentorerna tillsammans kan balansera spänningen 
mellan att samtidigt inneha dubbla funktioner gentemot några av sina elever. 
Dessutom kan ett utvecklat samarbete mellan mentorerna motverka risken att 
olika mentorskap ger elever olika möjligheter i att nå skolframgång. 

Att lära och att ansvara för lärande

Skolan beskrivs idag som en lärande organisation, där det sociala mötet beto-
nas och man förutsätter som i Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) att 
lärarna i dialog med sina kollegor upptäcker nya och bättre sätt att organisera 
och genomföra den pedagogiska verksamheten. Ur ett styrningsperspektiv 
betonas betydelsen av att skolledningen visar ett demokratiskt, lärande och 
kommunikativt ledarskap för att förstå hur medarbetare lär (Utbildningsde-
partementet, 2001). Samspelet mellan rektor och lärare eller mellan lärare och 
lärare erbjuder ett utrymme att samtala om lärande. Klassrummet erbjuder ett 
annat utrymme, där läraren samtalar med sina elever i undervisningsgruppen. 
Samtalen i klassrummet om lärande innebär oftast en koppling till undervis-
ningens ämnesinnehåll och vilka medel som kan användas för att nå målen i 
det enskilda ämnet. Dysthe (1996) beskriver hur ett samlärande sker i klass-
rummet när elever och lärare tillsammans möts i det som hon kallar det fler-
stämmiga och dialogiska klassrummet. Det innebär att alla elevers olikheter 
bildar plattform för kunskapande, vilket också Putnam (1998) synliggör i sina 
studier. Ett sådant samlärande medför att barn och ungdomar lär sig lyssna 
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till andras röster, se andras perspektiv och synsätt, ställa frågor och söka svar 
tillsammans med andra (Dysthe, 1996, s 249). 

Dagens målstyrda skola medför ett utökat lokalt ansvar i skolan. Det inne-
bär i sin tur att lärarna har större möjlighet att styra kunskapsprocessen men 
också att ansvaret för elevernas kunskapsutveckling har ökat. Både lärare 
och elever behöver därför samtala om sina erfarenheter av lärande och sätta 
ord på sin kunskap för att få redskap att använda i vardagsarbetet.  Enligt 
Svedberg (2007) ligger det på lärarens ansvar att designa en växtplats eller ett 
läranderum där lärande kan ske. För att skapa en miljö där lärare och elever 
lär tillsammans krävs enligt Harris och Muijs (2005, s 48) en ömsesidig tillit 
mellan skolans aktörer, kunskap om vilka frågor som behöver diskuteras för 
att driva skolan framåt och ett ledarskap som tar tag i det nödvändiga arbetet 
på ett sätt som tillåter förändringar och inspirerar till reflektion. Ansvaret för 
skolan på ett generellt plan tycks vanligen vara likställt med skolans ledarskap, 
dvs rektor. Men Harris och Muijs ser dock inte ledarskap som inbäddat i en 
särskild roll utan i relationerna som existerar bland skolans personal. De, lik-
som Ludvigsson (2009), talar i stället om ett samproducerat ledarskap. 

Harris och Muijs (2005) hävdar att man därför bör skilja mellan rollen som 
ledare och hur själva funktionen i ledarskapet fördelas och även tala om lära-även tala om lära- om lära-
rens centrala ställning när det gäller frågor om skolans ledarskap. Författarna 
drar utifrån sina studier slutsatsen att ett samproducerat ledarskap har större 
betydelse för elevers skolframgång än ett helt eller delvis toppstyrt ledarskap, 
vilket även noteras av Umphrey:  

There is no question that teacher´s roles are changing, and it is slowly 
but steadily becoming apparent that the most plentiful and valuable 
resource in improving and sustaining schools is the ‘sleeping giant’ 
within those schools. By that I simply mean the underutilized leader-
ship potential that teachers as a group represent. Could it be that the 
golden egg – the energy and expertise needed to lead an effort to 
reach every student, personalize learning, increase rigor, and all other 
requirements of  education in the 21 st century – is right in front of  
us? (Umphrey, 2008, s 4)
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Lärares ledarskap kan dock ses i motljus till den svenska skolans utveckling 
sedan 1990-talet där lärarna enligt Persson (2006) förlorat inflytande över sitt 
arbete på bekostnad av en ökad yttre styrning från skolans uppdragsgivare. Så 
vilka uppgifter tar då mentorn tag i? Inledningsvis vet vi att mentorn fortlö-
pande träffar eleverna under läsåret för att samtala om elevens utveckling. Det 
innebär ytterligare ett utrymme att i skolan samtala om lärande. I den näst senaste 
utredningen om lärarutbildning (SOU 1999:63, s 23) betonades lärarnas för-
måga att omsätta sina ämneskunskaper så att alla elever lär och utvecklas, 
att leda och samarbeta så att eleverna får stöd i sin utveckling utifrån sina 
behov och möjligheter och att lärarna ska kunna bedöma och värdera elevers 
utveckling och lärande. I de studerade lärarnas arbete ingår också uppdraget 
att vara mentor. Uppdraget tecknas som ett riktat ansvar för ett antal elevers 
skolliv. För att förstå utformningen av ansvaret krävs ett synliggörande av hur 
ansvaret förhåller sig till eleverna, kollegorna, ledningen och skolan.
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Kapitel 3  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Skolans styrs av regelverk och förordningar som ger ramar och skapar struktur, 
men är också fylld av traditioner och koder. I skolans värld samspelar elever 
och lärare och skapar relationer. Men alla har också relationer till sina tidigare 
erfarenheter i skolan och från livet utanför skolan. Eleverna bär med sig sin 
bakgrund och skolhistoria och lärarna sin bakgrund och skolhistoria. Mötet 
mellan elev och skola blir därmed inte bara en fråga om här och nu. Mötet 
handlar även om vad som finns i skolaktörernas ryggsäck både historiskt och 
sociokulturellt samt vilka ramar som samhället och skolan ställer. Skolans 
dagliga möten mellan lärare och elever kan ses som ständiga förhandlingar 
mellan rådande strukturer och skolaktörers samspel. Läraren utgör genom 
sitt uppdrag som mentor den primära förbindelselänken mellan skolan och 
eleverna och deras vårdnadshavare.  I skolans kommunikativa sammanhang 
framträder därför mentorns handlingar som betydelsefulla att studera i elev-
ernas möte med skolan. Samspelet som sker i skolan är komplext. Mentorns 
handlingar utgör en del av skolans sociala praktik och måste för att förstås 
studeras i sitt sammanhang. Det förutsätter grund i ett kunskapande som 
betonar kommunikationens och interaktionens situerade processer. 

När läraren i egenskap av mentor möter sina ansvarselever i samtal om elevens 
lärande medieras kunskap om hur eleven uppfattar det egna lärandet. I dessa 
samtal är mentorn aktiv ledare. Mediering är ett centralt begrepp inom den 
sociokulturella teoribildningen och med det menas att vi människor samspe-
lar och hanterar kunskap och situationer som förtolkas – medieras – genom 
olika redskap (Säljö, 2000, s 66). Av dessa betraktas språket som redskapens 
redskap genom hur det fungerar som länken mellan kultur, samspel och indi-
videns tänkande (a a). Säljö skriver att genom språket kan vi lagra kunskaper, 
tolka händelser i begreppsliga termer och jämföra och lära av erfarenheter. 
Det betyder enligt Säljö (s 34, s 119) att vi både kan ta över och ta till oss 
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andras kunskaper när vi behöver, för att använda dem som om de vore våra 
egna. Språkets temporära fixering av mening bidrar till vårt sätt att tänka och 
beskriva världen i en specifik situation och har enligt Säljö betydelse för hur 
information, kunskaper och färdigheter bevaras, hålls levande, görs tillgäng-
liga och förnyas. Vi människor läser genom våra kommunikativa handlingar 
in mening i vårt språkande och handlande och formas av det vi är med om. 

Mötet mellan mentorn och eleven är fyllt av språkliga och sociala handlingar. 
Handlingar som såväl binder samman aktörerna i en direkt relation som att 
handlingarna visar på relationer till den sociala praktiken samt rådande insti-sociala praktiken samt rådande insti-
tutionella och samhälleliga strukturer. I mötet formuleras villkor och ges 
förutsättningar för elevens kommunikation, lärande och delaktighet. För att 
avtäcka det komplexa samspelet behövs ett perspektiv som samtidigt upp-
märksammar relationerna inom och mellan skolans individ-, grupp, skol- och 
samhällsnivå. Detta återfinns i det kommunikativa relationsinriktade perspek-
tivet (KoRP). Perspektivet har utvecklats av Ahlberg (2001, 2007a, 2007b) och 
har sin grund i sociokulturell teoribildning

Ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv

Studier i en skolkultur innebär att skapa kunskap och mening om samhäl-
lelig struktur och mänsklig handling. Människors kunskaper och handlingar 
har under tid byggts upp till en gemensam kunskapsmassa som bidrar till 
att skapa ordning och mening i människors vardag. Det vill säga mening i 
betydelsen av att människor skapar och ser ett syfte, värde eller poäng med 
sin tillvaro (Lübcke, 1998, s 362). Samhällets organisering av skola innebär 
att människans kommunikativa mönster och verksamheter via normer, reg-
ler och föreskrifter har institutionaliserats och utgör ett regelsystem – som 
skapar en struktur. Strukturen formas såväl av relationerna mellan aktörerna 
som av relationerna inom och mellan skolans individ- grupp-, skol- och sam-
hällsnivå. De inbördes relationerna och sammanhangen som råder mellan 
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delarna i helheten15 eller det sätt som de olika delarna i helheten är ordnade i 
förhållande till varandra (Lübcke, 1988, s 527) utgör den rådande strukturen. 
Mehan (1992, 1998) påpekar dock att skolans möten också är lokalt organise-
rade sociala situationer, som är ett resultat av människors praktiska aktiviteter 
utifrån vanor, institutionell praxis och regler i den aktuella situationen. Den 
rådande strukturen kan således inte enbart ses som en toppstyrd handling 
mellan samhällsstruktur och individens handlingar. Danermark et al (2003) 
beskriver det som att strukturer begränsar och möjliggör aktörernas hand-
lingar och aktörerna reproducerar och transformerar strukturer. Skolan som 
institution är som författarna påpekar ”bärare av kausala krafter, men det är 
bara människor som är effektiva orsaker” (s 143). Det rimmar med hur Har-
ris och Muijs (2005, s 37) refererar till att organisationsbegreppet mera kan 
förstås i termer av processer och relationer än strukturer och regler och att 
det är samtalet som formulerar såväl individuell mening som organisatorisk 
förändring. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet riktar intresset 
mot att studera relationerna i samspelet närmare.

KoRP har vuxit fram inom det specialpedagogiska fältet genom empiriska 
studier av skolans verksamhet (Ahlberg, 2001; Ahlberg et al, 2002; Alexan-
dersson, 2009; Jakobsson, 2002; Möllås, 2009). Perspektivet riktar sitt intresse 
mot villkor och förutsättningar för elever som har eller kan tänkas få svå-
righeter av varierande slag (Ahlberg, 2007b). Studierna kan t ex handla om 
”komplexa samband mellan barns och ungdomars olika förutsättningar och 
behov, det dagliga arbetets organisering och innehåll samt skolans organisa-
tion och styrning” (a a, s 76). 

Det specialpedagogiska fältet kan enligt Nilholm (2007a) ses som del av sam-
hällets politiska kontext, eftersom utbildningspolitiska mål utgör en väsentlig 
grund. Den politiska naturen medför enligt Barton (1995) att man vid studier 
inom fältet måste vidga studierna till mer än en skolas inre kontext. Samtidigt 
som forskningen enligt Nilholm (2007a) och Gray och Denicolo (1998) bör 

15 struktur. http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/struktur, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2011-02-01.
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ta sin utgångspunkt i de personer som specialpedagogiken är till för. Behovet 
av ett perspektiv som samtidigt riktar intresset mot skolans organisering och 
struktur, den sociala praktiken och individens erfarenheter, förutsättningar 
och behov framträder. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 
gör det genom att rikta intresset mot det komplexa sambandet av relationer 
inom och mellan skolans olika nivåer. 

Inom perspektivet studeras relationer i utbildningsmässiga sammanhang och 
intresset riktas mot både sägandet och görandet. Förutom ett beskrivande av 
den omedelbara interaktionen i samspelet mellan skolans olika aktörer strä-
vas efter att belysa och analysera samspelet och utrymmet för den enskildes 
lärande och delaktighet. KoRP bygger på den sociokulturella synen på lärande 
och kommunikation men lyfter även fram och har en stark betoning på delaktig-
het. Inom perspektivet betraktas lärande, kommunikation och delaktighet som 
tre starkt sammantvinnade aspekter av skolans praktik som måste beaktas 
samtidigt. 

Intresset i perspektivet riktas således både mot skolaktörers samspelsmönster 
och deras handlingar men också mot transformeringen av handlingarna inom 
och mellan olika kontexter och nivåer. Hur elevens handlingar och förmå-
gor kommer till uttryck kan enligt Terzi (2005, 2007) och Walker (2006) inte 
betraktas som isolerade till individen. Elevens utrymme för handlingar påver-
kas av individuella omständigheter, relationer som personen har till andra och 
de sociala villkor och sammanhang inom vilka olika potentiella alternativ kan 
nås. Med det tolkar jag som att utrymmet för elevens lärande kan förstås som 
ett interaktivt handlingsutrymme, vilket formas av relationerna mellan individ, 
social praktik samt skolans och samhällets strukturer. 

Lärande

I skolans dagliga värld träffas, samtalar och agerar olika aktörer i en mängd 
språkliga och sociala sammanhang. I den sociokulturella teoribildningen ses 
lärandet som ofrånkomligt och ständigt närvarande där den sociala, historiska 
och rumsliga kontexten färgar individernas språkliga och sociala handlingar (Säljö, 
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2000, 2005; Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). Säljö (2000) påpekar att begrep-
pet kontext är svårt att precisera, men om man vill utnyttja ett sociokulturellt 
perspektiv måste handlingar och kunskaper relateras till sammanhang och 
verksamheter utifrån situationen som människan befinner sig i. ”Våra hand-
lingar ingår i, skapar och återskapar kontexter. Delar och helheter definierar 
varandra, och kontexten kan ses som det som väver samman en social praktik 
eller verksamhet och gör den till en identifierbar helhet” (s 135). 

Säljö ger det klassiska exemplet med barn som på matematiklektioner löser 
benämnda tal utan att tänka på vad som skrivs i uppgiften, eftersom lösningen 
av problemet är inbäddat i en mental, kommunikativ och också fysisk kontext 
som de har lång erfarenhet av. Det vill säga att när eleven löser uppgiften 
inom skolans ram på en matematiklektion får uppgiften en helt annan lösning 
än vad den får om eleven löser den i sin vardagsmiljö. Ännu tydligare framstår 
kanske skillnaden mellan olika kontexter genom följande exempel från Säljö: 
Du är på väg till jobbet och möter i hissen din granne som är läkare. Han frå-
gar hur det är och du svarar förmodligen inte på samma vis som du skulle ha 
gjort i egenskap av patient på hans praktik. 

Cicourel (1992) har studerat samtal inom en institutions (sjukhus) olika kom-
munikativa kontexter och visar hur samtalens utformning skiljer sig åt. De 
kommunikativa handlingarna skiljer sig åt beroende på om läkaren befinner 
sig på rond i patientens rum, samtalar med en kollega eller stannar till vid 
avdelningssköterskans skrivbord. Cicourel konstaterar att samtalen omges av 
kulturella och organisatoriska begränsningar, normativa förväntningar och 
situationens villkor. Rent praktiskt uppfattar vi kanske diskussionen kring 
skilda kontexter som kunskap av sunt vardagsförnuft. De flesta av oss är ju 
medvetna om att vårt samspel med andra påverkas av var vi befinner oss och 
med vem. Men kunskapen har som den sociokulturella teoribildningen anger 
djup teoretisk betydelse och gör oss uppmärksamma på att platsen och mötet 
mellan olika aktörer i sig skapar specifika regler för vårt mänskliga samspel. I 
innevarande studie riktas intresset specifikt mot det lärande som mentorn och 
eleven skapar i sina samtal om elevens lärande. Det vill säga det lärande som 
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uppstår ur de relationer som synliggörs i mötet mellan de studerade aktörerna 
och rådande strukturer.

I skolan erbjuder olika kommunikativa kontexter såsom konferenser, under-
visningssituationer, utvecklings- och mentorssamtal olika interaktiva hand-
lingsutrymmen. I utrymmet framförhandlar och definierar aktörerna hur man 
förhåller sig i den sociala praktiken, till varandra och rådande strukturer. Det 
är ett komplext samspel som sker samtidigt inom och mellan skolans olika 
nivåer. Det är som Nilholm (2007a) påpekar i mötet mellan olika aktörer 
och i samspelet mellan vad som görs i olika kontexter som det sociala livets 
komplexitet framträder. Lärares och elevers relationer och deras förmågor 
att gemensamt hantera språket i olika möten skapar villkor och förutsätt-
ningar för hur samspelet gestaltas. De studerade aktörernas lärande i de olika 
kontexterna är avhängigt både den lokala skolan, de anställdas och elevernas 
sociokulturella bakgrund och historia.

Kommunikation

Inom det sociokulturella perspektivet utgör språket och kommunikationen 
förbindelsen mellan individuella mentala processer och sociala läroaktiviteter. 
Språkets roll inom perspektivet har utvecklats genom språk- och kulturfiloso-
fen Mikhail Bakhtin (Igland & Dysthe, 2003). Bakhtin betraktar dialogen dels 
som ”en grundläggande kvalitet i allt mänskligt samspel, dels som ett mål att 
eftersträva” (Dysthe, 1996, s 227-228). Dysthe skriver att ”leva är att lyssna, 
fråga, vara överens eller inte” (s 228) och hon poängterar att människan där-
med ständigt är involverad i dialog. Det betyder enligt henne att lärandet i 
grund och botten alltid är av dialogisk natur och hon beskriver fem grundläg-
gande aspekter för det dialogiska klassrummet:16

•	 All förståelse är aktiv och social. Det är ett ”vi” som hittar meningen till-
sammans. Språk och samspel är grunden för lärande.

16 Presentationen är min sammanfattning. Se Dysthe (1996, s 228-231) för att ta del 
av hennes egen presentation.
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•	 Jag möter mig själv genom andra. Det betyder att läraren måste ha tilltro 
till och bygga upp en bild hos varje elev att eleven är någon som kan lära. 
Det handlar om att få eleverna att se på sig själva som tänkare och kun-
skapsbyggare med betydelse också för andras lärande. 

•	 Skillnaden mellan röster. Klassrummet består av många röster, vilka hörs i 
mer eller mindre omfattning. Läraren behöver finna olika metoder för att 
locka fram allas röster i en gemensam dialog. Det är själva skillnaden mel-
lan rösterna som utgör inlärningspotentialen17.

•	 Samspel mellan rösterna. Läraren har den viktiga uppgiften att få alla rös-
ter att spela mot varandra i form av språkets uttrycksformer, personliga 
perspektiv och värderingar för att inlärningspotentialen ska komma till 
nytta. Dels utgör lärarens orkestrering av rösternas samspel en inlärnings-
potential i sig. Dels utgör rösternas samspel grund för att olikheter temati-
seras, att eleverna reflekterar och att den enskilde hittar både sin egen och 
den andres röst och att sammanhang får sin mening. 

•	 Röster ”utifrån” och från andra tider. Inlärningsmiljön berikas av att lära-
ren dra in röster i form av källor från både nutid och dåtid. Det binder 
samman klassrummets deltagare med det som finns och funnits utanför 
väggarna.

Dialogen kan enligt Dysthe (2003, s 13) sammanfattas med att den handlar 
om ”respekten för den andres ord, viljan att lyssna och förstå på den andres 
premisser och att använda den andres ord som tankeredskap men samtidigt 
behålla respekten för de egna orden”. 

I ett klassrum samspelar många aktörer och i varje situation pågår en mer 
eller mindre aktiv förhandling för att utforma det gemensamma utrymmet. 
Utgången av förhandlingen avgörs av hur gruppen hanterar de skillnader 
som finns, vad de betyder och vilka förhållningssätt som då genereras. Om vi 
bara är brickor för andras förhandlingar förvandlas vi till objekt utan djupare 

17 Jfr Säljö (2000) om att vi både kan ta över och ta till oss andras kunskaper genom 
språket.
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koppling till sammanhanget. Om vi däremot deltar i samspelet och får vara 
med och bestämma framträder det som Antonovsky (2005), Dysthe (1996) 
och Hugo (2007) i varierande ordalag talar om som tillhörighet, inflytande, 
känsla av sammanhang och mening. Medbestämmandet i sig definierar Anto-
novsky som att människan accepterar de uppgifter som ges, har ansvar för 
sitt handlande och känner att vad hon gör eller inte gör påverkar utfallet. Hur 
meningsfullt man uppfattar sitt medbestämmande är dock nära förbundet 
med hur den verksamhet man ingår i värdesätts socialt (a a). Samspelet mel-
lan lärande och kommunikation sätter ljuset på den nära samhörigheten till 
delaktighet.

Delaktighet 

I specialpedagogiska sammanhang är begreppet delaktighet centralt och har 
beröringspunkter med begreppen inkludering och exkludering. Delaktighet 
formas i samspel mellan människor i den sociala praktiken. Men att samspela 
med andra människor är inte samma sak som att vara delaktig. Man kan inte 
tolka graden av delaktighet genom en individs samspel med sina medmännis-
kor utan att veta någonting om aktörerna, villkoren och förutsättningarna som 
ramar in samspelet. Hur kan då det mellanmänskliga utrymmet för interaktion 
förstås? Jansson (2004) beskriver rummet som en kulturell konstruktion som 
deltagarna träder in i och att varje kulturs inträdesritual växlar. Om eleven inte 
är bekant med ritualerna kan hon/han uppleva en avvisning, inte fysiskt men 
socialt. Avvisningen är oftast en reaktion på elevens handlingsmönster och 
inte personen, men för eleven kan det vara svårt att i den obekanta situationen 
hålla isär vad som är vad. Elevernas tidigare erfarenheter, sociokulturellt och 
historiskt medierade från likartade inträden avgör hur situationen konstrueras. 
Klassrummets deltagare förhandlar utifrån sina positioner fram en ömsesidig 
definition av hur man förhåller sig till varandra utifrån den specifika sociala 
praktiken och rådande strukturer:

Sett från ett intersubjektivt perspektiv är en elevs svar inte bara en åter-
spegling av hans eller hennes inre, individuella kompetens utan främst 
en reflektion av hans eller hennes lyhördhet för och bemästrande av 
koden för vad som är rimligt och passande att uttrycka i det intersub-
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jektiva rummet mellan denna elev, de andra eleverna och läraren i en 
given situation. (Hundeide, 2003, s 150-151)

Deltagarnas vilja, förmåga och utrymme för handling samspelar med utrym-
mets strukturella villkor och förutsättningar. När en elev inte når skolans mål 
leder det ofta till att läraren utifrån sin kunskap, i samtal med eleven, talar om 
för eleven vad denne bör göra. Steget är då nära till att eleven uppfattar det 
uppkomna problemet som sitt eget ansvar. Larsson (2004) rubricerar det som 
en behovsparadox. Då läraren formulerar något som elevens behov överbryg-
gas enligt Larsson spänningen mellan elevens situation och skolans manus 
för insatser. Det medför att en specifik bild av eleven skapas utifrån skolans 
institutionaliserade språk. Skolan framstår enligt författaren som responsiv 
eftersom man kanske också har skissat på insatser i förhållande till de formu-
lerade behoven. Incitamentet till insatserna förläggs hos eleven och riktas mot 
eleven för dennes skull samtidigt som de stödjer skolans verksamhet. Lära-
rens formulering av problemet kan således å ena sidan bidra till att ansvaret 
för problemet lämnas hos eleven samtidigt som lärarens bedömning å andra 
sidan legitimerar problemet. Permer et al (2008) beskriver hur man i dagens 
skola kan se en subtil form av maktutövning eftersom eleven själv ofta med-
verkar i lärarens granskning av eleven. Förutsättningen för lärarens genom-
förande av utvecklingssamtal är kommunikation och dialogicitet, vilket enligt 
Granath (2008) skapar en familjär atmosfär som sveper in skolaktörerna i en 
relation av närhet. Intimiseringen blir enligt författaren ett relationellt verktyg 
för läraren att påverka eleven (s 176). Eleven ges möjligheter att öppna sig och 
berätta om sig själv och ”genom den milda kommunikationens makt påverkas 
och formas elever, ofta i den riktningen att de ska ta ansvar för sig själva och 
sitt lärande” (s 188).

Som jag ser det ligger dock den subtila dispositionen för makt och styrning 
öppen i kommunikationens utformning. Det vill säga i hur aktörerna uppfat-
tar den sociala verkligheten och vad de betraktar som kunskap om den sociala 
verkligheten. I min strävan att synliggöra dialogens subtila styrmekanismer 
följer jag nedan Brookfields (2000) tankar om epistemologiska och praktiska 
motsättningar för kritiskt reflekterande. Brookfield fungerar som stöd för att 
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ytterligare visa vad jag menar styr dialogens utformning. Brookfield visar på 
två kontrasterande källor till den kritiska reflektionens epistemologi. De två 
källorna utgörs av att kunskap antingen ses som objektiv eller subjektiv. Till 
den första källan hänför han perspektiv som bygger på ideologikritik (alterna-
tivt psykoanalytiska eller psykoterapeutiska perspektiv som även ingår under 
denna avdelning). Utifrån dessa perspektiv skulle det då finnas en objektiv 
sanning av kunskap ”där ute” som väntar på att avslöjas, men ett falskt med-
vetande och starka maktstrukturer maskerar dess existens. En förhandling 
med elever utifrån detta perspektiv (Brookfield refererar till vuxenundervis-
ning men jag ser det som tillämpbart även här) skulle då endast ge utrymme 
för elevers okunniga val och spegla deras okritiska accepterande av rådande 
ideologi (s 4). 

Till den andra källan sorterar Brookfield (2000) konstruktivism, pragmatism 
och postmodernism som kontrasterande epistemologiska traditioner, där 
kunskap framstår som ett subjektivt begrepp. Dessa riktningar har som mot-
sats en skeptisk inställning till alla universella förklaringar och kunskapen ses 
som formbar och individuellt, socialt och kulturellt inramad. Människorna ses 
som sina erfarenheters författare. Synsättet står således i motsättning till ideo-
logiska utgångspunkter som stipulerar vad som är bäst för andra människor. 
Det betyder dock inte att man bortser från de sociala och kulturella krafter 
som filtrerar tolkningen av den egna erfarenheten, men eftersom den sociala 
kontexten är så varierad finns det en oändlig mängd möjligheter till tolkningar 
av erfarenheter. All praktik är lokal och öppen för omformulering. Läraren 
inom den här traditionen behandlar enligt Brookfield (2000) såväl elevens 
som lärarens kunskap med likvärdigt allvar och ger utrymme för deltagarnas 
vardagskunskaper och erfarenheter. 

Den kommunikativa disposition för maktutövning som finns mellan aktö-
rerna kan som Brookfield (2000) visar användas till att minska eller vidga de 
olika skolaktörernas grad av delaktighet. Mentorn och ansvarseleven kan såle-
des i sina möten utgå alltifrån att kunskapen om elevens lärande finns utanför 
det gemensamma samtalet till att också tillsammans bygga upp kunskap i situ-
ationen. Enligt Brookfield (1995a, 1995b) genomsyrar asymmetrier av makt 
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alla mänskliga relationer och undervisningsområdets komplexitet är också en 
del av detta. Antonovsky (2005, s 85) påpekar det snäva i ett betraktelsesätt 
där ”antingen kontrollerar jag saker och ting, eller också gör någon eller något 
’där ute’ det”. Han förklarar med att om det finns en ”tillit till såväl legitima 
andra som till en själv […] betyder det att makten inte behöver ligga i ens egna 
händer, frånsett makten att ge eller återkalla andras legitimitet”.  

Specialpedagogiska perspektiv 

Inom det specialpedagogiska forskningsfältet ryms flera olika perspektiv för-
ankrade i olika forsknings- och verksamhetsparadigm. Med perspektiv avses 
enligt Ahlberg (2009) olika synsätt och Nilholm (2007a, s 16) förklarar att 
”när vi beskriver och talar om skeenden och ting i vår omvärld, så har vi 
alltid några utgångspunkter för detta beskrivande”. Emanuelsson, Persson 
och Rosenqvist (2001) pekar ut två poler av specialpedagogiska perspektiv, 
kategoriska respektive relationella perspektiv. Kategoriska perspektiv tar sin 
utgångspunkt i elevers tillkortakommande, där elevers svårigheter reduceras 
till något som kan härledas till eleven. Relationella perspektiv däremot utgår 
inte från vad som kan finnas i en enskild individs beteende eller uppträdande 
utan vad som sker i samspelet mellan olika aktörer. Det betyder enligt förfat-
tarna att elevers förutsättningar ses som relationella och är komplext för-
bundna med utbildningsmiljöns utformning. 

KoRP – ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv

För att avtäcka det komplexa samspelet mellan mentorn och eleverna utgår 
jag, som tidigare nämnts, från det kommunikativa relationsinriktade perspek-
tivet (KoRP). Perspektivet erbjuder att såväl skolans individ-, grupp-, skol- 
och samhällsnivå beaktas samtidigt. Både Ahlberg (se t ex 2007a) och Möllås 
(2009) förespråkar att flera dimensioner uppmärksammas samtidigt då elevers 
behov kartläggs och stöd utformas. Möllås problematiserar i sin avhandling 
att å ena sida urskilja eleven som ansvarig för misslyckad skolframgång eller å 
andra sidan ställa skolan till svars för utebliven skolframgång. Det kommuni-
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kativa relationsinriktade perspektivet medför i enlighet med Ahlberg (2007b, 
s 76) att forskningsintresset samtidigt kan riktas mot elevers personliga erfa-
rande och upplevelser, didaktiska perspektiv på undervisningens innehåll 
och utformning samt kulturella och strukturella villkor i skolans verksam-
het. Perspektivet erbjuder således en teoretisk position som förbinder skolans 
vardagliga specialpedagogiska frågeställningar med utbildningsfrågor på såväl 
skol- som samhällsnivå.

Grunden till KoRP hämtas ur den sociokulturella teoribildningens kunska-
pande om lärande och kommunikation men perspektivet lyfter även fram och 
betonar delaktighet. Inom perspektivet betraktas lärande, kommunikation och 
delaktighet som tre starkt sammantvinnade aspekter av skolans praktik som 
måste beaktas samtidigt. Perspektivets kunskapsobjekt definieras som villkor 
och förutsättningar för elevers lärande, kommunikation och delaktighet i 
utbildning och samhälle, med inkluderings- och exkluderingsprocesser som 
bas (Ahlberg, 2009). Inom perspektivet riktas intresset mot relationella pro-
cesser i utbildningsmässiga sammanhang såväl mellan skolans aktörer som 
inom och mellan skolans olika nivåer. Perspektivet utgör ett relationellt per-
spektiv, där kunskapen om elevens individuella villkor och förutsättningar 
utgör central del, vilka kan synliggöras av relationerna mellan och inom sko-
lans olika nivåer. Perspektivet riktar intresset mot att avtäcka de relationella 
processerna mellan skolan som samhällelig institution, den sociala praktiken 
och den enskildes förutsättningar att lära. 

Kunskapsbildningen inom KoRP har vuxit fram i ett samspel mellan den 
empiri och teori som bildat grund för olika studiers specialpedagogiska frå-
geställningar. Perspektivets utveckling skulle kunna beskrivas med abduktion 
som förklaringsmodell. Med abduktion avses enligt Alvesson och Sköldberg 
(1994, s 42) hur det empiriska tillämpningsområdet successivt under forsk-
ningsprocessens gång utvecklas, justeras och förfinas liksom även teorin. Pro-
cessen inbegriper därmed även förståelse. Författarna beskriver processen 
som att med ”utnyttjande av existerande kunskap och referensramar, finna 
teoretiska mönster eller djupstrukturer, som, om de vore giltiga, skulle begrepps-
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liggöra de empiriska induktiva18 mönster eller ytstrukturer vilka påträffats – 
eller snarare framgått genom tolkning – i ett enskilt fall” (s 44). Inom KoRP 
studeras människors villkor och förutsättningar för lärande, kommunikation 
och delaktighet inom utbildning och samhälle. Man kan ha fokus på någon 
av de tre aspekterna eller på alla tre, men det handlar om att synliggöra det 
samtidiga samspelet av relationella processer inom och mellan skolans olika 
nivåer. Förutom ett direkt beskrivande av olika aktörers handlingar söker man 
också finna, tolka och förstå de underliggande processer som samspelar eller 
motverkar elevers inkludering i sina lärandesituationer. Perspektivets studie-
objekt handlar således om att synliggöra de processer som medverkar eller 
motverkar till elevers inkluderig i skolans sociala praktik och därigenom finna 
teoretiska mönster eller djupstrukturer som begreppsliggör villkor och förut-
sättningar för elevers lärande, kommunikation och delaktighet.

Ur forskningsprocessen växer tankekonstruktioner som kan användas för att 
beskriva och förklara men också ge mening och förklaring åt studiers olika 
studieobjekt. Formaliserade antaganden eller system av antaganden som 
spänner över en större del av verkligheten och är ”ett resultat av omsorgsfulla 
och tidsödande överväganden” kan enligt Ödman (1994): 

…utgöras av sammanfattningar som beskriver ’stora och sammansatta 
strukturer och processer inom grupper, samhällen eller hela kulturer 
i relativt enkel och abstrakt form’. Dessa går ofta ut på att beskriva 
’beroendeförhållanden mellan element i helheten, t ex mellan en serie 
handlingar som tillsammans utgör […] ett system’. De kan också syfta 
till att analysera ’sådana enheters samband med en gemensam organi-
serande princip […]’. (Ödman, 1994, s 51)

Kunskapsbildningen inom KoRP har visat att de sammantvinnade aspekterna 
lärande, kommunikation och delaktighet är av avgörande betydelse för elever i 
behov av särskilt stöd och måste beaktas samtidigt. De tre aspekterna är bero-
ende av varandra och bestämmande för hur elevens inkludering organiseras. 

18 Med induktion avses att forskaren från en mängd enskilda fall hävdar att ett 
samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt. Ansatsen speglar 
ett mekaniskt yttre samband, underliggande struktur tas inte med (Alvesson & 
Sköldberg, 1994, s 41).
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Det innebär att KoRP:s tillämpning utvecklats inom en viss domän inom sko-
lans verksamhetsområde, dvs elever som riskerar att hamna i eller befinner sig 
i problematiska lärandesituationer. Kunskapsbildningen kan därmed bidra till 
teoretisk förståelse av skilda studieobjekt inom det specialpedagogiska kun-
skapsområdet. I min studie handlar det om lärarens uppdrag som mentor. 
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Kapitel 4 

DESIGN OCH DATAPRODUKTION 

I mina teoretiska utgångspunkter utgår jag från det kommunikativa rela-
tionsinriktade perspektivet. Det innebär att uppmärksamheten riktas mot de 
samtidiga relationerna inom och mellan skolans individ-, grupp-, skol- och 
samhällsnivå. Studieobjektet utgörs av de studerade mentorernas kommuni-
kativa handlingar. Med KoRP som utgångspunkt betyder det att intresset rik-
tas såväl mot mentorernas omedelbara samspel i situationen som mot trans-
formeringen av deras olika handlingar inom och mellan olika sammanhang 
och nivåer. Danermark et al (1997, s 48) beskriver vetenskapligt arbete som 
att ”utreda och identifiera sammanhang respektive icke sammanhang mellan 
det vi erfar, det som faktiskt händer och de underliggande mekanismer som 
producerar händelserna i världen”. Enligt Thomas (1993, s 9) handlar det om 
ett ifrågasättande av vad det är som binder samman. Även om jag äger en 
kunskap om sammanlänkningen mellan skolans olika nivåer och analytiskt 
kan skilja dem åt, är jag både i behov av att få egen erfarenhet av hur den lokala 
situationen på fältet formas av de samtidiga relationerna mellan människor, 
social praktik och organisering och som Thomas visar utmana det förgivet-
tagna för att komma bortom vad som är, till vad som skulle kunna vara.

Den etnografiska ansatsen erbjuder en sådan möjlighet, att som deltagande 
observatör söka göra en samtidig beskrivning. Marcus (1998, s 70) beskriver 
det som att man gör en ”all at once” genom direkt fältarbete. I studien av 
mentorernas handlingar kan jag inte enbart rikta intresset mot handlingen i 
sin ”givenhet” (Lacasa, Del Castillo & García-Varela, 2005, s 292) utan måste 
också enligt Holmes och Marcus (2005) följa de relationer av processer som 
är situerade på fältet och definieras genom aktörernas handlingar och vetande. 
Forsey (2007) menar att det handlar om att komma bort från ett antingen eller 
perspektiv till ett både och engagemang och han betonar betydelsen av att 
studera de komplexa horisontella, vertikala och kanske även diagonala rela-
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tioner som konstituerar skolan. Det innebär att den etnografiska ansatsen 
skulle kunna betraktas som teoridriven i och med att jag både har KoRP som 
utgångspunkt och låter det ligga till grund för analysen. Det innebär också en 
kritisk ansats som söker de underliggande mekanismer som samspelar eller 
inte samspelar i mentorernas handlingar i skolvardagen. Marcus (1998, s 16) 
skriver att om det finns något kvar att upptäcka för etnografin så är det de 
studerade sammanhangens relationer och förbindelser, vilka man missar om 
man bara använder sig av givna kategorier inom studieobjektens rådande dis-
kurser.  

En etnografisk ansats 

Etnografin refererar både till en specifik forskningsmetod och till den skrivna 
dokumentationen av denna forskningsaktivitet (Atkinson, 1990). Ansatsen 
förutsätter en längre tids vistelse på fältet tillsammans med de studerade del-
tagarna. Van Maanen (1988, s ix) beskriver hur etnografen försöker återge 
andras sociala verklighet genom att analysera sin egen erfarenhet av att vara 
i denna de andras värld. Ball (1990) framställer forskarens fältarbete på tre 
nivåer. För det första agerar jag som i ett normalt mellanmänskligt samspel 
i och med att jag vistas i den studerade miljön. För det andra agerar jag som 
aktör i och med att jag producerar data och för det tredje är jag en reflekte-
rande analytiker genom att jag förhåller mig reflekterande till dataproduktio-
nen. För att jag inte endast ska bli en medberättare av de studerade aktörernas 
egna perspektiv krävs kritisk distansering. Under vistelsen på fältet söker jag 
således i enlighet med Geertz (1993, s 23) reflektera både verklighetsnära och 
konkret om dataproduktionen som kritiskt och kreativt med den. 

Etnografen är instrumentet i dataproduktionen (Atkinson, 1990; Ball, 1990; 
Hammersley & Atkinson, 1995; Merriam, 1994). Närvaron på fältet innebär 
inte ett passivt mottagande utan att jag som etnograf  är med och producerar 
data (Ball, 1990; Beach, 2001). Det räcker dock inte att som etnografi sk fors-Ball, 1990; Beach, 2001). Det räcker dock inte att som etnografisk fors-
kare berätta om att jag har varit där för att berättiga den egna berättelsen, för 
i så fall skulle jag enligt Trondman (2008) bedriva etnografiskt arbete var jag 
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än befinner mig. Etnografen ska enligt Geertz (1993) lämna en tät beskrivning 
(thick description) av sitt studieobjekt, men det handlar också enligt Willis 
(i Kleijer & Tillekens, 2003, s 13) om att göra vardagslivets osynliga former 
synliga, till en öppen skådeplats för allmän publik, och ta reda på hur vi skapar 
mening. 

Flera forskare har sökt beskriva den etnografiske forskaren och dataproduk-
tionens symbiotiska förhållande. Åtskilliga har sökt stöd i sina förklaringar 
för denna relation utifrån andra vetenskapliga discipliner såsom bildkonstens, 
litteraturens och musikens världar. Olika konstnärliga metaforer har presente-
rats såsom målare av ord eller bild (Beach, 2005; Emerson et al, 1995; Geertz, 
1993; Van Maanen, 1998) eller utifrån musikens språk som en jazzmusiker 
(Humphreys, Brown & Hatch, 2003). Det som förenar dem alla är hur etno-
grafen försöker återge andras sociala verklighet genom att analysera den egna 
erfarenheten av att samspela och vara i denna de andras värld. 

Beach (2005) utvecklar resonemanget vidare med hjälp av begrepp från kon-
stens värld. ”Ethnographies are crafted from produced rather than collected 
materials and are fashioned compositions made from things that have been delib-
erately cut and pasted in order to convey, develop or challenge […] partic-
ular ideas” (s 6). Förutom etnografens fysiska och intellektuella erfarenhet 
betonas även den subjektiva erfarenheten som källa till kunskap och Beach 
jämför med expressionismens konstform och hur konstnären söker: ”to give 
voice to the subjective emotions that certain specific experiences (presence) 
arouse[d]” (s 8). Hos Emerson et al (1995, s 12) skrivs etnografens känslo-
mässiga erfarenheter fram som avenyer till förståelse av betydelsefulla proces-
ser i den studerade miljön. Att olika sinnesintryck tillsammans intuitivt kan 
driva på dataproduktionen blev jag själv varse i mina fältstudier.

Det första exemplet har att göra med hur jag noterade att klimatet i en av de 
studerade klasserna förändrades under studiens gång utan att jag specifikt 
kunde sätta fingret på vad det var. Vid samtal med klassens mentor (mentor 
C) instämde hon i min iakttagelse och berättade att klassen blivit mera hel. 
Hon pekade på att interaktionen mellan klassens elever hade förändrats och 
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att man pratade mer med varandra, utöver de grupper som initialt syntes som 
väl avgränsade och permanentade i klassrummet. Det andra exemplet härrör 
sig till en elev i en av klasserna, som inte deltog i studien som fallelev, men där 
jag mot läsårets slut tydligt märkte en förändring hos eleven. I resultatredovis-
ningen visar jag hur jag genom att nysta baklänges i mina fältanteckningar och 
via frågor till mentorn (mentor A) kunde få denna känsla bekräftad. 

Förutom etnografens analytiska förmåga samt lyhördhet och öppenhet inför 
den studerade praktiken och dess relationer fordras även teoretisk byggnad 
(Willis, 2000, s 109). Teorier fungerar enligt Wacquant (2002) som en princip 
eller modell för det som är studieobjektets fenomen.  Ödman (1994) beskriver 
teorier dels som vetenskapliga mål i sig själv och dels något som talar om och 
förklarar hur världen hänger ihop. Men de är också kontrollverktyg för mina 
vetenskapliga tolkningar, så att jag närmare kan studera skillnaderna i de egna 
iakttagelserna av verkligheten med det som uttalas i teorin. Den etnografiska 
ansatsen innebär dialog mellan vetenskaplig kunskap och annan mer vardaglig 
kunskap. Willis och Trondman (2002, s 399) beskriver det som att människans 
vardag lyses upp av teoretiska formuleringar samtidigt som teoretiska källor 
väcker förståelse av empiriska data. Den etnografiska ansatsen innebär en 
analytiskt dubbelriktad elasticitet mellan teori och data (a a) och kan jämfö-
ras med begreppet abduktion. Det senare begreppet beskriver Alvesson och 
Sköldberg (1994) som att det under forskningsprocessen sker en alternering 
mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av 
varandra. Genom ansatsen söker jag således i enlighet med Willis och Trond-
mans (2002) beskrivning analytiskt produktiva relationer mellan det kommu-
nikativa relationsinriktade perspektivet och fältets dataproduktion. 

Att beskriva människors handlingar och erfarenheter genom berättelser inne-
bär ett tolkande författarskap och Ödman (1994) påpekar att våra tolkningar 
både frilägger mening för att förstå och tilldelar mening, vilket i sin tur kan 
förtrycka19 eller frigöra. Den etnografiska forskningens dataproduktion utgör 

19 I artikeln ”Ire in Ireland” redogör Nancy Scheper-Hughes (2000) för hur hennes 
etnografiska forskning drog på henne ett helt samhälles vrede och avståndstagande.  
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ett flerbottnat berättande, där de studerade och forskaren sida vid sida berät-
tar (Behar, 1990). Det som jag erfar beskriver jag både genom min och de 
deltagandes subjektiva förståelse och genom det vetande som finns om det 
som erfars. De studerade deltagarnas handlingar och skildringar av sin vardag 
medverkar till att åskådliggöra relationer mellan olika skeenden och kontexter 
och avtäcka några av den sociala kontextens olika lager. Aktörerna på skolans 
arena har komplexa relationer till skolans olika nivåer. Relationer som jag kan 
synliggöra genom att studera deras språkliga och sociala handlingar. Precis 
som Heron och Reson (1997) påtalar kan vi artikulera världen på en mångfald 
sätt genom olika kunskaper, vilket innebär ett enormt spelutrymme. Är vi 
medvetna om kunskapens komponenter kan vi således låta dem samspela och 
de kan fungera som en katalysator för självreflektion och väcka associationer 
för olika idéer. 

Den etnografiska presentation handlar om mer än att låta de studerade mento-
rernas handlingar artikuleras genom mig som en engagerad etnograf. Genom 
ansatsen möjliggörs utkikspunkter som omfattar mer än en redogörelse från 
relationen mellan mig och de studerade mentorerna. Enligt Trondman (2008) 
handlar det om en dubbel process hos mig som etnograf  där min presenta-
tion av studieobjektet syresätts av de teoretiska processerna, vilket innebär 
något mer än enbart en presentation av studieobjektet, dvs även aspekter av 
tolkning och förklaring. Presentationen placeras så att säga i en vidare kon-
text och kan förstås som en plats inuti ett mer omfattande sammanhang med 
många lager. Distanseringen till det studerade fältet möjliggör också för de 
studerade aktörerna att se sig själva i ett annat ljus och få ökad förståelse inför 
sitt vardagliga liv, vilket Trondman beskriver som att se sig själv från ett annat 
perspektiv genom ett annat språk. Genom sökandet av analytiskt produktiva 
relationer mellan KoRP och de deltagande aktörernas erfarenheter på fältet, 
söker jag föra samman människors erfarenheter med den sociala praktikens 
utformning och dess mönster av strukturella villkor, för att lämna bidrag till 
teoribildning, samhällskritik och nytta för människors vardagsliv. 
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Organisering av fältarbetet

Den genomförda studien ingår i projektet ”Villkor och förutsättningar för 
elevers delaktighet, kommunikation och lärande i gymnasieskolan”, vilket 
redan var knutet till två gymnasieskolor när jag påbörjade min studie20. Inom 
projektet önskade vi som forskargrupp vidga antalet gymnasieskolor och om 
möjligt utöka forskningsunderlaget i en gemensam skola. Jag tog därför kon-
takt med den i projektet ingående Tallåkerskolan samt därutöver en ny skola, 
kallad Enebackenskolan. Det innebar två gymnasieskolor med både yrkespro-
gram och studieförberedande program i storleksordningen över 1000 elever 
vardera. Min förfrågan om tillträde började med telefonkontakt med respek-
tive gymnasiechef, vilken sedan kompletterades med ett skriftligt underlag 
(bilaga 9). 

I början av september fick jag positivt besked från Tallåker att ett program 
gav mig tillträde. Svaret från Enebackens gymnasiechef  blev också att ett pro-
gram tackade ja. På varje skola var det programlärarlaget för ett yrkesprogram 
som tackade ja. Men gymnasiechefen funderade över den låga svarsfrekven-
sen från lärarna; berodde den på att lärarna inte ville delta eller rådde allmän 
glömska? Enebackens gymnasiechef  bjöd därför in mig personligen för att 
presentera mig och mitt forskningsområde för ledningsgruppen. Mötet med 
Enebackens ledningsgrupp utvecklades till en diskussion kring min forsk-
ningsdesign kontra gymnasieskolans organisering. Min preliminära design var 
riktad mot att studera hur arbetslaget tillsammans planerar och organiserar 
sitt vardagliga pedagogiska arbete och då med ett specifikt intresse riktat mot 
arbetslagets kommunikation kring elever i behov av särskilt stöd. Lednings-
gruppen förklarade dock att arbetslagen inte arbetade riktigt på det viset, även 
om det fanns lag benämnda som klasslärarlag, ämneslärarlag samt program-
lärarlag. 

De menade att den kunskap som jag sökte närmast fanns i klasslärarlagen, 
men ändå inte fullt ut. Dessa sammanträdde ca 1 gång per månad och fanns 

20 Se Möllås (2009).
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egentligen endast under elevernas första år på gymnasiet. Därefter medförde 
elevers olika valinriktningar att det var omöjligt för klassens alla lärare att 
mötas regelbundet i ett gemensamt forum. Rektorerna påpekade istället att 
mycket av samtalandet och planerandet kring elever sker i informella sam-
manhang. I mötet utkristalliserades två huvudåsikter. För det första att min 
design utgick från hur grundskolan är organiserad avseende arbetslag och så 
ser det inte ut på gymnasiet. Därmed fanns inte den arena som jag behövde 
för att lyssna av ”talet om” elever. För det andra ansåg rektorerna att jag för-
modligen skulle få bättre tillträde och svar på mina frågeställningar genom att 
intervjua enskilda lärare. I och med detta väckte jag frågan om det skulle vara 
bättre att enbart rikta studien mot lärarens uppdrag som mentor? Gruppen 
svarade genast att det skulle ge mig bättre tillträde in i skolan. Rektorn för det 
program som redan tackat ja till deltagande såg inte heller att de skulle för-
ändra lärarnas önskan om att delta i studien. Ett par av de andra rektorerna 
var fortfarande osäkra på om det skulle öka intresset från deras programlärare 
att delta, eftersom lärarna inom deras program var tungt belastade med arbete. 
Resultatet av min något förändrade design innebar heller inte att några nya 
programlärarlag aviserade sitt intresse. 

Urval av lärare och elever

Urvalet av lärare som mentorer och elever har skett utifrån min studies syfte 
att på djupet kartlägga, analysera och beskriva vad som sker i utrymmet för 
lärares mentorskap. Det betyder att jag gjort ett medvetet urval av deltagare. 
Logiken och styrkan i ett sådant medvetet urval (purposeful sampling) handlar 
enligt Patton (2002) om att välja särskilt informationsrika fall som på djupet 
belyser studiens centrala frågor. I enlighet med honom samt Gall, Gall och 
Borg (2007) benämner jag strategin i mitt medvetna urval som en mix mellan 
snöbollsurval och intensivt informationsrikt urval. Det betyder å ena sidan 
att kontakten med gymnasiechefen rullat vidare som en snöboll till ett antal 
rektorer inom respektive gymnasieskola. Rektorerna har sedan rullat bollen 
vidare till sin personal, för att senare återkomma och förmedla kontakt med 
lärare som kunnat bidra med ett fördjupat underlag till min studie. Å andra 
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sidan ingår också i strategin en uttalad önskan om att få kontakt med lärare 
som är särskilt informationsrika, dvs lärare som intensivt manifesterar olika 
handlingar i sitt uppdrag som mentorer. 

Efter att jag hade fått tillträde till två olika yrkesprogram på två gymnasiesko-
lor bokade jag ett möte med respektive programs rektor. Vid mötet presen-
terade jag min studie och min önskan om att få kontakt med två mentorer. 
Intentionen var att få tillfälle att studera såväl kärnämnes- som karaktärsäm-
neslärares21 uppdrag som mentorer, eftersom omfattningen av dessa olika 
lärares undervisningstid och därmed mötestillfällen med sina elever kan 
variera väsentligt under en arbetsveckas gång. Från några lektionstillfällen i 
veckan för kärnämnesläraren till en eller flera heldagar per vecka för karak-
tärsämnesläraren. Rektorerna återkom inom kort med vardera två namn på 
lärare med uppdrag som mentorer (se figur 1). Alla de studerade mentorerna 
har lärarutbildning, men utbildningsbakgrunden skiftar något. Mentor A är 
man, närmare 60 år och karaktärsämneslärare. Han har både lärarutbildning 
och lång yrkeserfarenhet med betydelse för yrkesprogrammets arbetsområde. 
Mentor B är också man, runt de 30 och kärnämneslärare med relativt ny 
lärarutbildning. De båda andra mentorerna är kvinnor i 40-årsåldern. Mentor 
C är kärnämneslärare och har arbetat som lärare i nästan 20 år. Mentor D är 
karaktärsämneslärare. Hon har en yrkesutbildning med relevans för yrkespro-
grammet, som hon senare kompletterat med lärarutbildning.

21 I dagens gymnasieskola ingår i samtliga gymnasieprogram åtta s k kärnämnen, 
omfattande nio kurser (svenska/svenska som andraspråk A och B, matematik, 
engelska, idrott och hälsa, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och 
estetisk verksamhet). Karaktärsämnen är de för programmet specifika ämnena.
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Figur 1 Studiens urvalsprocess.

Inledningsvis valde jag ett öppet ingångsläge till de totalt 70 eleverna och frå-
gade helt enkelt vilka som ville delta. Min strategi var att efter några månaders 
deltagande observationer på fältet göra ett urval av fallelever från de elever 
som lämnat sitt samtycke. Tanken var att för varje mentor välja två elever. Med 
fallelever avser jag ett avgränsat urval av elever som jag önskade följa närmare 
för att från deras håll följa de studerade lärarnas uppdrag som mentorer. Från 
de fyra klasserna visade det sig sammantaget vara 40 elever som önskade delta 
i studien (se bilaga 6). Eftersom flera elever inledningsvis sökte upp mig och 
undrade om jag inte kunde intervjua just dem, tillsammans med att det var så 
många elever som hade tackat ja till deltagande, upplevde jag det som en etisk 
skyldighet att ta tillvara alla röster som ville göra sig hörda. Jag valde därför 
att göra en första intervjuomgång med alla elever som lämnade sitt samtycke. 

Även om jag var positivt överraskad av det stora gensvaret från eleverna 
kan jag ändå inte låta bli att fundera över varför resterande 30 elever inte 
önskade delta. I tre av klasserna önskade hälften eller ett mindre antal 
elever delta. I klass D som innebar en kombination av yrkesutbildning och 



66

studieförberedande inriktning önskade dock nästan alla elever delta. Jag har 
inte undersökt vidare varför vissa elever ville delta medan andra inte ville, 
men en fråga av visst intresse är vad det är som avgör huruvida man som elev 
vill tala om sina skolerfarenheter. Mentor A gav mig kanske här ett delsvar då 
han kommenterade det låga antalet deltagande elever ur hans klass med att 
många av hans elever var trötta på lärares prat.

Från gruppen av 40 samtyckande elever gjorde jag sedan ett urval av nio falle-
lever22. Falleleverna anges i texten genom en bokstavs- och sifferkombination. 
Bokstaven anger vilken klass eleven kommer från och har därmed samma 
beteckning som mentorn för respektive klass. Siffran hjälper till att skilja på 
eleverna inom samma klass.  Urvalet av fallelever har skett genom flera steg 
och styrts av mina deltagande observationer samt påverkats av faktorer såsom 
frekvensen av mentorernas handlingar runt sina ansvarselever, mina samtal 
med mentorerna och mentorernas samtal med sina kollegor vid olika konfe-
renser. När lärarna samtalade om sina elever vid olika formella möten med 
kollegor handlade det för det mesta om att gemensamt beskriva lärandesitua-
tionen för den enskilde eleven såsom följande två exempel visar: Hon kämpar. 
Matematiken är på gränsen IG-G, engelskan också. En del frånvaro. Behöver pushas 
lite, gör inget väsen av sig. Yrkesämnena ok (Konferens vid Tallåker, uttalanden 
gällande fallelev C1) respektive: Han har problem med läsförståelsen, läsningen går 
sakta. Är svag i engelskan, matten och svenskan. Han vill ha extra stöd. Jobbar bra i 
sitt karaktärsämne (Konferens vid Enebacken, uttalanden gällande fallelev A1). 

Utöver urvalet av de planerade åtta falleleverna tog jag även med ytterligare en 
elev. Det gjordes för att eleven (B3) var en av få elever för vilken det på skol-
nivå fanns en skriftlig dokumentation över att eleven var en ”elev i behov av 

22 Falleleverna presenteras närmare i bilaga 7. I första kolumnen presenteras ett 
urval av excerpts från lärarnas tal om respektive elev samt elevens meritpoäng vid 
antagningen till gymnasiet. I resterande fem kolumner presenteras ett urval av 
excerpts från intervjuerna med eleverna, fördelade på följande fem teman: Hur 
eleven ser på ansvaret för sitt lärande, vilken bild eleven ger av sig själv som elev, 
hur eleven utvärderar sitt lärande, vem eleven samarbetar med om sitt lärande  
samt samband mellan elevens lärande och lärares mentorskap. (Jfr med bilaga 2, 
Intervjuguide I fallelev.)
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särskilt stöd”.  I den överlämnade dokumentationen från grundskolan kunde 
man läsa att eleven fått stöd i vissa områden inom matematiken både inom 
klassens ram och i mindre undervisningsgrupp. Pojkens matematiklärare 
uttryckte dock vid höstens mitterminskonferens en viss förvåning över denna 
tidigare erhållna information om att pojken skulle vara svag i ämnet, eftersom 
det inte stämde med hur eleven de facto presterade i ämnet. 

Inledningsvis hade jag arbetat fram en samtyckesblankett som jag önskade att 
både vårdnadshavare och elev skulle underteckna (bilaga 10). Jag presenterade 
blanketten i varje klass och läste upp dess innehåll. Elevernas vilja, förmåga 
eller minne att ta med sig blanketten tillbaka till skolan var dock högst varie-
rande. Flera elever uppgav att de hade talat med sina föräldrar och att det 
var helt ok med ett deltagande i undersökningen, men att blanketten fanns 
påskriven hemma eller hade försvunnit, medan andra hade med sig blanketten 
tillbaka ifylld. Eleverna ifrågasatte också varför de inte själva kunde bestämma 
vem de talade med, vilket var en berättigad fråga. Vetenskapsrådet (2002, s 9) 
påpekar att samtycke från vårdnadshavare krävs om deltagaren är under 15 år 
och studien är av etiskt känslig karaktär, i övrigt har deltagaren rätten att själv 
bestämma över sin medverkan. Eftersom jag valde att inleda studien med alla 
elever som hade samtyckt till deltagande för att ta reda på elevers uppfatt-
ningar om lärares mentorskap på ett generellt plan, kunde jag inte betrakta 
studien som etiskt känslig i det här skedet. Däremot önskade jag fortfarande 
att samtycket för de nio falleleverna styrktes av både vårdnadshavare och elev. 
Intervjuerna med falleleverna skulle handla om deras personliga lärandesitua-
tion och jag riskerade att komma in på etiskt känsliga områden. I tre av fallen 
saknade jag ett skriftligt samtycke, men fick ett muntligt vid ett personligt 
möte. Då passade jag också på att återigen informera om min studie. Jag 
upplevde det som att ingen av dessa föräldrar verkade känna till min existens, 
även om eleverna tidigare sagt att det var ok för både deras och föräldrarnas 
del. Två av eleverna hävdade dock att samtyckesblanketten var undertecknad 
av den icke närvarande föräldern och försvunnen i röran i elevskåpet. 
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Deltagande observation 

Den första tiden i skolorna ägnade jag åt att observera och samtala med men-
torerna och deras elever. Vid min presentation inför eleverna berättade jag 
om min bakgrund, min roll som forskare och vad min studie handlar om. 
Jag talade om att jag kommer att intervjua och följa mentorn i dennes arbete 
och också vara med i undervisningen.  Men att jag även kommer att vilja 
samtala med eleverna för att få ta del av deras erfarenheter. Jag kommen-
terade mentorns funktioner med att jag trodde att eleverna bar på mycket 
kunskap, erfarenheter och upplevelser av mentorer de mött genom skolåren, 
varvid flera elever i de olika klasserna nickade, hummade och kommenterade 
positivt jakande. Efter min presentation tillbringade jag lektionen tillsammans 
med eleverna, där flera elever tog kontakt med mig och frågade om jag kunde 
intervjua dem. Detta positiva gensvar var något som återkom under mina 
observationer i klassrummen. 

Jag inledde mitt fältarbete med att enbart observera och följa mentorerna i 
deras undervisning i de egna klasserna. Vi samtalade även informellt före eller 
efter lektionen, vilket ibland inkluderade fika- och/eller lunchrast. På det viset 
fick jag kännedom om såväl aktörer som verksamhet. Fangen (2005) beskriver 
tillvägagångssättet som att jag blir bekant med miljön och får kunskap genom 
förstahandserfarenheter. Den första tiden på fältet ägnade jag till att iaktta det 
som skedde i klassrummen. Fangen påpekar att det gör det enklare att sedan 
ställa bra frågor och göra jämförelser med vad som sägs och görs i olika situa-
tioner, i och med att jag ser och hör vad människor pratar om när de själva 
bestämmer villkoren för samtalen (s 77). Jag kunde tidigt konstatera att men-
torerna hinner ventilera mycket under lektionernas gång. Allt från lektionens 
innehåll, resultat på senaste provet eller genomfört arbete, till hur eleverna 
mår och om händelser såväl i skolan som på fritiden. Ofta smälte min roll av 
deltagande observatör samman med faser av mer intervjuliknande karaktär. 
Kombinationen av deltagande observation och informella samtal gav mig inte 
bara förståelse för verksamheten utan bidrog också till utformandet av frå-
gorna till mina intervjuer. 
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Mina fältanteckningar skrev jag oftast efteråt vid mitt skrivbord. På klass-
rumsarenan gjorde jag endast kortare noteringar, frånsett några lektioner ini-
tialt i mitt fältarbete där jag placerade mig som en av eleverna i klassrummet 
och noterade vilket innehåll som avhandlades, vad som skedde i klassrummet 
mellan eleverna, mellan eleverna och läraren och vad som sades. Jag upp-
levde det som ett sätt att både komma in i verksamheten och känna mig in 
i den. Fältanteckningarna bidrog till att återkalla och förstärka min upple-
velse av närvaro, dvs förutom till att minnas det innehållsliga också det jag 
så att säga ”kände i kroppen”. De spontana reflektioner som jag tillförde 
efteråt till varje fältanteckning ser jag som både pågående analys och stöd i 
det senare analysarbetet. Fangen (2005) menar att etnografens anteckningar 
kan hänföras till tre kategorier. Det är observationsanteckningar som är 
fokuserade på samspelet som äger rum, teoretiska anteckningar som kopplar 
mina egna reflektioner till det observerade samt metodologiska anteckningar 
som fungerar som kom-ihåg anteckningar till mig själv inför det fortsatta fält-kom-ihåg anteckningar till mig själv inför det fortsatta fält-
arbetet. Jag har genomfört knappt 60 observationer (se bilaga 8). Tidsrymden 
har varierat alltifrån kortare besök till hel för- eller eftermiddag. De flesta 
observationer har skett i klassrumsmiljö (drygt 30) och resterande fördelat 
ungefär lika mellan olika konferenser respektive utvecklings-/mentorssamtal. 
Vid konferenser och andra formaliserade möten mellan olika personal eller 
mentorers möten med elever har inte bandspelare använts utan anteckningar 
har förts under mötets gång. 

Den etnografiska ansatsen med deltagande observationer har gett mig goda 
kunskaper om den studerade miljön. Genom observationerna får jag en unik 
tillgång till hur miljön ser ut i den dagliga praktiken, hur deltagarna samspelar 
med varandra och omvärlden samt hur stämningen i miljön är. Fangen (2005, 
s 32) påpekar att många av de intryck jag får i den deltagande observationen 
kan vara svåra att fånga i ord, men att de ändå präglar min uppfattning av stu-
dieobjektet. Metoden ger mig en bredare utgångspunkt för mina tolkningar 
och gör mig mer känslig för de mindre uppenbara sidorna av mitt studieob-
jekt. Den längre vistelsen på fältet gör att jag återkommande ställer nya frågor 
som jag tar med mig både i fältarbetet och till mina intervjuer med deltagarna. 
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Observationerna bidrar därmed även till själva utformandet och genomföran-
det av innehållsrika samtal och intervjuer.

Samtal och intervjuer

Det etnografiska fältarbetet skulle kunna liknas vid en enda intervju under 
ett helt långt år23. Samtidigt är det viktigt att notera att i intervjuer presen-
teras den förståelse människor har när de skall sätta ord på sin egen erfa-
renhet. I intervjuerna får man tillgång till enskilda personers upplevelser av 
att befinna sig i miljön och deras legitimering av hållningar och handlingar 
i denna miljö (Fangen, 2005). Kombinationen av observationer och samtal 
gör också att händelser i miljön som inte är lämpliga att ställa direkta frågor 
om i situationen, kan plockas med till intervjutillfällena och få belysning där. 
Ansatsen innebär tre olika former av lyssnarstrategier, vilka Fangen beskriver 
som renodlad lyssnarstrategi, informell konversation samt mer strukturerad 
form av intervju. Från min specialpedagogiska yrkesverksamhet bär jag med 
mig många timmars erfarenhet av kartläggningsarbete och samtalande med 
elever om deras skolerfarenheter, vilket har känts som en styrka när jag sedan 
genomfört mina intervjuer. 

Efter ca en och en halv månads vistelse på fältet började jag intervjua elev-
erna parvis vid 16 tillfällen (vid tre tillfällen deltog tre elever)24. Innehållet i 
intervjun utgjordes av generella frågor om lärares uppdrag som mentorer (se 
bilaga 1). Eleverna beskrev tillsammans erfarenheter och synpunkter som för-
djupade min dataproduktion och lämnade därmed bidrag till beskrivningen av 
det studerade fältet. Dessutom tror jag samtalen var ett bra sätt för oss att bli 
mer bekanta. Intervjuerna skapade också nya frågeställningar hos mig samt 
bidrog förmodligen även till att medvetandegöra eleverna om vad som var 

23 Uttrycket har jag hämtat från Johannes Lunneblad, Göteborgs universitet, som 
vid ett seminarium 17 april 2008 beskrev det etnografiska fältarbetet som att göra 
”en enda intervju under ett helt långt år”.
24 På grund av bortfall genom frånvaro samt en elev som efter sitt samtycke ändrade 
sig inför intervjutillfället, deltog totalt 35 elever av de 40 som önskade delta.
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mitt studieobjekt. De enskilda intervjuerna av falleleverna väntade jag med 
till en bit in på vårterminen. Innehållet i den första intervjun med falleleverna 
berörde elevernas erfarenheter och tankar kring mentorers arbete, tankar om 
sig själv som elev i skolan samt elevens tankar om sitt eget lärande (se bilaga 
2). Vid den andra intervjun med falleleverna hade jag bett dem att i förväg 
fundera över någon skolhändelse som varit av särskild betydelse för dem (se 
bilaga 3). Det var dock endast en av falleleverna (D1) som beskrev en specifik 
skolhändelse, vilken jag beskriver i kapitel 7 under rubriken ”Elevens läran-
desituation”. I övrigt kunde falleleverna inte komma på någon händelse att 
berätta och intervjun fick i stället karaktären av en fördjupning av de samtal 
vi tidigare haft.  Vid tre olika tillfällen under läsåret genomfördes därmed tre 
varianter av elevintervjuer (se bilagor 1-3). 

Intervjuerna med mentorerna har också skett i tre steg. Här har jag använt mig 
av ett första inledande samtal, samtal under pågående terminsarbete samt ett 
samtal som jag betraktar som avslutande och även sammanfattande av men-
tors arbete. De inledande och pågående intervjuerna har inletts med frågeställ-
ningen ”var befinner du dig just nu i ditt mentorsarbete?”. Sedan har mentors 
svar kring innehåll samt data från mitt fältarbete fått styra frågorna. Vid slutet av 
vårterminen genomfördes en avslutande semi-strukturerad intervju (se bilaga 4) 
med varje mentor fördelad på fyra teman:

•	 reflektioner kring uppdraget som mentor

•	 tankar kring det egna arbetet som mentor här och nu

•	 mentorskapet kopplat till ansvarseleverna

•	 mentors samarbete med övriga aktörer i skola och hem

Det innehållsliga temat för den avslutande mentorsintervjun användes vidare 
som underlag för en semi-strukturerad intervju med respektive gymnasiepro-
grams rektor (se bilaga 5), utifrån perspektivet som ledare för lärares men-
torsuppdrag. Dessa intervjuer genomfördes sist av alla. Samtliga intervjuer 
med mentorer och rektorer har varat ca en timme, i några fall längre. I mitt 
fältarbete har jag även fått tillgång till en mindre mängd dokument, vilka jag 
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beskriver under rubriken triangulering i nästa avsnitt. En översiktlig samman-
ställning av dataproduktionen ges i figur 2. 

Figur 2 Dataproduktion.

Metodologiska avväganden och reflektioner

Studien är longitudinell då jag har följt fyra lärares uppdrag som mentorer 
under ett läsår. Urvalet är gjort för att vara så informationsrikt som möjligt 
och därför har ett specifikt urval av deltagare gjorts för att nå studiens syfte. 
Mitt medvetna urval och dess logik utgår såsom Patton (2002) betecknar 
från en strävan att på djupet skapa förståelse kring det som är studiens syfte. 
Det betyder att mitt urval har styrts av en önskan att få observera så många 
handlingar som möjligt med förbindelser till lärarens uppdrag som mentor. 
De deltagande observationerna har stärkt mina möjligheter att upptäcka och 
avtäcka normer, värderingar och mönster som genomsyrar lärarnas och elev-
ernas vardagliga samspel. 

Den deltagande observationen lämpar sig dessutom enligt Henriksson och 
Månsson (1996) väl när innehållet i det studerade fenomenet är föga känt. 
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Med föga känt menar jag inte att lärarens uppdrag som klassföreståndare/
mentor är okänt. Alla vet förmodligen att det ofta ingår i lärarens arbete att 
inneha ett sådant uppdrag. De flesta människor har med största sannolikhet 
mött en lärare i egenskap av klassföreståndare vid sina och/eller sina barns 
återkommande utvecklingssamtal. Samtidigt beskriver Tangen (2010) lärarens 
uppdrag att bedriva formaliserade och regelmässiga enskilda utvecklings- och 
uppföljningssamtal med eleverna som ett nordiskt fenomen. ”Det betyr sel-
vsagt ikke at elev-lærersamtalet under fire øyne ikke praktiseres i andre land, 
men det kan se ut til at denne dialogen ikke är institusjonalisert på samme 
måte som i Norden” (s 96). Lärarens uppdrag som mentor tycks således i 
mångt och mycket vara känt i den meningen att uppdraget som sådant tas 
för givet inom svensk skola. Hur lärare genomför sitt uppdrag tycks dock 
däremot vara mer eller mindre okänt utanför kretsen av dem som är berörda. 

Triangulering

För att komma åt den simultana mångfalden i de studerade situationerna har 
jag använt mig av flera källor och metoder. Att använda flera metoder eller 
datakällor kallas för triangulering. Stake (2005, s 454) beskriver det som ett 
verktyg att identifiera mångfalden i människors olika verkligheter. Han påpe-
kar att som forskare har jag ett ansvar för giltigheten i läsarens tolkningar. I 
mitt framskrivande av kunskapen som jag erhållit genom mina studier har jag 
ett ansvar för att min redogörelse av situationer, observationer, berättelser 
och tolkningar stämmer överens. Det betyder att jag i mina studier sökt en 
mångfald av uppfattningar kring lärarens uppdrag som mentor och studerat 
dem genom olika källor och metoder. För min del betyder det att förutom 
mina deltagande observationer där jag deltagit i de studerades vardag, har jag 
också samtalat med lärare, elever och rektorer för att lyssna till hur de beskri-
ver sin vardag. Återkommande har jag ställt olika beskrivningar av lärarens 
uppdrag som mentor vid sidan av varandra för att jämföra och belysa likheter 
och olikheter. 

Triangulering innebär en strategi som tillför studien noggrannhet, bredd, 
komplexitet och djup (Atkinson & Delamont, 2005; Denzin & Lincoln 2005). 



74

Richardson och St. Pierre (2005) beskriver den kreativa process som uppstår 
ur trianguleringen som utkristallisering. De går vidare från triangelns tvådi-
mensionella form och tänker sig istället triangeln som ett prisma, en kristall, 
och menar att det bättre synliggör den process som sker genom forskarens 
triangulering25. Genom trianguleringen belyses innehållet utifrån en mångfald 
av infallsvinklar som formeras åt olika håll. Prismats funktioner blir till en 
metafor för själva processen vid triangulering och åskådliggör hur jag skri-
ver fram min presentation från olika utkikspunkter. Vad vi ser beror på var 
vi står. Olika metoder och källor utgör olika utkikspunkter i min studie av 
lärarens uppdrag som mentor. Genom trianguleringen synliggörs mångfalden 
och samtidigheten i den studerade situationen.

I min studie använder jag mig av deltagande observation inom vilken jag både 
samtalar med och intervjuar deltagarna såväl enskilt som tillsammans. Det 
innebär att jag följer deltagarnas samspel under en längre period och ingår i 
deras vardagliga sammanhang. Den deltagande observationen ger mig under-
lag för att försöka se praktiken så som de studerade deltagarna själva ser den 
och kan enligt Starrin och Renck (1996) skydda mot att göra förhastades slut-
satser och förenklade tolkningar. Den medför att olika mönster av deltagarnas 
samspel framträder både här och nu och som fond mot en mera sammansatt 
och hel bild som växer fram hos mig. Genom att kombinera de deltagande 
observationerna med återkommande samtal och mer strukturerade intervjuer 
låter jag studiens deltagare möta mina reflektioner av det jag ser och tolkar 
med sina egna synpunkter, bedömningar och tolkningar. De återkommande 
samtalen ger mig en mångfald av skildringar av de i studien ingående deltagar-
nas erfarenheter av lärarens uppdrag som mentor. 

Ytterligare en metod och källa har varit analys av dokument. Inslagen av 
dokument från fältet utgör mängdmässigt ett mindre bidrag till min data-
produktion, men de är ändå betydelsefulla både som bakgrundsmaterial och 
i själva analysarbetet. Mina insamlade dokument består av respektive skolas 

25 Även Gall et al (2007, s 474-475), Kvale (1997, s 220) samt Stake (2005, not 20, s 
454) refererar till det här sättet att beskriva triangulering.
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arbetsplan för mentorer, lärar- och elevschema, klasslistor, enstaka proto-
koll från klassråd, kallelse till och protokoll från lärarkonferenser på Ene-
backen. Vidare fick jag tillgång till Enebackens lärarlags bedömningsunderlag 
inför skolans gemensamma kvalitetsredovisning. Jag erhöll även Tallåkers 
respektive Enebackens intagningslista över antagna elever till programmen, 
vilka anger avlämnande grundskola, betyg och meritpoäng för höst- och vår-
termin i år 9. Samtidigt är det viktigt att betona att även andra dokument 
såsom styrdokument, rapporter och utvärderingar av den svenska skolan på 
ett generellt plan också är en del av dokumentanalysen. Värt att poängtera är 
också att trianguleringen som en strategi i forskningsprocessen styrs av mig 
som forskare. Det är jag i egenskap av forskare som kombinerar och länkar 
samman de olika metoderna och källorna varvid min roll som forskare också 
utgör en viktig metodologisk pusselbit. 

Forskarroll

I mitt inledningskapitel redogjorde jag för en del av den kunskap som har 
bidragit till mina frågeställningar. Som forskare bär jag med mig egna erfa-
renheter och teoribildningar in i fältarbetet. Erfarenheter som därmed färgar 
metodval och frågeställningar och som påverkar min planering, genomför-
ande av studien och den slutliga formen av presentation. Det betyder också 
att jag på ett eller annat vis är en del av det skeende jag studerar och därmed 
också riskerar att påverka de studerade aktörernas handlingar. Den etnogra-
fiska forskningsansatsen innebär att jag som deltagande observatör frågar mig 
”vad är det som mentorerna gör här?” och sedan söker beskriva det. Men det 
handlar också om ett seende i form av vad jag uppfattar och erfar och sedan 
berättar, det vill säga vad jag med min presentation gör med de beforskade. 
Hur och på vilket sätt lyssnar jag till och tar till vara de studerades erfaren-
heter samtidigt som jag forskar om dem och begreppsbelägger den funna 
kunskapen? Ofta utförs forskning inom specialpedagogik av forskare som har 
arbetat inom området och där utgör jag inget undantag.  Det blir då av stor 
vikt att jag redovisar genom vilka ”glasögon” jag ser (Alver & Øyen, 1997; 
Nilholm, 2007b). 
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I möte med andra forskare har jag förstått att tillträdet till mitt fältarbete har 
varit osedvanligt öppet. Jag har inte upplevt att någon dörr har stängts för 
mig, tvärtom. Enligt Fangen (2005) är det viktigt att jag funderar över hur 
aktörerna på fältet bedömer mig och vilken eventuell påverkan det kan ha på 
min dataproduktion. I min studie har jag kommit nära både lärare och elever 
och de har framstått som måna om att jag fått både tillträde och svar på mina 
frågor. En bidragande orsak tror jag kan vara min långa erfarenhet av att själv 
ha arbetat inom skolans värld. Jag skulle kunna ha varit en av personalen, dvs 
både kollega till och lärare för de aktörer jag har studerat. Omfattningen av 
vistelsetiden på fältet och de återkommande samtalen har sannolikt bidragit 
till att åtminstone de studerade lärarna har fått en bild av mig både som fors-
kare, lärare och person. I detta upplever jag att det har växt fram en ömsesidig 
respekt som ytterligare har fördjupat ett gemensamt reflekterande kring det 
som varit studiens syfte. 

För eleverna har jag nog mera framstått som observatör än samtalsperson. 
Men de har varit fantastiskt öppna med att låta mig följa dem i deras skolvar-
dag. Vid mina återkommande frågor om tillträde vid samtalen mellan mentor 
och elev har jag t ex alltid fått jakande besked. Vid ett av dessa samtal som 
visade sig vara mycket privat26, bad jag mer eller mindre om ursäkt för att 
jag hade varit närvarande, medan eleven kraftigt underströk att det var helt 
ok. Eleverna och lärarna verkade komma att betrakta mig som en naturlig 
del av deras vardag. Ibland vände sig också eleverna till mig, om än i mindre 
utsträckning, för att få hjälp eller någon upplysning i sitt arbete. Något som 
jag ibland kunde stå till tjänst med men lika ofta inte hade kunskap om. Min 
roll var oftast observatörens i klassrummet, även om jag naturligtvis besva-
rade direkta frågor eller själv ställde frågor när jag inte förstod eller ville få 
något förtydligat. 

Samtidigt fanns det också en medvetenhet hos eleverna om varför jag var 
där. Vid ett tillfälle kom några personer på besök till en av klasserna som jag 

26 Jag redogör för situationen i kapitel 7, under rubriken “Utrymme för elevens 
lärande”.



77

var hos. Innan jag hann presentera mig hade redan en av eleverna gjort det 
med ett glatt hon är forskare! Eleverna verkade från min första dag på fältet ha 
anammat min roll som forskare. Direkt efter min inledande presentation var 
det flera av eleverna som tog personlig kontakt med mig och undrade om jag 
inte kunde intervjua dem, som för att försäkra sig om att jag skulle intervjua 
just dem. Men det fanns också elever som i början höll sig nyfiket avvaktande. 
Under veckornas gång tycktes dock eleverna alltmer betrakta mig som ett 
naturligt inslag i deras skolvardag och mina regelbundna ankomster bemöttes 
med ett leende, hej eller en nickning. Eleverna tog även hand om mig rent 
konkret, som t ex en morgon i slutet av november när jag kom till mentor 
B:s klassrum och ingen var där. Eleverna hängde och halvlåg på sofforna i 
angränsande uppehållsrum och upplyste mig om att de skulle vara i datarum-
met. Från mina fältanteckningar har jag noterat att jag då säger: …som om jag 
hittar dit varvid en av pojkarna i gruppen genast säger i vänlig ton du kan hänga 
på mig. I marginalen har jag noterat det känns som om de adopterat mig. 

Förutom min relation till de studerade aktörerna är det också viktigt att redo-
visa hur jag har behandlat min dataproduktion. Jag har ett ansvar för hur jag 
förvaltar och bearbetar dataproduktionen. Förutom att den ska ge ett rikligt 
underlag till min presentation måste den också systematiseras så att jag lätt 
kan hitta när jag vill gå tillbaka och kontrollera olika delar eller leta efter kom-
pletterande uppgifter. Jag har därför organiserat samma material efter flera 
principer. För att ha översikt över fältarbetet upprättade jag en fortlöpande 
kronologisk innehållsöversikt över observationstillfällena och intervjuerna 
(bilaga 8). På datorn upprättade jag en mapp som jag kallade Gy-dagbok, med 
nya mappar för varje vecka som gick. I mapparna fick varje möte, observation 
eller intervju sitt eget dokument med veckonummer, veckodag, datum, skola 
och tillhörande mentors bokstav. En pärm med motsvarande kronologisk 
katalogisering upprättades också. I ytterligare fyra pärmar fördelade jag mate-
rialet utifrån tillhörighet till varje mentor. I en sjätte pärm organiserade jag 
parintervjuerna och intervjuerna med falleleverna samt fältanteckningar som 
specifikt berörde dem. De bandinspelade intervjuerna lades över i digitalt 
format på arbetsdatorn, men sparades också på extern hårddisk. Materialet 
samlades även på en behändig mp3 spelare för flexibla tillfällen för avlyssning. 
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Ett medvetet urval

Min uttalade önskan om att få ta del av så många kommunikativa handlingar 
som möjligt i lärarens uppdrag som mentor har lett till ett urval av mentorer 
som är speciellt engagerade i och förtrogna med sitt uppdrag. Styrkan i ett 
sådant urval är enligt Patton (2002) att det stödjer studiens syfte och intensivt 
manifesterar studieobjektet. Richardson och St. Pierre (2005) påpekar att en 
rik fallbeskrivning kan ge läsaren utrymme att associera och tänka vidare kring 
olika aspekter i samhället som vi kanske inte alltid noterar. När vi lär känna 
hur andra människor handlar i sin vardag skapar det enligt Beach et al (2004) 
utrymme för igenkänning, jämförelser och tolkningar av liknande processer 
och relationer hos oss själva. Den specifika kunskap vi bär med oss gör det 
möjligt att upptäcka likheter och olikheter i andra nya sammanhang, dvs det 
man lär sig i en viss situation förs över, prövas och tillämpas i nya situationer 
man möter.

Mitt medvetna urval lämnar underlag till en presentation som kan kasta ljus 
både på det ovanliga och på det typiska i lärarens arbete och därigenom bidra 
till vårt lärande. Genom urvalet har jag fått tillträde till och insyn i en mängd 
olika handlingar som mentorerna utför utifrån sitt uppdrag.  Handlingar som 
i sig är typiska för lärare men som ändå kommer i ett annat ljus när de sätts 
samman och kopplas till elevernas lärande på det systematiska vis som de 
studerade mentorerna gör. Det är därför viktigt att presentationen förstås i ett 
större sammanhang där också bakomliggande processer synliggörs. 

Mentorernas handlingar kan dels studeras på individ- och gruppnivå för att 
förstå hur lärarna tolkar och genomför sitt uppdrag men också studeras uti-
från hur uppdraget utförs utifrån skolnivå. Mentorernas uppdrag sker uti-
från skolans villkor och förutsättningar, vilket ger utrymme för att kritiskt 
studera hur dessa dikteras. Studien handlar inte enbart om att beskriva och 
analysera mentorernas handlingar utifrån det direkta erfarandet utan att också 
undersöka handlingarna i förhållande till skolans strukturer och processer. 
Studien handlar om att skapa insikt och förståelse för hur mentorerna tolkar 
och utför sitt uppdrag samt att avtäcka villkoren och förutsättningarna för 
deras handlingar.  
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Trovärdighet

Hur ska läsaren då kunna bedöma om min forskning har utförts på ett tro-
värdigt sätt? Det reser krav på att jag utförligt och ärligt redovisar hur jag har 
gått till väga. Patton (2002) påpekar att trovärdigheten för en fallstudie som 
i mitt fall är gjord utifrån forskarens medvetna urval av deltagare ska bedö-
mas utifrån sitt sammanhang och om det finns en logik som stödjer studiens 
syfte. I min bakgrund till studiens genomförande har jag motiverat studien 
av lärarens uppdrag som mentor och mejslat ut dess syfte. Jag har redogjort 
för min bakgrund, tidigare forskning med förbindelser till mitt studieobjekt 
och presenterat mina teoretiska utgångspunkter. Som ett led i min strävan 
att göra forskningsprocessen genomskinlig för läsaren har jag i innevarande 
kapitel redogjort för metoder och urval av källor och visat på kopplingen 
till mitt syfte. De olika bedömningarna av en studies trovärdighet kan enligt 
Merriam (1994) beskrivas utifrån kriterierna sanningsvärde, konsistens och 
överförbarhet. 

Sanningsvärde

Med sanningsvärde avses hur väl min studies resultat stämmer överens med 
verkligheten. Studiens deltagande observationer och longitudinella karaktär 
ger mig fördjupad kännedom om de studerades vardag och handlingar och 
bidrar till erfarenhetsnära beskrivningar av de studerade aktörernas hand-
lingar. I dataproduktionen medverkar aktörerna via sina språkliga och sociala 
handlingar. Samtalen och intervjuerna med studiens deltagare har inte bara 
handlat om att få ta del av deras erfarenheter utan också av att följa upp och 
pröva mina slutsatser utifrån mina deltagande observationer. Studiens san-
ningsvärde avgörs av hur jag kan redovisa min dataproduktion från denna 
mångfald av utkikspunkter. Där trianguleringen fungerar som en drivkraft 
som vidgar både mitt och läsarens utrymme att bedöma sanningsvärdet av de 
gjorda erfarenheterna. 
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Konsistens

Konsistens betecknar studiens överensstämmelse och pålitlighet. Den krä-
ver enligt Bryman (2002) att jag lämnar en fullständig redogörelse av forsk-
ningsprocessen. Läsaren kan då granska processens olika faser och bedöma 
huruvida de teoretiska slutsatserna är berättigade. Det handlar om hur jag 
designar min studie, dess forskningsfrågor och hur jag återkommande under-
söker, ifrågasätter, tolkar och förmedlar min dataproduktion i förhållande till 
studiens syfte. Eftersom min studie har utförts inom ramen för ett avhand-
lingsarbete innebär det återkommande dialog kring forskningsprocessens 
olika delar. Vid konferenser, seminarier och nätverk inom akademien har jag 
presenterat min forskning och mött frågeställningar och idéer som har gjort 
att jag gått i förnyad dialog med min dataproduktion. Jag har fått många vär-
defulla synpunkter av såväl handledare, doktorandkollegor och andra inom 
akademin som från övriga intresserade av mitt forskningsområde. Min studie 
har dessutom ingått i ett större projekt vilket har medfört ytterligare möj-
ligheter att pröva och jämföra mina tolkningar och min förståelse med den 
andra ingående studiens dataproduktion. Vi har så att säga befunnit oss i en 
gemensam ”interpretive zone” (Gall, Gall & Borg, 2007, s 472). 

Överförbarhet

Överförbarhet handlar om de pragmatiska effekterna av mina kunskapsan-
språk, det vill säga i vilken utsträckning resultaten ger underlag för handling 
och har betydelse för den externa praktiken (Kvale, 1997; Larsson, 1994). Hur 
kan då den funna kunskapen användas, kan den föras över till andra samman-
hang? Gall, Gall och Borg (2007) liksom Patton (2002) hävdar att den kritiska 
frågan som bör ställas är ifall vi har lärt någonting från den här fallstudien 
som kan bidra med kunskap till andra händelser. Frågan blir då om mina 
resultat i studien endast gäller för de fyra mentorerna och deras elever eller 
om resultaten även kan föras över till andra sammanhang av mentorer och 
elever. Om man betraktar de studerade lärarnas handlingar var för sig anser 
jag att de kan återfinnas inom andra skolor också. Jag utgår därför från att 
även lärare utanför den studerade verksamheten och andra med relationer till 
skolans värld kan känna igen sig. Studiens resultat bör därför analytiskt kunna 
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användas på andra skolor för jämförelse. Ur samspelet mellan det man känner 
igen och den icke fullt lika igenkännbara kunskapen kan det uppstå kritiska 
reflektioner som leder till ny kunskap och till förändring. Studiens resultat 
kan i så fall bidra med kunskap till skolverksammas och ansvarigas diskussio-
ner kring såväl genomförande av lärarens uppdrag som mentor, som behov, 
planering, och kompetensutveckling inför uppdraget samt därtill öppna nya 
områden för vidare forskning. 

Etik

Mina deltagande observationer på fältet för med sig en nära samhörighet och 
delaktighet i de studerade lärarnas och elevernas skolvardag. Det gör att jag 
återkommande måste upprepa min fråga om tillträde och påminna studiens 
deltagare om varför jag är där. Forsey (2007) påpekar att det handlar om att 
ge den studerade miljön och dess människor rättmätigt och vederbörligt värde 
genom en ärlig beskrivning och Madison (2005) påminner om makten det 
innebär att ha sista ordet i hur den Andres berättelse presenteras. Van Maa-
nen (1988, s 5) framhåller att etnografisk forskning kan ses som en politisk 
handling i och med att presentationen innebär någons makt att presentera 
den Andre. Min intention i hela studiens genomförande innebär både ett för-
hållningssätt med respekt för den Andre och en distansering för att kritisk 
reflektera i och genom min dataproduktion.  

Forskningen är omgärdad av etiska principer som ställer krav om information 
till och samtycke från studiens deltagare samt krav på deltagarnas konfidentialitet 
och att forskaren anger hur studiens resultat kommer att nyttjas (Vetenskapsrå-
det, 2002). Det betyder att jag har informerat gymnasiechefer, rektorer, lärare, 
elever och vårdnadshavare om att jag studerar lärares arbete i deras uppdrag 
att vara mentorer och att jag därmed även kommer att följa lärarnas arbete 
kring sina ansvarselever. Jag har också informerat om att deltagandet i studien 
är frivilligt. Det innebär att de studerade aktörerna har rätten att bestämma 
över sin medverkan och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Mitt 
följande av de etiska principerna innebär även att jag låter alla namn på såväl 
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skolor som deltagare vara fingerade samt att de insamlade uppgifterna endast 
kommer att användas i denna studie. 

När jag nu i efterhand beskriver mitt tillträde funderar jag dock över om jag 
presenterat min studies design tillräckligt väl för eleverna och deras vårdnads-
havare (se bilaga 10). Borde jag ha skrivit fram tydligare att jag riktar ett sär-
skilt intresse mot mentorernas handlingar kring elever som riskerar att inte 
nå målen? Som deltagande aktör på fältet riktas mitt intresse mot mångfalden 
av mentorernas handlingar kring elevernas lärandesituationer. I detta utgör 
handlingar som mentorerna gör runt sina ansvarselever som riskerar att inte 
nå målen ett särskilt intresse. Det är dock inget som jag explicitgör i mitt 
informationsbrev utan där betonar jag mitt intresse av elevernas erfarenheter 
av lärares uppdrag som mentorer. Från min långa skolerfarenhet vet jag att 
problem av olika grad kan uppstå i lärandesituationer oavsett elevers studie-
framgång i övrigt. Att då på förhand bjuda in elever till min studie utifrån 
att de skulle tillhöra en specifik förutbestämd kategori av elever när jag ska 
studera mentorns handlingar framstår för mig som alltför enkelspårigt. Ett 
hinder eller problem som uppstår i en elevs lärandesituation är inte lika med 
att eleven kan inordnas i en specifik kategori. En elev är så mycket mer än 
en kategori och jag utgår från att alla elever äger en lärandepotential som är 
bortom den faktiska situationen. 

Analys och tolkning av det empiriska materialet

I en studie med etnografisk ansats kan man inte urskilja någon bestämd tid-
punkt då analysen påbörjas utan det är en kontinuerlig process redan från 
första början av studien. Analysprocessen är dynamisk och styrs av mina idéer 
och arbetshypoteser i sökandet efter det Willis och Trondman (2002) kallar 
analytiskt produktiva relationer mellan teori och data. Fangen (2005) beskri-
ver det som ett långvarigt gräv- och reflektionsarbete, som en evig rundgång 
mellan teori, metod och data. Den ständiga pendlingen mellan teori och 
empiri kan enligt Alvesson och Sköldberg (1994) uttryckas som abduktion. 
Det betyder att jag om och om igen återkommer till mina producerade texter 
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och söker efter likheter och skillnader i intervjuutsagor och observationspro-
tokoll, men att jag också vänder och vrider på min dataproduktion i ljuset av 
den variation som material och teoribildning erbjuder.

Strategin för den etnografiska analysen är enligt Geertz (1993) att lämna en 
beskrivning genom innehållsanalys. I analysen av det empiriska materialet 
utgår jag från studiens forskningsfrågor. Man kan därför säga att analysen är 
en kvalitativt riktad innehållsanalys i och med att jag kopplar till såväl tidigare 
forskning, mina forskningsfrågor som det kommunikativa relationsinriktade 
perspektivet och sociokulturell teoribildning. Studiens forskningsfrågor utgör 
förutbestämda områden och bildar analysens huvudteman, vilka presenteras i 
var sitt resultatkapitel. Enligt Merriam (1994) kan tema ses som överbryg-
gande formuleringar som framkommit ur analysen och är tillräckligt omfat-
tande för att inrymma en del av den analyserade dataproduktionen. Med tema 
avser jag det som Merriam beskriver som en ram eller ”grundläggande struk-
turell enhet”, inom vilken jag abstraherar och förtätar dataproduktionen. För-
farandet innebär att jag dessutom inom varje huvudtema urskiljer ytterligare 
enheter som teman och i förekommande fall även subteman. 

Den första fasen i analysen utvecklas under det direkta fältarbetet. Fältarbetet i sig inne-
bär att jag jämför situationer, skeenden och teorier. Under fältarbetet växer 
dataproduktionen fram ur både min och de studerade aktörernas erfarenhet 
av att vara på fältet. Mitt skrivande hjälper mig att sätta ord på idéer och fånga 
uppslag till nya tankar. De olika analysfaserna smälter in i varandra, men man 
skulle kunna säga att den andra fasen i analysen påbörjas när fältarbetet är avslutat. 
Den andra fasen kan beskrivas som en dialog mellan mig och min datapro-
duktion. Sedan tidigare har jag noterat kommentarer i texternas marginaler 
samt markerat olika sekvenser värda att titta närmare på, vilket Bryman (2002) 
jämför med att sätta etiketter på olika företeelser i dataproduktionen. Sam-
tidigt som det också innebär att jag kompletterar med ytterligare idéer och 
funderingar i marginalerna. Den tredje fasen i analysen är sedan en analys av de tidi-
gare gjorda analyserna. Nedan följer en närmare presentation av analysprocessen 
kring respektive huvudtema (forskningsfråga).
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Hur konstitueras lärarens uppdrag som mentor på skolans olika nivåer?

Analysen har genomförts i enlighet med det sätt som redovisats i första och 
andra analysfasen. Huvudtemat har analyserats utifrån skol-, individ- och grupp-
nivå samt samhällsnivå, vilket även resulterat i ett ental subteman. Med skolnivå 
avses den nivå som programmet på skolenheten utgör och med gruppnivå 
avses den nivå inom skolan som baseras på olika grupper eller klasser av 
elever. Underlaget för analysen på skolnivå utgörs av intervjuerna med rekto-
rerna. För analysen på individ- och gruppnivå har jag använt mig av samtalen 
och intervjuerna med mentorerna (framför allt de avslutande intervjuerna 
med mentorerna, se bilaga 4) samt fältanteckningar från utvecklingssamtal, 
mentors-/klassrådstid och konferenser. I analysen på samhällsnivå utgörs 
underlaget av styrdokument, förordningstext samt offentliga utredningar och 
förslag.

Vilka erfarenheter har eleverna av lärarens uppdrag att vara mentor?

Analysen har genomförts i enlighet med det sätt som redovisats i första och 
andra analysfasen, med tillägget att i den andra analysfasen krävdes ett skifte i 
fokus från min sida. Till att börja med försökte jag organisera dataproduktio-
nen utifrån mina frågeområden i parintervjuerna med eleverna (se bilaga 1), 
dvs a) mentorns arbetsuppgifter, b) egenskaper hos mentorn, c) elevers erfa-
renheter av uppdraget, d) samarbete elev/mentor och e) mentorns betydelse. 
Men jag fann att det uppstod ett motstånd i dataproduktionen och att det 
inte gick att tematisera utifrån mina på förhand givna frågeområden. Elever-
nas utsagor fokuserades kring mentorernas arbetsuppgifter och egenskaper, 
där deras beskrivningar av c) egna erfarenheter av uppdraget, d) eventuellt 
samarbete med mentorn samt e) mentorns betydelse för dem inte gick att 
urskilja från frågeområdena a) och b). Jag behövde med Pattons (2002, s 457) 
ord flytta mig ur vägen för dataproduktionen och låta ”the data tell their own 
story”. 

Det ledde till att jag istället för mina frågeområden lät elevernas utsagor styra. 
Redan i intervjuerna hade jag noterat att en del utsagor återkom mer frekvent 
kring de två frågeområdena a) mentorns arbetsuppgifter och b) egenskaper, 
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oavsett vilken pargrupp som intervjuades. Det förde mig till att utifrån de två 
temana undersöka vilka nyckelfraser som återkom och bildade mönster, dvs 
lyftes av eleverna som betydelsefulla. Jag fann att nyckelfraserna kunde kate-
goriseras till sju områden, vilka redovisas i resultatkapitlet. Analysens föränd-
rade utgångspunkt till elevernas utsagor gav ett annat tillträde till dataproduk-
tionen och vägledde mig till att tematisera dataproduktionen utifrån mentorns 
arbetsuppgifter och mentorns egenskaper samt att jag dessutom kunde urskilja fyra 
subteman. Till underlag för analysen används således de sexton parintervju-
erna med eleverna (se bilaga 1). Varje redovisad utsaga hänförs till respektive 
parintervju (p1, p2, p3 etc). Utsagor från intervju p2 redovisas dock inte p 
g a tekniskt missöde. Eftersom eleverna intervjuades två och två (förutom 
några elever som bildade tregrupper) har alla de 35 eleverna kommit till tals 
i intervjuerna.

Vad bildar utgångspunkt för lärarens genomförande av uppdraget?

Analysen har genomförts i enlighet med det sätt som redovisats i första och 
andra analysfasen. Analysen har tematiserats utifrån grupp-, individ- och skolnivå. 
Analysen av gruppnivå utgår från klassen i centrum, analysen från individnivå 
utgår från eleven i centrum och analysen från skolnivå utgår från kollegorna 
i centrum. Till respektive tema har även ett antal subteman urskiljts. Under-
laget till analysen av de tre temana utgörs av intervjuerna med falleleverna 
och mentorerna samt fältanteckningar. Från intervjuerna med mentorerna 
är det framförallt de tio första intervjuerna som jag använder, dvs de som 
utgick från frågeställningen: Var befinner du dig just nu i ditt mentorsarbete? 
Fältanteckningarna utgörs av anteckningar från konferenser, utvecklings- och 
mentorssamtal samt klassrumsmiljöer.

Hur blir mentorskapet synligt i elevernas lärande och delaktighet?

Analysprocessen har sin grund i de två tidigare analysfaserna men innebär 
att jag nu gör en analys av de tidigare genomförda analyserna. Ur mina tidigare 
analyser har stigit fram mentorernas beroende av samverkan inom och mellan 
olika kommunikativa kontexter för att mentorn tillsammans med elever, kol-
legor och skolledning ska kunna skapa utrymme för elevernas lärande. Under-
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lag för analysarbetet av forskningsfråga fyra utgår således från de resultat som 
då var vid handen och har formerats utifrån de två temana mentorn skapar 
handlingsutrymme respektive mentorn bygger upp ett kunskapssystem. Till respektive 
tema har även ett antal subteman urskiljts.

Sammanfattningsvis vilar analysprocessens resultat på sammanflätningar av 
resultaten på frågorna. De resultat som framkommit vid analyserna av det 
empiriska materialet synliggör i enlighet med det kommunikativa relations-
inriktade perspektivet samtidigt individen, den sociala praktiken och institu-
tionen skolan. Närmast presenteras nu analysens första huvudtema, Lärarens 
uppdrag som mentor.
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Kapitel 5

LÄRARENS UPPDRAG SOM MENTOR – 
STYRNING OCH INNEHÅLL

Vid de två skolor som jag besökt finns lokala styrdokument som konkretise-
rar lärarens uppdrag som mentor. I övrigt hänvisar inte rektorerna till några 
andra styrdokument. Båda skolorna har ersatt begreppet klassföreståndare 
med mentor. Hos Tallåker har det skett helt nyligen och båda begreppen finns 
i deras handlingsplan. Begreppsförvirringen visar sig förutom vid två lagkon-
ferenser i slutet av vårterminen på skolan också senare vid min intervju av 
rektor, som påtalar att en ändring är på gång inom hela gymnasieskolan, men 
hur är ännu inte fastställt. Jag vet inte riktigt, men vi ska försöka tydliggöra i alla fall, 
vad det innebär att vara mentor (rektor T). På båda gymnasieskolorna beskriver 
rektorerna lärarens uppdrag som mentor likartat. Analysen av huvudtemat 
lärarens uppdrag som mentor – styrning och innehåll har tematiserats uti-
från skol-, individ- och grupp- respektive samhällsnivå. Inom varje tema ges 
inledningsvis en beskrivning av respektive temas uppbyggnad. Avslutningsvis 
sammanfattas kapitlet med en sammanfattande diskussion.

Skolnivå – rektors beskrivning av uppdraget

Analysen på skolnivå bygger på rektorernas beskrivningar. Ur temat har föl-
jande subteman urskiljts: Introduktion och uppföljning av uppdraget, uppdra-
gets innehåll, kunskap om och uppföljning av elevernas lärande samt forum 
för samarbete. 

Rektorerna anger som allra bäst om eleven kan ha samma mentor under alla 
sina år på gymnasiet. Rektorn på Tallåker menar att antalet ansvarselever både 
är en kvalitets- och arbetsmiljöfråga eftersom mentorerna har ansvar för att 
genomföra utvecklingssamtal och därmed ha insikt i sina ansvarselevers stu-
diegång. På båda skolorna möter mentorerna även sina elever och deras vård-
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nadshavare individuellt i början av höstterminen för ett introduktionssamtal 
som även inkluderar samtal om elevens tidigare skolerfarenheter. Det anses 
som viktigt att mentorn inte har ansvar för alltför många elever utan kan 
bygga upp en relation till både eleven och föräldrarna.

Introduktion och uppföljning av uppdraget

På båda skolorna uppger rektorerna att de flesta lärarna har uppdrag som 
mentor för en grupp av elever eller klass. Rektorerna uppger att när en ny 
lärare börjar vid skolan utser man en mer erfaren kollega som stöd under det 
första anställningsåret. Det här uppdraget kallas också att vara mentor, fast 
då i betydelsen av handledning till en kollega. Läraren ska kunna vända sig till 
denne med sina frågor och få introduktion i sitt uppdrag som mentor. Rek-
torerna upplever att de nya lärarna ofta har ganska mycket funderingar om 
hur de ska gå till väga i sitt nya uppdrag och konstaterar att en orsak kan vara 
att yrkeslärarna inte alltid är pedagogiskt utbildade från början. Lärarutbild-
ningen brukar de då gå parallellt med att det påbörjar sitt arbete inom skolan. 
Introduktionen av lärarna i uppdraget som mentorer sker även med stöd av 
elevvårdsteamet, medan rektor mer ser sig själv som stöd på ett övergripande 
plan utifrån sina introduktionssamtal. Mycket hänger på att mentorn frågar själv, att 
man frågar sig fram, hur gör ni här då och sedan att man omvandlar det till att passa en 
själv (rektor T). Rektor beskriver sitt direkta samarbete med läraren som att 
vara bollplank. Rektorn på Tallåker förklarar med att det handlar om att stötta 
lärarna och kunna sätta ned foten och vara tydlig med vad som gäller.

Det vanliga är att rektor får insyn i mentorernas arbete kring eleverna via 
arbetslagets konferenser och genom det arbete som sker i elevvårdsteamet. I 
det senare fallet bygger rektors insyn ofta på andrahandsinformation som spe-
cialpedagog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare eller kurator meddelar. 
Information som då har hämtats in från berörda lärare och elever. Däremot 
händer att rektor blir direkt involverad om det uppstår problem i klasser och 
grupper. I övrigt söker inte rektor upp lärarna utifrån deras uppdrag som men-
torer, utan utgår ifrån att om ingenting hörs fungerar arbetet. Utvärderingen 
av lärarens uppdrag som mentor sker vid de återkommande medarbetarsam-
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talen, men synliggörs även genom rektors elevkontakter. Dessutom strävar 
rektor efter att göra spontana besök genom att ta vägen igenom programmets 
undervisningslokaler då och då. I övrigt är lärares utövande av mentorskap 
t ex inget som diskuteras inom eller mellan gymnasieskolans olika program. 
Rektor E tror dock att det kan skilja mellan olika program, då mentorerna på 
yrkesprogrammen är ju mentorer mer eller mindre på heltid.

Rektorn på Tallåker beskriver mentorn som ett skyddsnät runt ansvarsele-
verna, vilket innebär att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att de 
ska kunna nå målen. Det får dock inte medföra att mentorn blir kompis med 
eleverna, eftersom mentorn ska vara ledaren i gruppen (rektor E). Uppdraget 
innebär ett ansvar för att eleven mår väl, har en bra personlighetsutveckling 
samt att mentorn aktivt stöttar sina ansvarselever i deras studier. Ett ansvar 
som rektorerna poängterar delas av hela personalstyrkan och inkluderar elev-
vårdsteam och skolledning. Rektorerna är osäkra på om just läraren som men-
tor betyder mer för eleverna än andra lärare samtidigt som de anser att det 
starkare ansvaret mot ett visst antal elever skiljer mentorn från den vanliga 
lärarrollen. De konstaterar att när elever råkar i besvärligheter av olika slag 
spelar mentorn stor roll och att mentorn t o m kan få veta sådant som föräldrarna 
inte får veta (rektor E).

Uppdragets innehåll

Rektorn på Tallåker uppger 12 elever som lämpligt antal för en mentors 
ansvarselever, medan rektorn på Enebacken anger 16. Antalet ansvarselever 
på Enebacken är därmed lika med antalet elever i en klass på yrkesprogram-
met. Det innebär för mentor A respektive mentor B att ansvarseleverna också 
utgör deras klass. På Tallåker däremot kan mentorn ha ett större eller mindre 
antal ansvarselever i en klass och samtidigt vara klassföreståndare i en annan 
klass. 

I praktiken har mentor C respektive mentor D haft sina ansvarselever från 
en specifik klass, för vilken de också har fungerat som klassföreståndare. Det 
betyder att de inte har varit mentor för alla eleverna i sin klass utan haft en 
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kollega som ansvarat för en del av eleverna. När mentorerna C och D mött 
sina respektive elever och klass för klassråd en gång i veckan har inte alltid den 
andra kollegan kunnat närvara p g a mentors- respektive klassföreståndaran-
svar i andra klasser. Det har lett till att en del av eleverna på Tallåker träffat 
sina mentorer mer sällan. 

I nuvarande gymnasieförordning (SFS 1992:394) anges i 4 kap under samver-
kansorgan att varje klass i gymnasieskolan ska bilda ett klassråd som grund 
för elevinflytande. Klassrådet ska bestå av alla elever i klassen samt klassfö-
reståndaren eller motsvarande. På Tallåker talar man även om klassrådet som 
mentorstid. På elevernas och lärarnas schema vid Tallåker är 30 minuters tid 
schemalagd per vecka för respektive mentor och klass till detta. Schemaposi-
tionen benämns som klf-tid (klassföreståndartid). På Enebacken finns ingen 
motsvarande positionering på schemat, varken hos de studerade lärarna eller 
hos eleverna. Däremot tycks de ändå alla vara medvetna om att en viss tid på 
schemat är vikt för klassråd.

Kunskap om och uppföljning av elevernas lärande

Inom kommunen finns en handlingsplan för överlämning av elevinforma-
tion mellan grund- och gymnasieskolorna. I samband med byte av skolform 
möts skolpersonal i såväl en pedagogisk överlämning som en separat över-
lämning inom skolhälsovården. Vid gymnasieskolan är det elevvårdsteamet 
som ansvarar för mottagandet av information. Rektorerna konstaterar att det 
kan vara svårt att överlämna rätt information. Efter överlämningen är det elev-
vårdsteamet som ansvarar för att informationen kommer lärarna till del. Rek-
torn på Tallåker påpekar att mentorn därefter har de återkommande klass-
konferenserna i arbetslaget som forum för att skumma av läget i klassen. Båda 
rektorerna betonar arbetslagens fastslagna mötestider som viktiga forum för 
utbyten om hur arbetet i klasser och med elever fortskrider. De ser det som 
praktiskt svårt att få till organiserade möten i vardagen utöver de redan inpla-
nerade och betonar betydelsen av att eleverna ser att mentorn har kontakt med de 
andra lärarna och om någonting händer, kan ta i det direkt (rektor E). 
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Vid båda skolorna ansvarar mentorerna för dokumentationen i sina ansvars-
elevers individuella studieplaner. Blanketten som används är gemensam för 
respektive hel skolenhet. Rektorerna påpekar att det är viktigt vad som skrivs 
i planen då den är en offentlig handling. Dokumentationen i de individuella 
studieplanerna jag fått ta del av har huvudsakligen varit en översikt av vilka 
kurser eleven deltagit i och anteckning om betygsresultat. Planen utgör sedan 
underlag för eventuella åtgärder kring elevens studier. Om eleverna får svå-
righeter i sina studier erbjuder skolorna via mentorerna, eller andra i klassen 
undervisande lärare, tre olika organisatoriska lösningar. Dels har eleverna på 
de båda skolorna tillgång till Stugan inom respektive gymnasieskola. I Stugan 
finns specialpedagogiskt utbildad personal som ger stöd och eleverna kan 
gå dit på sin ordinarie lektionstid eller schemafri tid. Om stödbehovet gäller 
ett större antal elever inom ett ämne har man på Tallåker löst det genom att 
organisera en särskild grupp inom ämnet, lite som nivågruppering enligt rektor 
T. På Enebacken har man däremot förutom Stugan, valt möjligheten till extra 
lärarresurs i klassrummet. 

Forum för samarbete

Lärarna på de båda skolorna jag studerat har samtidigt haft sin tillhörighet i 
olika konstellationer av arbetslag såsom klasslärar-, programlärar-, ämneslä-
rarlag samt lag med olika organisatoriska uppdrag. På Enebacken möts man 
främst varje vecka under programrektors ledning i programlärarlaget för 
information och organisationsfrågor. Motsvarande typ av mötesforum för 
de undervisande lärarna gäller också för Tallåker, med den skillnaden att där 
är programlärarlaget indelat i grupper med specifika organisatoriska uppdrag. 
Ungefär en gång per månad ska de undervisande lärarna på respektive skola 
mötas i s k klasskonferenser, då man tillsammans går igenom läget i respektive 
klass. 

Arbetslagens gemensamma arbete kring elevvårdsfrågor organiseras dels som 
dessa månatliga klasskonferenser då de undervisande lärarna i en klass träffas 
för att stämma av arbetet i klassen och dels med en mitterminskonferens varje 
termin då elevvårdsteam och skolledning är närvarande. Vid båda typerna av 
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konferens är det mentor som för ordet kring sin klass samt sammanställer 
inkommande information. Sammansättningen av mitterminskonferensernas 
deltagare skiljer sig något åt mellan de båda skolorna. På Enebacken kallas alla 
undervisande lärare i klassen till ett möte med skolledning och elevvårdsteam 
där rektor sitter ordförande. På Tallåker är endast mentorn kallad till möte 
med elevvårdsteam och skolledning. I det senare fallet bygger mötet på att 
mentorn i sin sammanställda information också är uppdaterad från senaste 
klasskonferens.

På Tallåker ligger klasskonferensen i det s k rullande schemat av konferenser, 
medan på Enebacken ansvarar mentorn för att kalla de undervisande lärarna 
i sin klass under läsårets gång. Under det läsår jag besökte de båda skolorna 
förekom dock dessa konferenser betydligt färre gånger än stipulerat. Vid slu-
tet av höstterminen kom direktiv från rektorn på Enebacken till arbetslaget 
att minst två klasskonferenser skulle avhållas per termin och att protokoll 
skulle delges rektor. Möjligen var detta en reaktion på att det kommit till 
kännedom hos rektor att inte alla undervisande lärare hörsammade mentors 
kallelse till klasskonferens. 

Vid bl a ett tillfälle hade mentor A kallat till möte, men endast en undervi-
sande lärare i klassen dök upp. Likadant var det vid ett tillfälle hos mentor 
B. En av sex undervisande lärare kom till det mötet. Vid min intervju med 
rektorn på Enebacken framkommer ett missnöje från ledningens sida och 
att man ämnar styra upp denna mötesform framgent. Rektorn påtalar att det 
har varit för få klasskonferenser under läsåret. Man planerar därför för en 
omorganisering inom hela gymnasieskolan för att ge utrymme till gemensam 
mötestid för de lärare som har undervisning inom samma program. Rektorn 
på Tallåker är inte heller helt nöjd efter det gångna läsåret, eftersom flertalet 
av årets klasskonferenser utgått:

Det ska ju egentligen vara en klasskonferens varje månad, fast den har 
varit lite haltande. Det är mycket annat som har kommit emellan och 
en del har inte varit på plats och man har även ställt in. Man har tap-
pat eleven i centrum. I år tycker jag man har fokuserat grupperna med 
arbetsuppgifter, det har blivit nästan som ett administreringslag. Det 
har gått så väldigt lång tid mellan att dom har träffats. Vi måste försöka 
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fokusera mer. Dom här kringarbetsuppgifterna ska givetvis göras, men 
det kanske inte är det, fokus ska ju vara elevens bästa och vi måste 
flytta tillbaka fokus. (Rektor T)

Vidare konstaterar rektorn för Tallåker precis som sin kollega på Enebacken 
att det bland lärarna finns olika åsikter om hur laget ska organiseras. En del av 
personalen upplever det positivt med fokus på organisatoriska frågor medan 
andra önskar mer fokus på det direkta pedagogiska arbetet. 

Individ- och gruppnivå - Lärares beskrivning av uppdraget

Analysen på individ- och gruppnivå bygger på lärarnas beskrivningar. Ur 
temat har i likhet med föregående tema skolnivå urskiljts följande fyra subte-
man: introduktion och uppföljning av uppdraget, uppdragets innehåll, kun-
skap om och uppföljning av elevernas lärande samt forum för samarbete. 
Subtemat forum för samarbete har dock systematiserats vidare till elevsamtal, 
klassråd respektive lärarna. Innan presentationen av lärarnas beskrivning av 
sitt uppdrag lämnas är det värt att notera att lärarna själva uppger att de var-
ken har någon mer omfattande utbildning eller introduktion in i uppdraget 
samt att de vid skilda tillfällen återkommer till att den tilldelade tiden för upp-
draget inte räcker och får tas någon ”annanstans”. 

Introduktion och uppföljning i uppdraget

Den bild som rektorerna skissar av de nyanställda lärarnas introduktion i 
mentorskapet stämmer inte med de intervjuade mentorernas uppfattning. 
Det är bara mentor D som beskriver att hon initialt fick stöd av en äldre kol-
lega parallellt med att hon blev tilldelad klassföreståndarskapet för en klass. 
Samtidigt påpekar hon att uppdraget som mentor är otydligt formulerat. Det 
är det värsta, när det inte finns några klara linjer. Ska jag göra något bra vill jag ha 
klara linjer. Men sånt här luddigt och tolkningsbart, då jobbar vi alla på olika sätt och 
så blir det ingen struktur. De andra tre mentorerna uppger hur de blev tilldelade 
mentorskapet för en grupp/klass elever utan vidare introduktion. Lärarna 
introducerade sig själva genom att söka i litteratur, fråga andra lärare och titta 
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efter hur de gjorde. Mentor C som har längst erfarenhet av läraryrket beskri-
ver introduktionen i mentorskapet som en längre process: 

När man är nybörjare i ämnet handlar det väldigt mycket om att hitta 
sin roll. Man är ju ensam lärare så mycket i klassrummet och man är 
ganska osäker med eleverna. Efter några år är man inte själv i centrum 
längre, utan i periferin och kan vara mentor. Då vågar man släppa sig 
själv och det tekniska – fungerar lektionen, springer inte eleverna hit 
och dit? Det är jobbigt innan man har hittat sin roll och kan känna sig 
trygg. När man kan släppa det, ser man andra saker som man inte har 
sett innan. Jag tror det är en ganska stor mognadsprocess som har med 
ens personlighet att göra, vilket anspråk man har, vad man lägger in i 
sitt arbete. (Mentor C)

Mentor B är inne på sitt andra år som lärare. I vårt första samtal påpekar han 
att lärarutbildningen inte förbereder för uppdraget som mentor och framhål-
ler att under hans första arbetsår krävde det sociala med eleverna och kontakterna 
med hemmen betydligt mer tid än planeringen av undervisningen. Han beskriver 
hur han förbereder och planerar i sina ämnen och därefter gör justeringar 
allt eftersom, men att det är mentorskapet som tar större delen av hans tid i 
anspråk. Inte för att de har varit jobbiga, utan för att jag vill göra ett bra jobb. Ett arbete 
där han menar att det egna förnuftet fått avgöra utifrån hur man själv skulle 
vilja bli bemött i en likadan situation. Vid vår avslutande intervju återkommer 
jag till denna utsaga och ber honom utveckla den vidare. 

Visst läser man pedagogik och allting annat, men det här konkreta. 
När man var ute på VFU:n [verksamhetsförlagd utbildning] var det så 
många andra intryck, så man såg inte den här biten [lärarens uppdrag 
som mentor]. Jag hade väldigt bra handledare och de klarade av den 
här biten väldigt smärtfritt, på något sätt. Jag skulle hålla i lektioner och 
sån´t och såg nog inte det här arbetet runt omkring. Det gick så snabbt 
och smärtfritt, man la inte någon vikt vid det faktiskt. Dom sa du ska 
få se vad det innebär att vara mentor, jaha sa man och dom skrev ner 
någonting och sa den här ska jag prata med. Jaha, det var ju smärtfritt. 
Men då hade det kanske varit mycket arbete innan, där man hade pra-
tat med kuratorn eller fått information från något annat håll. Och då 
står man ju där ’ja det gick ju bra det här, det var inga problem här’. Ja, 
jag var inte riktigt förberedd kan man säga. (Mentor B)
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Uppdragets innehåll

Mentor C beskriver rollen som mentor som en kompetens i att guida eleverna 
genom sin skolvardag. Mentor D menar att det som gäller generellt för mentor-
skapet är att skapa en trygghet, så att eleverna vet att de kan komma till mig med 
allt. Även om man som mentor kanske inte kan svara på allt utan måste lotsa 
eleven vidare till de som är bättre lämpade att besvara olika frågeställningar eller 
funderingar. Hon betonar vikten av de regelbundna mötena med eleverna för 
att mentorskapet ska fungera. Mentor A beskriver sitt uppdrag som handle-
dare. Han ser uppdraget som nära kopplat till hur läraren på yrkesprogrammet 
försöker illustrera en arbetssituation så mycket man kan. Mentor B poängterar att 
han tycker bättre om benämningen mentor än klassföreståndare. Det senare 
menar han låter som den som organiserar, tar hand om det praktiska. Han förklarar 
att mentor betyder att man är förebild som människa och den som man kan anförtro sig 
åt. Uppdraget innebär därmed både förtroende och klassföreståndarskap. [Begreppet] 
mentor sammanfattar det som jag är för dom. Jag gillar namnet bättre. 

Alla mentorerna betonar vikten av att skapa en trygg och förtroendefull rela-
tion mellan mentorn och eleven. Mentor B beskriver hur han går ut och tittar 
till dom. Är dom här idag? Är det någon som saknas, hur mår du idag och sånt. Mento-
rerna upplever inte att det är någon större anstormning av elever som söker 
upp dem. Snarare tvärtom, att det är mentorerna som söker upp eleverna och 
även deras föräldrar för ett samarbete kring barnet.

Jag ringde en mamma. Det gällde frånvaron och vad det berodde 
på och om vi kunde samarbeta. Vi pratade ganska länge för att hitta 
en modell, så mentorstid det är lite odefinierat. Det är inte bara en 
bestämd tid på schemat, utan det är något som händer hela tiden. Det 
är väldigt svårt att uppskatta det i tid. (Mentor C)

Mentorerna beskriver en trygg relation mellan mentor och elev som att men-
torn känner till elevens bakgrund och dennes starka och mindre starka sidor 
samt har en etablerad kontakt med elevens hem. En elev ska t ex inte behöva 
förklara allt som är jobbigt gång på gång. 

Sen är det ju så att vi som har blivit pedagoger, det är vi som haft det 
lätt i skolan. Det är inte vi som varit dyslektiker eller haft, ja visserligen 
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lite beteendeproblem när man var tonåring, men knappt det, och sen 
ska man ha elever som har väldigt stora inlärningssvårigheter. För vi 
har aldrig brottats med det själva, för egentligen vet man inte hur job-
bigt och slitigt det kan vara. Det har vi sluppit. Det har gjort att man 
blivit ganska ödmjuk, att det kan vara otroligt tufft. Det som är så 
enkelt. (Mentor C)

Mentor D beskriver att i mentorsuppdraget ingår förvisso vetskapen om att 
läraren gör bedömningar av elevens prestationer i lärarens ämne. Det vet 
eleven och mentorskapet handlar inte om att ta ifrån eleven ansvaret för sina 
studier. Mentorn ska däremot känna empati och förstå varför det ser ut som 
det gör samtidigt som han/hon arbetar med att stärka elevens självförtro-
ende. Det handlar om att eleven lär sig någonting socialt också och i det 
arbetet används mentorsuppdraget. 

Det är inte bara två samtal under terminen. Alltså, man får jobba 
på det, precis som med vilken annan relation som helst. Mentorn är 
någon som peppar, stödjer, förstår och kan vara lite fördomsfri också, 
att skala bort det här yttre. För eleverna i den här åldern är ju också i 
en ganska jobbig period. Det gäller att ändå ha humor, men samtidigt 
vara saklig, att ha någon balans däremellan. Att samtidigt ha tydlig 
struktur i undervisningen och alltid vara väl förberedd och komma i 
tid. Jag menar det allmänna, försöka vara ett gott exempel, men sen 
också ha förståelse varför det är tufft här just nu och att man inte bara 
kör på, utan försöker se helheten i det hela.  Det handlar inte bara om 
att peppa för skolsituationen, för vi vill ju så mycket som pedagoger. 
Vi vill att dom ska göra sina läxor, vi vill att dom ska prestera bra i olika 
ämnen, medan de också ska infria löften som yrkesmänniskor. Det är 
viktigt att dom lär sig något om sig själva, ’varför har jag nu fått dåligt 
resultat och vad berodde det på’. Dom måste växa själva. (Mentor C)

När läsåret börjar närma sig sitt slut pågår på Tallåker en aktiv diskussion kring 
lärarnas uppdrag som mentorer och dess relation till klassföreståndarskapet. 
Diskussionen har uppstått ur personalens frustration över att de två uppdra-
gen lever sida vid sida i organisationen. En del lärare förenar i praktiken båda 
uppdragen inför en grupp av elever, medan andra kan ha rollerna fördelade 
mellan olika klasser. Vad gör man i praktiken utifrån dessa två uppdrag och 
hur ska man ha det kommande läsår? Vid en lagkonferens konstaterar perso-
nalstyrkan att mentorns ansvarsområden handlar om utvecklingssamtal, elev-



97

vårdskonferens, elevers frånvaro och studiesituation. Klassföreståndarskap 
handlar om informationsöverföring. Diskussionen är livlig och frågeställning-
arna är skiftande. Vad är det egentligen vi gör, kan vi göra på något annat vis, vad 
förväntar sig eleverna, hur ska arbetslaget se ut och hur ser vi på mentorskapet? Det är 
fler frågor än svar som ges och laget bestämmer att nästa veckas konferens 
ska helt ägnas åt detta och då ska man bilda mindre diskussionsgrupper kring 
frågorna27. 

Vid nästa veckas gemensamma summering i konferensen kommer man fram 
till att arbetslagen ska vara mer elevcentrerade. Arbetslaget går igenom den lokala 
arbetsplanen för mentorskap och konstaterar återigen att det enda som blir 
kvar på klassföreståndarens ansvar är informationsöverföringen. På men-
torns ansvar vilar att ha koll på närvaron, upprätta eventuella åtgärdsprogram, 
ansvara för den individuella studieplanen samt ge stöd i elevens utveckling. 
Mentor C föreslår att man borde ha en gemensam lathund inför mentorssam-
tal med eleverna och får därmed i uppdrag att presentera ett förslag: 

Ja, alla säger att det är viktigt med mentorskapet. Det är viktigt att det 
inte bara är prat. Jag gör gärna en lathund, tror inte eleverna är med-
vetna om att man kan ta med funderingar. Om sin inlärning, om att 
man sätter upp mål. (Mentor C)

Kunskap om och uppföljning av elevernas lärande

Som tidigare nämnts finns en kommunal handlingsplan för hur man hanterar 
information om elever i samband med övergång till gymnasieskolan. På båda 
skolorna uttalar mentorerna ändå ett missnöje över brist på information kring 
sina ansvarslever. Mentor B har t ex hört att det finns en dokumenterad peda-
gogisk överlämning avseende en av hans elever (B3, den nionde falleleven), 
men inte personligen tagit del av den. Vid min intervju med rektor på Ene-

27 När jag drygt ett och ett halvt år senare besöker skolans hemsida tycks 
uppdelningen mellan klassföreståndare och mentor försvunnit från handlinsplanen 
och endast uppdraget som mentor finns kvar. 
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backen i juni, visar sig denna efterlysta dokumentation finnas arkiverad i en 
pärm på rektorsexpeditionen. Innehållet i densamma skiljer sig dock inte från 
det mentorn uppgett sig fått veta. 

Mentor A uppger sig endast ha tagit del av två sådana överlämningar under de 
senaste fem arbetsåren. Även mentor C påtalar den bristfälliga överlämningen 
från grundskolan, vilket gör att pedagogerna mer eller mindre får treva sig 
fram kring eleverna. Det enda som finns att gå efter är den inledande ämnesmäs-
siga diagnos som eleverna gör vid skolstarten. På båda skolorna genomförs 
vid höstterminens start diagnoser i de tre kärnämnena matematik, svenska 
och engelska. Mentorerna på Enebacken beskriver hur man har utvecklat en 
form av screening i kärnämnena, för att få vetskap om de nya elevernas starka 
och mindre starka sidor samt eventuella stödbehov. Samtidigt påpekar men-
torerna att det tar tid för lärarna att genomföra, sammanställa och ta del av 
varandras information och att inte alla lärare anser att de har den tiden: 

Vi har ju försökt att göra underlag i svenska, matematik och engelska, 
men lärarna från de andra programmen sa att de klarade väl att se vilka 
elever som behövde stöd, så de vill inte göra det, de var så negativa till 
hela idén. Fast vi tyckte det skulle va bra ’att den här är svag här, så 
håll ett öga på den, lägg en extraresurs på den’. Ja, även karaktärsäm-
neslärarna var ju väldigt positiva, men de andra lärarna tyckte det var 
för mycket extra arbete. Första året rättade jag 120 x 3, men det var ju 
lite mycket, så jag sa ’ni får ett facit’, men som sagt… det känns ändå 
som att det skulle ha underlättat den här kedjan om att få stöd mycket 
tidigare. Jag kanske inte har gjort de perfekta proven, men vi skulle 
kunna samtala om det, ’vad behöver läggas till?’ Det är många som 
’ja, jag klarar det här själv’. Visst ser jag upp till lärare som har jobbat i 
tjugo år, men det kanske finns andra idéer att hämta någon annanstans 
också… Det är lite så att man säger ni sköter ert och jag sköter mitt, t 
ex det här med IG-varningarna28 inför sommarlovet, men så kan man 
ju inte jobba, man måste förebygga. (Mentor B)

Det är ett återkommande tema hos alla de fyra mentorerna, varför man måste 
börja om på noll vid gymnasistarten. Hela högstadiet har dom jobbat otroligt många 

28 När en elev riskerar att inte nå målen i ett ämne delger läraren eleven en varning, 
s k IG-varning.
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timmar. Dom vet ju vad som har fungerat, vilka arbetsformer och så ska man börja om 
från början igen, prata inlärningsstilar och hitta strategier. Jag tycker det är ganska gam-
malmodigt (mentor C). Mentor D påtalar att de pedagogiska överlämningarna 
är värdelösa, inte ger någonting och att det vore bättre att eleverna själva fick en 
mapp i handen att ta med, dvs att eleverna är sina egna informationsbärare in i 
gymnasieskolan. 

Att vara mentor för ett antal elever betyder också att man bevakar att ens 
egna elever får tillgång till de resurser som behövs. Att eleven t ex får tillgång 
till stöd i Stugan eller att det finns en extra lärarresurs som stöd i klassrum-
met under kärnämneslektionerna. Mentorerna på Enebacken berättar att den 
extra lärarresursen för stöd i klassrummet äskas i början av terminen. Det 
betyder också att resursen kan ta slut och en klass i ett ämne kan stå utan, 
vilket innebär att det enligt en av mentorerna kan bli huggsexa om resurs-
tilldelningen. Den som skriker högst och först får. De rutinerade lärarna skriker för 
ingenting på det sättet, för att få stöd. Och dom som inte skriker får ingenting (mentor 
B). Mentorn konstaterar att detta ibland kan leda till att vissa lärares klasser är 
berättigade till stöd innan man riktigt vet hur behovet ser ut.  Den här orga-
niseringen av stöd är en nyordning sedan några år tillbaka, men mentorerna 
föredrar ändå denna framför den tidigare varianten: 

Innan hade vi en kärnämneslärare som kom till karaktärsämneslokalen 
och plockade ihop dom som behövde hjälp. Det fungerade inte speci-
ellt bra. De tog ut dom från vår lokal och pluggade engelska, svenska 
eller matte. Men det märktes att det inte var så poppis, så det la vi ner. 
De kände sig utpekade. Det tog ju en hel termin innan någon frivilligt 
kom till det stödet. Numera går stödet direkt in i klassen på kärnäm-
nestid. (Mentor A)

Men mentorerna hittar också på egna lösningar för stöd till eleverna. Mentor 
B beskriver hur han gått till Stugan: 

Jag behöver hjälp med det här för en elev, men lärarna där de är ju 
också schemalagda med egna klasser och säger ’tyvärr vi har inga tider’. 
Vad gör vi då, frågar jag rektor, som säger ’lös det i arbetslaget!’ och 
det betyder att jag som mentor får ta i det här på ett eller annat sätt. Jag 
har t ex erbjudit mina elever en timme på onsdag eftermiddag, sen att 
kanske sitta med mentor A:s elever en halvtimme varje dag. ’Vi sitter 
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och läser, när du förklarar för mig, kanske det går upp ett ljus’, men 
sitta efter skolan… dom försvinner ofta så snabbt dom kan. (Mentor 
B)

Mentorerna påpekar att det är en fördel om man även undervisar sina ansvars-
elever i det egna ämnet och inte bara möter dem en gång i veckan på klass-
rådstid. Mentor A ser det t o m som svårt om han endast skulle möta sin 
klass vid tre lektionstillfällen i veckan så som kärnämneslärarna vanligen gör, 
jämfört med hur han i sitt ämne möter eleverna två och en halv arbetsdag 
varje vecka. Mentor D säger sig hinna ge information och läsa av stämningen 
i klassen på den gemensamma mentorstiden, men att enskilda samtal får de 
komma överens om utanför den tiden. Mentor C är mycket tydlig med att 
mentorstiden inte räcker till och att man därför får leta efter gemensamma 
luckor i schemat då man kan mötas: Om jag vill gå igenom skolsituationen, kan jag 
inte bara ta det i korridoren eller på halvtimmen för alla. Det fungerar ju inte.

Forum för samarbete – elevsamtal 

De individuella mötena mellan mentor och ansvarselev kan rubriceras som 
introduktionssamtal vid skolstarten, utvecklingssamtal en gång per termin 
samt informella mentorssamtal mer eller mindre ofta. De studerade mento-
rerna redogör alla för sina introduktionssamtal vid början av höstterminen i år 
1. Det är ett möte som föräldrarna också inbjuds till. Mentor C berättar hur 
den egna skeptiska känslan inför dessa lära-känna-samtal, jag har ju ingenting att 
komma med, jag har inga resultat har förbytts till att: 

Det här är faktiskt väldigt nyttigt. Vi har tagit upp hur dom har kla-
rat högstadiet, vad som var bra och varför det gick bra och vad som 
var mindre bra och vilka förväntningar man har inför gymnasietiden. 
Sådana saker som jag inte har fått veta här i skolan. (Mentor C)

Mentorn påtalar att introduktionssamtalet gör att det känns så mycket bättre 
om man sedan behöver samarbeta närmare med hemmet: Då har man ett 
ansikte, man pratar med en person, man vet – vi har ju knutit en kontakt innan (Men-
tor C). 
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Formerna för utvecklingssamtalet varierar oberoende av skola mellan att alla par-
ter (mentor, elev, vårdnadshavare) möts i skolan, att mentor och elev samtalar 
i skolan och mentor sedan har ett telefonsamtal med vårdnadshavaren, till 
att vårdnadshavaren endast önskar ta del av ett skriftligt omdöme. De per-
sonliga mötena med alla tre parter närvarande är dock vanligast. De möten 
jag deltagit i har varit sådana och letts av mentorerna.  Samtalens innehåll har 
inletts med trevlighetsprat, något om klassens sociala mående och eventuell 
skol/klassinformation, för att sedan fokusera elevens trivsel och pedagogiska 
utveckling. Påfallande ofta nämner föräldrarna hur väl eleven trivs. Följande 
fältanteckning redogör för ett utvecklingssamtal på Enebacken:

Mötet äger rum i direkt anslutning till att eleven slutar sin skoldag. 
Vi träffas i lärarnas personalrum. Båda föräldrarna kommer leende in 
i rummet och vi hälsar på varandra. Vi slår oss ned kring ett runt 
bord. Pappan inleder mötet med att fråga mentorn om hur sonen är 
i skolan. Mentorn svarar att det är inga större problem och han und-
rar istället vad pojken säger hemma. Båda föräldrarna svarar direkt 
att sonen trivs. Mentorn redovisar studieresultaten och att pojken för 
närvarande har IG-varning i en av karaktärsämneskurserna. Mentorn 
betonar att det ska ses som en varning, med möjligheter till åtgärder. 
Mamman berättar då att sonen inte förstår vad han läser. Det har alltid 
varit så. På mentorns fråga om hur sonen har fått hjälp med detta tidi-
gare, svarar föräldrarna att ingenting har gjorts. 

Därefter undrar mentorn om man har prövat med att lyssna in kun-
skapen i stället. Det är dock ingenting som har prövats varken i skolan 
eller hemma. Mentorn berättar att man har köpt in CD-skivor till ett 
läromedel och att sonen har prövat detta. Pojken berättar att han tycker 
det är enklare och att han förstår på ett helt annat sätt. Mentorn berät-
tar att dessa skivor finns för hemlån och att en del elever även laddar 
in dem på ett fickminne. Då kan eleven lyssna samtidigt som läsning 
eller jobb genomförs. Pappan berättar att fördelen med de läxor som 
sonen har nu på gymnasiet jämfört med högstadiet, är att nu kan han 
hjälpa honom med läxorna. Mentorn lägger till att när pojken tycker 
han lärt in det han missat i kursen (se ovan), får han göra en personlig 
redovisning och sedan är den kursen avslutad. Mötet avslutas med att 
mentorn undrar om det finns fler funderingar, men alla är nöjda och 
tackar varandra. (Fältanteckning från möte mellan mentor A, A1 och 
dennes föräldrar i november)
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Till skillnad från utvecklingssamtalen är de fortlöpande mentorssamtalen något 
svårare att följa som observatör, då de sker utan någon formell tidsplan. En 
av mentorerna berättar att hon alltid lägger in en kort avstämning med elev-
erna efter att klasskonferenserna varit. 

’Vad har sagts? Vad är det för rester? Hur har du tänkt lägga upp det? 
Har du tagit kontakt med den läraren? Har ni kommit överens om 
det? Vad kan jag göra?’ Jag har sen försökt göra det en gång i veckan, 
så att eleverna vet att jag är tillgänglig också. Ibland har jag delat upp 
det [mentorstiden], jag vill prata med er tre så ni kan stanna kvar och 
ni andra tre kommer om en halvtimme. Men jag har faktiskt också 
försökt söka upp dom på andra tider [utifrån schemat]. Man får ju jaga 
dom lite med blåslampa då [fniss]. (Mentor C)

Vid mina klassrumsobservationer när jag följt mentorerna i deras ämnes-
undervisning har jag noterat att små korta samtal mellan mentor och såväl 
enskild ansvarselev som grupp ofta förekommer. Det kan handla om allt ifrån 
om eleven har kollat upp sin ständiga mag- eller huvudvärk, om elevens nära 
anhörig har blivit frisk, hur det gick på senaste provet i något ämne och hur 
man ligger i fas med kommande redovisningar, något som hänt eleven (både 
roliga och mindre roliga saker) till spontana gruppdiskussioner som bryter ut 
kring dagsaktuella skol- eller samhällsfrågor. Samtidigt som undervisningen i 
ämnet drivs framåt. 

Jag har även deltagit i mentorssamtal där mentor och elev genomfört längre 
samtal under mentorstid, undervisningstid, på rast eller annan ledig tid. Under 
dessa ändå rätt tidsbegränsade samtal hinner mycket att komma upp. Allt 
ifrån elevens mående och relationer till klasskamrater och lärare, till hur studi-
erna fortlöper. Hur resultaten ser ut i de olika ämnena, om det finns rester att 
göra och hur eleven i så fall har med stöd för detta, både i skolan och hemma 
och vad mentorn kan bidra med. I några fall bestämmer eleven och mentorn 
vidare former för stöd, t ex att eleven kommer på extra tid som mentorn 
erbjuder eller att mentorn vidtalar personalen i Stugan och att eleven går dit 
på en bestämd tid. Mentorn och eleven diskuterar också hur eleven stude-
rar, dvs studieteknik såsom planering, framförhållning och genomförande av 
uppgifter. En del av uppföljningarna och samtalen kan även resultera i att 
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mentorn kallar föräldrarna och eleven till möte för att tillsammans planera det 
fortsatta arbetet. 

Forum för samarbete – klassråd 

Skolans organisatoriska utrymme för mötet mellan mentorn och ansvarsele-
verna är klassrådet. Det är idag reglerat i gymnasieförordningen (SFS 1992:394) 
och anger som tidigare nämnts att varje klass i gymnasieskolan ska bilda ett 
klassråd som grund för elevinflytande. Det är dock en reglering som tas bort 
i och med den nya skollagen (SFS 2010:800), eftersom man menar att det är 
upp till varje skola att avgöra hur ett sådant inflytande ska organiseras. Vid 
studiens genomförande gäller dock regleringen om klassråd. I en av de stude-
rade klasserna har mentor successivt låtit eleverna ta allt större ansvar för dess 
genomförande och det är eleverna som kallar till möte. Innehållet styrs liksom 
hos de andra klasserna av aktuella frågor som elever och mentor önskar ta 
upp alternativt ges i uppdrag att diskutera. Det kan vara alltifrån diskussion 
om mobbning och rasism, utvärdering av arbete, skolorganisatoriska frågor 
till planering inför klassens gemensamma julavslutning. Nedan följer fältan-
teckningar från besök vid klassråd i två av klasserna. 

Det är klassrådstid i slutet av november hos en av mentorerna. Flera 
elever kommer något sent och mentorn förklarar vikten av att komma 
i tid. Mentorn rapporterar från klasskonferensen och berättar att ’deras 
lärare tycker att de är en bra och trevlig klass. Det finns inte så många 
problem och skulle så vara fallet, kommer jag [mentorn] att prata 
enskilt med berörd elev’. Därefter går mentorn igenom en del praktisk 
information.  Eleverna tar upp en fråga angående skolorganisationen, 
vilken mentorn kommenterar med att det är en berättigad fråga och 
att flera lärare instämmer i deras undran. Mentorn poängterar att det 
är en lämplig fråga för klassrådet att föra vidare till lokala styrelsen. Ett 
formellt klassrådsmöte sker därefter, där två av eleverna agerar ordfö-
rande respektive sekreterare. Mötet hålls utifrån ett formulär. Större 
delen av mötet ägnas åt planering kring höstterminens avslutnings-
stund med klassen. Man fördelar inköp mellan sig och mentorn får i 
uppdrag att ordna någon lek/frågesport. (Fältanteckning hos mentor 
D i november)
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Tidigt på vårterminen besöker jag mentor C för att delta på klassrådstid. Men-
torn ser mycket trött ut och funderar högt över hur många elever som kom-
mer att vara på plats vid eftermiddagens mentorstid.  Det är inte alltid som 
alla elever dyker upp. De brukar uppge att det är en tung teoretisk skoldag. 

När vi sedan kommer till klassrummet blommar mentorn upp, eller 
om det är den professionella masken på… Mentorn öppnar fönstret 
eftersom det är dålig luft där inne. En elev som inte sett handlingen, 
men konstaterar att fönstret är öppet skriker ’vem fan har öppnat?’. 
Några elever fryser och fönstret stängs. Ett antal elever sitter med 
ytterkläder på och några med mössor och kepsar. Mentorstiden börjar 
med en gemensam diskussion om schematekniska och organisatoriska 
frågor. Under tiden pratar en elev i mobil. Alla säger till honom att 
lägga på. Eleven svarar; ’jag pratar med min farsa, jag ska!’ Hela klassen 
tystnar och inväntar detta. 

Mentorn har även information som ska delges klassen. Därefter infor-
meras om att mentorssamtal kommer att genomföras med alla elever. 
Eleverna undrar vad det är och varför de ska ha det. Mentorn upply-
ser om att det även kan bli aktuellt att kalla föräldrar till samtal. En 
pojke undrar varför det, då han fyller 18 snart. Mentorn svarar att 
mentorssamtal kommer att ske i vilket fall. Flera elever undrar nu om 
man inte ska sluta snart, för de vill hinna med bussen hem. Mentorn 
uttalar en önskan om att påbörja mentorssamtalen idag. De tilltänkta 
eleverna svarar att de inte kan, medan två andra elever säger att de kan 
idag. Dessa elever vill att man ska skynda sig på, för att kunna genom-
föra samtalen och kunna få gå hem. (Fältanteckning hos mentor C i 
februari)

I de klassråd och protokoll jag tagit del av är innehållet riktat mot klassge-
mensamma frågor. Vid deltagande observation i två arbetslagskonferenser 
på Tallåker är lärarna mycket kritiska till hur klassrådstiden följs upp. Eleverna 
måste få feedback. Hur många gånger har inte eleverna skrivit och skrivit protokoll, men 
aldrig ett svar! Då är det ingen idé! Andra röster kompletterar: Klassrådstid är gemen-
skap, att forma en gemenskap, det handlar om demokratiutveckling i klassen, men det 
finns också motröster: Vi har aldrig klassrådstid, vi har ingenting att ta upp, det har 
ju inte funkat, eleverna får aldrig respons. Det senare bemöts från elevvårdsperso-
nal med att vi har programråd, men eleverna kommer aldrig och ja, men det är viktig 
att träna eleverna i detta, det handlar om demokrati, att få dem lyssna på varandra, ta 
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ställning, det finns så mycket, rasism t ex. Någon annan yttrar återigen, vi måste 
kräva feedback tillbaka!

Forum för samarbete – lärarna

Rektorerna pekar i sina intervjuer ut de fastlagda mötestiderna för arbetslagen 
som viktiga mötesplatser för samarbete. Denna utsaga motsägs på mer än ett 
sätt av de studerade mentorerna. 

Man fick ju bannor för sina få genomförda klasskonferenser, alla fick 
det, men jag är schemalagd över den fastslagna konferenstiden. Rektor 
sa att konferensen går före, men jag försökte förklara att då har jag en 
speciell klass och de kan inte jobba själva. Alltså jag ska säga ’nu gör ni 
det här’ eller ge dom ledigt, men jag känner det funkar inte med den 
här klassen. (Mentor B)

Sammantaget menar mentorerna i övrigt att det är de informella mötena som 
ger något. Mentorerna uppger att vid höstterminens start gås alla klasser ige-
nom i en första klasskonferens, men att elevvårdsteamet alltid brukar nämna 
att det råder brist på information. Det tycks således endast vara ett fåtal av 
eleverna som omnämns vid denna första klasskonferens. Mentor C ger som 
exempel att man kan få veta att en elev har dyslexi, men att i övrigt diskuteras 
inga pedagogiska frågor som skulle kunna ge vägledning i hur arbetet bör 
bedrivas för bästa möjliga resultat. Gemensamt för båda skolornas studerade 
mentorer är att de är starkt kritiska till terminens första klasskonferens och 
dess innehåll. En av mentorerna säger:

Först sitter elevvårdsteamet och får informationen, sedan väljer de 
vad som skall föras vidare och överlämnar det vid en storkonferens i 
början av terminen. Men det ger absolut ingenting. I år har det t o m 
uttryckts att det är lika bra att skippa dessa konferenser.  (Mentor D)

Som tidigare berättats är mitterminskonferenserna något olika organiserade på de 
båda skolorna och på vårterminen utbryter i arbetslaget på Tallåker en hetsig 
diskussion om organiseringen. Upprinnelsen till ilskan är dels att klasskonfe-
rens och mitterminskonferens infaller mycket nära varandra i tid. Men man 
ifrågasätter också varför endast mentorn ska närvara på mitterminskonferen-
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sen, eftersom det menas att denne inte alltid har fått in underlag från övriga 
undervisande lärare i klassen. Någon i laget kontrar med att det är just därför 
man har klasskonferenser, för att man skall samla in all information. Personalen i 
elevvårdsteamet är närvarande vid arbetslagets diskussion, inte skolledningen, 
och de påpekar att vid mitterminskonferenserna tas delar upp som inte alla vare 
sig skall eller behöver lyssna på. Laget enas så småningom om att mittermins-
konferensen skall genomföras som planerat. En av mentorerna kommenterar 
denna konferens vid mitt deltagande i skolan dagen därpå.

Gårdagens konferens var ju förfärlig. Alla var sura och griniga. Vad var 
det för konferens. Det var ju uppgifter som vi lika gärna kunde ha satt 
i en pärm. Och sedan ha mitterminskonferens där bara vi mentorer är 
med. När skall vi föra det pedagogiska samtalet om eleverna? Där vi 
löser tillsammans. Man skulle kunna ha en pärm där man för in sådana 
här uppgifter och sedan samlas man med kurator, syv, mentorer och 
berörda och diskuterar pedagogiskt. Det måste bli en ändring, så kan 
vi inte ha det. (Mentor C)

Lärares funderingar kring olika konferensers innehåll dyker även upp vid 
andra tillfällen. Efter Enebackens mitterminskonferens dröjer sig några lärare 
inklusive mentorerna A och B kvar runt mig. Lärarna summerar konferensen 
med att all dokumentation läggs upp på bordet och går sedan tillbaka till mentorn. De 
menar att det finns bara en poäng med mitterminskonferensen, att de får infor-
mation och underlag inför kommande utvecklingssamtal. En av de deltagande lärarna 
med erfarenhet från annat arbete kring ungdomar yttrar: 

Där gick man till ett möte för att lägga fram ett problem och därefter 
tillsammans jobba fram en lösning. I mötet sitter ju flera experter på 
sina områden. Här går man till mötet och förväntas ha med sig en lös-
ning in. (Karaktärsämneslärare)

Vid en senare intervju under vårterminen efterlyser mentor B gemensamma dis-
kussioner kring olika alternativ på pedagogiska problem: 

Jag skulle gärna vilja ha lite mer tid att samtala om de elever som det är 
lite problem runt. Det som jag motsätter mig är den här elevvårdskon-
ferensen som vi har. Vi lärare ska ha ett färdigt koncept när vi kommer 
dit. Vi ska samla in information från berörda lärare och så ska jag for-
mulera vad min lösning är på det hela, presentera den vid konferensen 
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och så tar vi ett beslut på elevvårdskonferensen. Någon av kollegorna 
kanske har skickat en info som går stick i stäv mot vad jag själv tycker 
och så ska man ändå presentera ett eget förslag. Det skulle i stället vara 
värdefullt att få sätta sig ned och diskutera tillsammans, speciellt jag 
som inte har så många år i yrket. Vad ska vi göra åt det, vad tycker ni, 
så att alla får säga sitt. Nu är det mer som att det är mentorn som ska 
göra det. (Mentor B)

Mentor C funderar också över vad man får ut av de olika konferenserna och 
konstaterar att i klasskonferenserna ser man helheten. Man får rapport från olika 
kollegor, men oftast handlar det om närvaro, omprov eller om de varit borta mycket. Det 
kan jag läsa ut från datorn själv! Det stannar på att checka av, det här allmänna. 

Frågan om hur tiden används kommer även upp i ett annat sammanhang. Vid 
en av de klasskonferenser jag närvarar vid, visar det sig att det tar betydligt längre 
tid att gå igenom varje klass än den planerade tiden. När det senare är dags 
för mentor D att leda konferensen kring sin klass inleder hon med att säga att 
jag är skitförbannad för att ni inte har lyckats hålla tiden. Den totala konferenstiden 
är förlagd till en timma och denna har redan innan hon börjar dragit över en 
kvart. Hon påpekar att det har varit likadant tidigare, då jag fått minimal tid till min 
klass och den bara har hafsats igenom. Som svar till några av kollegorna som tycker 
att man skall skjuta på hennes klass till nästa vecka säger hon: Jag behöver ha in 
informationen nu! Någon av personalen har en tid att passa och reser sig och går. 
Arbetslaget verkar vilja få det avklarat så fort som möjligt och genomgången 
genomförs snabbt. Vid mitt samtal med mentorn efteråt urskuldar hon sig 
för att hon blev så arg, men menar samtidigt det var inte första gången det hände.  

Deltagande observationer från min sida och några nedslag i protokoll verkar 
tyda på att de flesta arbetslagsmöten i övrigt ägnas åt informations- och orga-
nisationsfrågor samt budget och olika inköp. Det första protokollet från Ene-
backens arbetslagsmöte vid höstterminens början, innan jag påbörjat mina 
deltagande observationer, innehåller dock tre olika diskussionspunkter om 
lärares samarbete. För det första uttrycks att samarbetet mellan samtliga lärare 
som undervisar på programmet måste förbättras genom direkt kommunikation. Senare i 
protokollet skrivs: Frågan väcktes om när kärnämneslärarna kan närvara vid klass-
konferenser. Förslaget om att kärnämneslärarna kunde lista tider röstades ner och förslaget 
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att ’göra så gott det går’ godtogs. I en av samma protokolls sista punkter skrivs även 
att en lärare efterfrågar ett bättre samarbete gällande diagnoserna som genomförts under 
introduktionsveckorna. 

Det här med samarbete mellan skolans olika lärare eller annan personal kan 
även i andra sammanhang framstå som mer eller mindre utarbetat. Både i 
slutet av höst- och vårterminen visar det sig att en av de studerade klasserna 
blir ledig från sina kärnämnen. Klassens mentor A är mycket upprörd och 
menar att eleverna är i stort behov av den tiden, men att de undervisande 
kärnämneslärarna uppgett till eleverna att det fanns för mycket tid utlagd. Detta 
beslut är inte något som rektorn för yrkesprogrammet känner till, eftersom 
de ansvariga kärnämneslärarna tillhör andra nationella programområden. Vid 
vårterminens slut i början av maj är mentor A och dennes kollegor om möj-
ligt ännu mer upprörda. Det har delats ut ett antal IG-varningar till eleverna i 
kärnämnena och samtidigt har de kommande kärnämneslektionerna ställts in 
för att kärnämneslärarna säger att det är utlagt för många lektioner.  Lärarna i 
arbetslaget förstår inte hur man kan ta bort tid från elever som är i uppenbart 
behov av mer tid och mentor A påpekar: Det kan inte vara rätt! Elever har ju rätt 
till stöd och hjälp vid behov!  

Samhällsnivå – Reglering och styrning av uppdraget

Analysen på samhällsnivå bygger på olika styrdokument och offentliga utred-
ningar och utgår från temat reglering och styrning av uppdraget. På de båda 
studerade skolorna har enligt rektorerna de lokala styrdokumenten som avser 
mentors uppgifter varit i bruk ett längre tag. I de nationella styrdokumenten 
för dagens gymnasieskola (SFS 1992:394) förekommer begreppet klassföre-
ståndare vid två tillfällen. Dels omnämns klassföreståndare som ledamot i 
elevvårdskonferens och dels att denne ingår i klassråd. Sett i ett historiskt 
perspektiv från 1960-talets början och fram tills idag kan man i studiet av 
olika styrdokument (Lgr 62; Lgr 69, Lgr 80; Lgy 70; Lpf  94; Lpo 94; SFS 
1971:235; SFS 1985:1100; SFS 1992:394; SFS 1994:1194) utläsa att styrningen 
av klassföreståndarens uppdrag har minskat och till slut helt försvunnit. När 
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skolans huvudmannaskap i början av 1990-talet fördes över till kommunerna 
försvann också den regleringen av personal i grund- och gymnasieskola. 

För 50 år sedan utpekades klassföreståndaren som en viktig del i skolans elev-
vård i betydelsen av den ”anda av samhörighet och den vilja till samverkan 
som bör prägla det dagliga arbetet i skolan” (Lgy 70, s 71). Styrdokumenten 
visar dock över tid att en förändring har skett kring vad elevvård är och vem 
som har ansvaret. För cirka 50 år sedan gavs begreppet elevvård ett större 
utrymme och klassföreståndaren eller motsvarande utpekades som en vik-
tig kugge i utförandet av denna verksamhet. Idag uttalas detta elevvårdande 
ansvar som ett kollektivt ansvar för skolan, implicerande ett förebyggande 
lagarbete hos skolans personal. En förändring som Björndahl konstaterade 
redan 1984 i sin avhandling.

I dagens diskurs hänförs begreppet elevvård till hälsovård och elevhälsa 
och utmönstras som begrepp ur skolförfattningarna i enlighet med framar-
betat underlag till den nya skollagen (Ds 2009:125, s 308 respektive Prop. 
2009/10:165, s 277), vilken börjar tillämpas från och med 1 juli 2011. Den 
direkta styrningen av enskild lärare som en kugge i elevvården har över tid 
gått över till krav på ett mer generellt förhållningssätt hos alla lärare och elev-
vård som begrepp har uppgått i elevhälsans domän. 

Sammanfattande diskussion

I presentationen har strävats efter både en beskrivande och jämförande inne-
hållsanalys för att synliggöra det samtidiga samspelet mellan individer, social 
praktik och rådande strukturer. De studerade lärarnas mentorskap måste 
dock sättas in i ett större sammanhang. Urvalet är både litet och medvetet och 
lämnar inte underlag för jämförande av likheter och olikheter mellan lärares 
genomförande av uppdraget. Och man kan fråga sig hur urvalet av mentorer 
från endast två olika yrkesprogram påverkar studiens resultat. Rektor E påpe-
kade inledningsvis att det fanns en skillnad till andra program och uttryckte 
det som att mentorerna på yrkesprogrammen är ju mentorer mer eller mindre 
på heltid. Rektors uttalande kan relateras till Johanssons (2009) avhandling. 
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Hon har studerat gymnasieelevers identitetsskapande på olika gymnasiepro-
gram. I samband med detta beskriver hon yrkesprogrammet29som en miljö 
som karakteriseras av att elever och lärare har en personlig och vänlig kontakt. 
Lärarnas tidigare yrkesbakgrund är en central referenspunkt, liksom elever-
nas erfarenheter från sin arbetsplatsförlagda utbildning (APU). Dessutom bär 
eleverna ofta på egna yrkeserfarenheter. Beskrivningen av yrkesprogrammets 
miljö stämmer väl med min erfarenhet i denna studie. Samtidigt är det dock 
inte alla lärare på ett yrkesprogram som har erfarenhet av elevernas kom-
mande yrkesområde. Mentor B och C är kärnämneslärare på var sitt yrkespro-
gram och saknar erfarenhet från det aktuella yrkesområdet, men tycks ändå 
stämma väl in i Johanssons beskrivning av relationen mellan lärare och elever 
på ett yrkesprogram.

På skolnivå visar studien att uppdraget som mentor följer en tradition från 
tidigare nationella styrdokuments skrivningar kring klassföreståndarskap. 
Någon sådan skrivning finns inte i dagens styrdokument utan uppdraget är 
endast förankrat i lokala arbetsplaner på respektive skola. Trots detta tycks 
skolan som institution ha bevarat klassföreståndarens uppdrag. Sett ur såväl 
ett individ- som skolperspektiv är det förmodligen också nödvändigt med 
tanke på de administrativa uppgifter som behöver hanteras kring elever såsom 
närvaro, informationsfrågor och uppföljning av deras studier. Studiens resul-
tat, liksom Björndahls (1984), visar dock att uppdraget som mentor också har 
en nära förbindelse med skolans vardagliga elevvård uttryckt som vardaglig 
omsorg och fostran i det pedagogiska arbetet. Man skulle kunna se på mentor 
och elevvård i ljuset av de associationer som ordet personalvård omges med.   
Det öppnar då även upp till tidigare läroplans (Lgy 70, s 33) skrivning om 
eleven som en medarbetare i skolans verksamhet. 

Studien visar att mentorskapet kan innefatta både en administrativ och stöd-
jande funktion med större betydelse än vad nationella styrdokument idag upp-
märksammar. Mentorskapets betydelse har dock tidigare påpekats i statliga 
offentliga utredningar om elever och ungdomars hälsa (SOU 2000:19; SOU 

29 Johansson (2009) beskriver omvårdnadsprogrammet.
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2006:77). Samtidigt kan man fundera över vad som sker när nu regleringen av 
klassråd (mentorstid) försvinner i och med den nya skollagens genomförande. 
Det kan ses som att ett forum för samarbete mellan lärare och elever försvin-
ner och att kanske andra uppstår i stället. Frågan är dock om de kommer att 
rikta sig mot det inre arbetet i klassen, alltså gruppnivå, eller enbart vara rik-
tade mot samverkan och inflytande mellan elev och skolnivå. 

Mellan lärarnas beskrivning av uppdragets genomförande på skolans individ- 
och gruppnivå och rektorernas beskrivning av uppdraget sett från skolnivå 
framträder en skillnad mellan hur förutsättningarna för uppdragets genom-
förande uppfattas. Det kan ses som ett brott på länken mellan individ- och 
gruppnivå respektive skolnivå. Ett annat brott synliggörs mellan skol- och 
samhällsnivå, då uppdraget inte uppmärksammas i aktuella styrdokument. 
Rektorerna hävdar att schemalagd konferenstid är ett viktigt forum för sam-
arbete kring elevernas lärandesituation. Lärarna menar dock att konferensti-
den går åt till information och organisatoriska frågor och att det pedagogiska 
samarbetet får ske på annan tid eller uteblir. De studerade lärarna uttrycker en 
frustration över brist på pedagogiskt samarbete med kollegorna kring såväl 
eleverna som sitt ämne. Dessutom framhåller lärarna brist på kunskap om 
varje elevs villkor och förutsättningar för lärande, trots omfattande överläm-
ningskonferenser mellan grund- och gymnasieskola.

Mentor D föreslår att det vore bättre att eleverna själva hade med sig en 
mapp med underlag från grundskolan när de kommer till skolstarten. Det är 
något att fundera vidare över. Inom grundskolan dokumenterar eleverna till-
sammans med sina lärare sitt eget lärande i form av individuella utvecklings-
planer30. När eleverna går ur år 9 äger eleven sin plan och den läggs kanske 
till handlingarna som eleven sparar från grundskoletiden. Det är dock inte 
otänkbart att tänka sig planen i elevens hand vid sitt introduktionssamtal, som 
en brygga mellan grund- och gymnasieskolan. Där eleven som talesman för 
sig själv tillsammans med vårdnadshavaren presenterar sig och sina mål och 

30 Utifrån min egen erfarenhet på en 7-9 skola vet jag t ex att det ur planerna i slutet 
av år 9 ofta går att få en god översikt av en elevs utveckling i de olika ämnena.
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behov inför kommande lärande. En presentation som implicerar eleven som 
medarbetare och ger mentor underlag för det pedagogiska arbetet. 

Likaså är det värdefullt att fundera vidare kring mentor C:s uttalande om 
att mentorssamtalen mellan ansvarselev och mentor borde vara ett medvetet 
utrymme för interaktion från bådas sida. Uppdraget från skolans sida till men-
torn är att mentorn dokumenterar elevernas utveckling under läsåret samt 
fortlöpande informerar eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling. 
Det är vad elever och förmodligen också föräldrar förväntar sig. Mentor C 
pekar dock på något viktigt här som jag menar har koppling till dagens mål-
styrda skola. I ett samtal med eleven om dennes lärande, utveckling och mål-
uppfyllelse uppstår ett utrymme som berör såväl elevens egna framtida mål 
som vägen till skolans olika mål. Läroplanen (Lpf  94, s 5) skriver: ”Genom 
studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. […] Eleverna 
skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 
och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra.” Detta kan 
ses som centralt, i synnerhet när det gäller att förstå sitt eget lärande. Mentors-
samtalen kan i enlighet med mentor C ses som ett sådant utrymme för samtal 
om elevens lärande. Det öppnar dock för en beskrivning av lärarens uppdrag 
som mentor, vilket de facto idag inte tycks ges utrymme i varken lärarprofes-
sionen eller i skolan som praktik. Brotten mellan skolans olika nivåer synlig-
gör såväl brist på utrymme för mentorsuppdraget som att olikheter mellan 
hur skolor och lärare uppfattar uppdraget medför en risk för brist på likvär-
digt bemötande av alla elever.
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Kapitel 6 

MENTORN I ELEVERNAS PERSPEKTIV

Analysen utgår från intervjuerna med eleverna i pargrupp. Den inledande ana-
lysen av parintervjuerna med eleverna (se bilaga 1) gav vid handen att utsagor 
om mentorns arbetsuppgifter och egenskaper var frekvent förekommande. 
Genom att undersöka vilka utsagor som de studerade eleverna lyfte som mer 
betydelsefulla, framträdde ett antal nyckelfraser i dataproduktionen. Från att 
systematisera utsagorna kunde jag kategorisera utsagorna till sju områden, 
vilka redovisas nedan. I parentes anges frekvensen för varje område av utsaga. 

Arbetsuppgifter, innebär att mentorn har;

- Överblick - har koll, säger till och kan hjälpa till (39)
- Omhändertagande ansvar - tar hand om oss och om klassen (18)
- Informationsansvar  - ger information (10)

Egenskaper, dvs att mentorn är;

- Empatisk - såsom juste, trevlig, lyssnande, snäll och förstående (30)
- Social - såsom är positiv, öppen, har humor och är inte tråkig (24)
- Kunnig - såsom är duktig i sitt ämne och kan lära ut (8)
- Bestämd - såsom sträng och inger respekt (3)

Systematiseringen av elevernas utsagor vägledde mig således i analysproces-
sen. Analysen av huvudtemat mentorn i elevernas perspektiv har därför tema-
tiserats utifrån mentorns arbetsuppgifter och egenskaper, vilket ledde till att 
i analysen av temat urskiljdes följande fyra subteman: Ett omhändertagande 
ansvar, att förena överblick med sociala möten, det sociala mötets empatiska 
innehåll samt kvaliteten i relationen avgör elevens förtroende. Kapitlet avslu- Kapitlet avslu-
tas med en sammanfattande diskussion.
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Mentorns arbetsuppgifter och egenskaper

På min fråga om vad man anser som elev om att mentorn har överblick över 
elevens studier menar flera av eleverna att det är mentorns uppdrag. Det är väl 
bättre att få veta, om man t ex tror att man sköter sig i ett ämne och man inte gör det, så 
kanske mentorn säger till (p1)31. I en av grupperna påpekar eleverna att mentorn 
också har ett ansvar för hur man mår (p7). Några andra elever uppger vidare 
att mentorn har koll på hur det går i de andra ämnena, vilket märks genom 
att mentorn då tar upp det (p5). Utbyte av information sker inte enbart vid 
utvecklingssamtalet: 

Det kan vara på lektionerna, exempelvis hur man jobbar i andra ämnen 
eller om att det är högljutt i klassrummet på andra lektioner (p5). Men-
torn har ju stor koll, eftersom alla lärare rapporterar till honom om vad 
som händer. Han vet det mesta (p6).

Eleverna beskriver hur mentorn pratar med alla, söker kontakt med alla, liksom 
har kontrollen så han vet vad alla gör (p4). Mentorn är den man har förtroende för, 
som håller koll på alla elever (p11) och har koll på och hand om klassen (p9; p15). De 
beskriver även hur mentorn ibland pratar med dem en och en under lektions-
tid eller söker upp dem. Alltså ser efter var vi är och att vi kommer vidare… så vi 
klarar kursen, tar hand om oss (p1). I en grupp säger eleverna med ett skratt: Ja, 
det är lite så där som dagmamma, nej men att hand om, hålla koll. Ja, att dom har lite mer 
ansvar, det känns så (p12). Man kan gå till mentorn om man vill ha hjälp med 
något, eftersom mentorn har mer koll på hur man ligger till (p10). Dom får reda 
på allt, om man är stökig eller nå´t (p1). Mentorn pratar med de andra lärarna som vi 
har (p5). I en annan grupp berättar en av flickorna hur mentorn hjälpte henne 
att klara av sitt nionde skolår, genom att i stället för att bara klaga (p16) hjälpte 
henne. Min mentor på förra skolan, hon var jättesnäll. Hon ställde verkligen upp ’jag 
kan hjälpa dig’, jag var så trött på skolan. Det gick bättre, hon ställde upp för mig, hon 
ställde upp för mig efter skolan (p16). En av de andra grupperna menar att men-

31 Bokstaven p tillsammans med siffra identifierar vilken pargrupp som utsagan 
kommer från.
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torns roll också är att ställa krav. Det är inte konstigt att många fick IG i den klassen, 
för man hade inte haft några krav på sig (p1). En av pargrupperna poängterar: 

Mentorn ska inte skälla ut en ’nu ligger du efter här!’. Men mentorn får 
inte heller vara för snäll, man måste ju ha lite respekt också, men vara 
positiv. Om man har en som är totalt negativ, då känner man ’jaha, vad 
blir det här nu’ då blir det dåligt. Om man kan prata om annat också 
så där, socialt. (p12)

Bland eleverna hörs olika röster om vilken betydelse det har att ens lärare i ett 
ämne också är ens mentor. Några elever upplever att det är skillnad under-
visningsmässigt mellan om man har sin mentor eller andra lärare och menar 
att man som elev kanske anstränger sig lite extra på de lektioner man har sin 
mentor som lärare. Man jobbar ju mer när det är förtroendeläraren, kan man säga (p5; 
p13). Några elever påpekar att gruppen då fungerar bättre för att man känner 
honom lite mer (p6).  Några andra elever resonerar vidare om att det är lättare 
att ha lektion med en lärare som man känner, då kan man ta in, alltså jag vet inte, men 
med en lärare som känner en då blir informationen också personlig på något sätt (p16). 
Andra elever uppger att deras totala studieprestation inte är kopplad till om 
det är mentorn eller någon annan lärare som undervisar dem, utan de arbetar 
likadant och gör sitt skolarbete, oavsett om det är mentorn eller någon annan 
som är läraren (p4; p7; p8; p9; p11; p14). Däremot framhåller några av elev-
erna att det är en fördel att ha sin mentor som undervisande lärare för att man 
då lär känna varandra (p5; p12). Några elever menar att den enda skillnaden 
mellan mentorn och en annan lärare i undervisningssituationen är att men-
torn ibland använder en del av lektionsdelen till information (p9). 

Ett omhändertagande ansvar

Ytterligare en grupp av elever anser utifrån sin erfarenhet att mentorn skulle 
kunna göra mer: Mentorn borde försöka lära känna varje elev, han har ju ändå bara 
en halv klass, alltså det kan ju inte vara så svårt egentligen (p16). En annan grupp av 
elever beskriver att en mentor som man aldrig har, då känner man ju inte, då vågar man 
ju inte säga någonting heller (p10). Förutom elevernas beskrivning av mentorns 
uppgifter kring dem som individer, betonar de också att mentorn tar hand om 
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klassen (p15). Mentorn liksom söker kontakt med alla och ja… liksom han har kon-
trollen så att han vet vad alla gör, mentorn försöker göra klassen bra (p5). Här invänder 
den andra eleven att eleverna måste ju också själva ta initiativ till att göra det bra och 
får som svar tillbaka att mentorn kan hjälpa till på traven och säga att vi är bra, så 
blir vi bättre. Säger han att det går bra så blir man (p5). En elev beskriver hur men-
torns arbete säkert påverkas av andra saker också. Han menar att den mycket 
positiva erfarenhet han har idag, jämfört med sin tidigare högstadieperiod, 
förmodligen också färgas av följande: 

Här är ju många i vår klass målmedvetna och lärarna blir ju mer posi-
tiva då. I vår gamla skola var det väldigt jobbigt och alla lärare, vår 
klass var lite stökig. Allt blev väldigt negativt redan från början [en 
djup suck]. Det blev väldigt fel, du vet första intrycket är ju mycket! Då 
blir det ju så, att ja det är så. Det blev en väldigt dålig start och sedan 
fortsatte det. (p12)

Denna elevgrupp fortsätter att tala om mentorn som den som hjälper en lite 
mera och menar att en lärare som säger att det här fixar vi skapar en positiv 
stämning, för det enda en elev tänker på i skolan är liksom skola jobb liksom (p12). I 
någon form av uttryck återkommer hos alla pargrupperna att mentorns jobb, 
förutom att vara lärare, är att sköta om, ta hand om och representera klassen, 
hålla reda på frånvaro, vara insatt i elevernas fortlöpande studier och förmedla 
resultat därom. Eleverna ska kunna söka upp mentorn om man har problem (p7; 
p8; p9) för att få stöd, råd och hjälp.

När man analyserar elevernas utsagor om mentorerna framträder vissa områ-
den som mer frekventa än andra. Återkommande beskriver de studerade elev-
erna hur mentorn ska vara förstående, kunna prata med eleverna och lyssna 
på dem. En flicka påtalar även könets betydelse och påpekar att det känns 
lättare att prata med en tjej (p9). En av grupperna menar också att åldern på men-
torn avgör hur man som elev söker kontakt, det kan vara lättare att snacka med 
en ung lärare (p5). Det är viktigt att mentorn är öppen och lyssnar på alla, inte 
bara på några elever (p15) Några elever förklarar att det är bra att ha koll på 
sig, fast inte stenhård, då får man så´n press på sig (p3). En omtyckt mentor beskrivs 
som inte för snäll, har humor, är rolig, duktig i sitt arbete och inte sur. 
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Några elever beskriver sin mentor precis som en kompis, han är hur juste som helst, 
[alltså] både kompis och sen ha oss som lärare, lära oss allting, liksom att han bara inte 
ska ha böcker hela tiden (p4). På min fråga vad eleverna menar med att vara juste 
förtydligar de: Ja, men att vara snäll, vänlig och hjälpsam, väldigt mycket, och att kunna 
sitt ämne och sån´t (p4). Eleverna värdesätter när mentorn varvar lektionsarbe-
tet med avbrott för att även kunna prata om nå´t annat på lektionen, då jobbar 
man ju bra (p5). Det handlar både om att göra så att eleven tycker det är roligt att 
gå i skolan och lära dom det dom är utbildade till som lärare (p5). Eleverna är noga 
med att påpeka att skolarbetet handlar inte bara om att ha roligt i ordets smala 
bemärkelse. Det handlar om att kunna prata om något annat, ha lite diskussioner 
och inte bara skämta bort och så. Om lektionerna är roliga, jobbar man som elev mer och 
försöker mer (p8). En annan grupp påpekar att det ska va´ både och, måste vara en 
bra blandning, inte för mycket av det ena eller andra. Det måste ändå vara [skola], inte 
bara låta dem göra vad de vill (p16). Eleverna beskriver hur en bra mentor för 
arbetet i klassen framåt på ett bra och roligt sätt genom att vara både och, duktig 
i sitt arbete och juste med klassen (p4). Det framstår som viktigt att mentorn även 
undervisar i klassen för att lära känna eleverna. En elev beskriver erfarenheten 
av att ha en mentor som han inte hade i något ämne. Det var bara de elever 
som hade ett visst språktillval som hade läraren hon visste inte hur vår klass var 
och så, hon hade ju aldrig oss i lektioner (p5) och eleven fortsätter:

Det är bättre när dom har samma lektioner som eleverna, då vet de 
mer om eleverna. Det är ju bättre att dom har klassen också, så dom 
lär känna dom mer och inte bara kommer in och har klassråd och 
sån´t. (p5)

Att förena överblick med sociala möten

En av eleverna anser inte att mentorn ska vara ens lärare (p11), men kan inte 
utveckla det vidare. Flickan i gruppen tycker däremot inte det spelar någon 
roll om läraren är både och. Eleverna i den här gruppen beskriver vidare men-
torn som så upptagen av andra saker liksom (p11). På min kommentar att de har 
ju klassrådstid på schemat svarar eleverna: Kanske inte blir något, det ligger sent på 
onsdagar, de flesta har gått hem. Tio minuter blir det, sen är det klart. Informationen kan 
man ju få någon annanstans (p11). De här eleverna kommer från klassen som har 
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två mentorer varav en undervisar hela klassen (ingår i studien), medan den 
andre mentorn endast har elever som gjort ett tillval av ämne. Inledningsvis i 
intervjun har dock även dessa elever beskrivit mentorn som någon som ska ha 
koll och ge information (p11). I en av de andra grupperna med elever från samma 
klass konstaterar också båda eleverna att mentorn ska ha koll på oss mer än andra 
lärare, informera om hur man ligger till och vara någon man kan gå och snacka med 
(p10). Samtidigt är en av eleverna besviken på hur hennes nuvarande mentor 
sköter sitt uppdrag. Vissa träffar aldrig sin mentor. Min mentor är rätt ny, inte så 
erfaren och är inte med på klassråden, så jag har klassens andra mentor på lektioner, då 
blir det att jag har henne mer, hon har mer koll (p10). Hon påtalar att den nuvarande 
mentorn aldrig har sökt upp henne och tycker det är dåligt.  Det är tråkigt med 
en mentor som man aldrig har, då känner man ju inte, då vågar man ju inte säga någonting 
heller (p10).

De allra flesta av eleverna beskriver uppdraget som mentor viktigt. Sett ur 
elevernas perspektiv tycks dock aktivitetsgraden i uppdraget vila på mentorn. 
Eleverna menar att mentorn finns där som ett stöd och att de har nytta av 
mentorn, men att det ligger på mentorns uppgift att agera: 

Det är väl han mest som frågar om det är någonting. Typ om han vet 
att det är många i klassen som kanske inte sköter sig för svenskaläraren 
eller det går dåligt för oss i något ämne, så tar han upp det med hela 
klassen då. (p1)

En mentor ska man kunna gå till om man behöver hjälp. Han ser till 
ifall man har det svårt och kan hjälpa till med olika grejer. T ex om 
man är dålig på matten eller det inte går så bra, ska han ta upp det med 
eleven och man får säga vad man behöver hjälp med och så. Mentorn 
kan se till att man får extra stöd. Han kan fråga om man behöver extra 
kurs, kanske gå till Stugan. (p5)

Om det uppstår problem är det till mentorn man går. Ibland är det dock 
förenat med ett visst motstånd och någon elev säger: En annan vill ju inte visa 
att man behöver hjälp (p1). Några elever påpekar att om man får svårigheter i 
ett ämne är det oftast bäst att prata med ämnesläraren direkt (p7; p11). Men-ämnesläraren direkt (p7; p11). Men- (p7; p11). Men-
torn ska inte lägga sig i om man inte begär eller vill det (p4). Om detta tycks dock 
eleverna i pargruppen ha olika uppfattning och den andra eleven lägger till 
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att om en elev misslyckas i sitt skolarbete måste mentorn i alla fall få fråga sig 
fram! (p4). 

Det beror på om man verkligen tycker han är juste, om man kan lita på 
honom. Det beror på vad man har för relation till mentorn, om man 
inte tycker om´en, då tycker man det är lite så där. Annars kan man ju 
nästan låta honom gå hur långt som helst. (p4)

Tre av de 35 intervjuade eleverna bär med sig negativa erfarenheter från tidi-
gare mentorer. Även om dessa elever också på ett generellt plan i likhet med 
de andra intervjuade eleverna beskriver vad som bör ingå i en mentors arbets-
uppgifter, har de inga personliga erfarenheter av ett sådant mentorskap. En av 
de intervjuade uppger när jag tänker på mentor tänker jag på x [namn], han hatade 
mig (p15). En av de andra eleverna säger: Min förra mentor innan jag kom hit, 
han var lite konstig. Han gillade inte mig! Och jag gillade inte honom heller (p7). Ingen 
av eleverna vill berätta något närmare om sin erfarenhet. Den tredje eleven 
ser en skillnad mellan grundskolan och gymnasieskolan och antyder att hans 
tidigare mentor la sig i vad han gjorde på fritiden. Dom trodde att dom var som 
föräldrar till en. Dom trodde dom skulle, ja i alla fall en av mina… försökte ju uppfostra 
mig en gång till tydligen (p1).

Flera elever beskriver att de aldrig söker upp sin mentor och de tror inte heller 
att det är vanligt. Det skulle i så fall vara om man har varit sjuk och behöver 
uppdatera sig om någonting. En annan elevgrupp beskriver tvärtom att man 
kan söka upp mentorn för att fråga någonting, men man kan också prata om 
det som inte har med skolan att göra. Det kan bara vara roligt att prata med honom i 
korridoren (p6). Några elever uppger att lärarens ålder avgör hur lätt det är att 
prata med läraren, att äldre lärare är dom är så där… bossar (p5). På min fråga 
om det då är en sak som mentorer inte ska göra, får jag ett förtydligande svar: 
Dom ska bossa, men ändå inte bossa typ (p5). Även om eleverna påpekar att en 
mentor ska vara snäll är de också överens om att det kan bli för snällt och det 
finns en gräns för snällhet (p6). Eleverna påtalar att det både är ok och bra med 
mentorns styrning om man som elev behöver stöd och hjälp (p5).
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Det sociala mötets empatiska innehåll

Några av eleverna menar att de inte träffar sin mentor så ofta, bara på klass-
råd/mentorstid och när de har sin lektion. Vi skulle kunna ha mer, för att ha koll 
på betygen och så (p7). Flera elever påtalar att det enbart är vid utvecklingssam-
talet som man pratar med sin mentor. Intervjuerna speglar skilda erfarenheter 
av lärares mentorskap:

Dom på den gamla skolan, det var inte så mycket då, även om man 
hade haft dom en längre tid, så vet jag inte riktigt om jag kände att dom 
var så där justa där. Jag tycker det är bättre här, det tycker jag. Dom tog 
allt på för stort allvar där, tror jag. De var allmänt allvarliga och aldrig 
roligt eller någonting sån´t. Dom behandlade oss typ som barn där, här 
känner man sig ju lite mer större. (p4). Det är ju skillnad på mentorn 
nu och tidigare, det går att skoja mer, alltså han skämtar, det är ju mer 
som vi. Det känns som om de engagerar sig mer i eleverna här än vad 
de gjorde på högstadiet. (p5)

Till ovanstående utsagor förekommer dock också motröster, där eleverna 
påpekar att mentorerna på de förra skolorna de var också bra och att det 
mera handlar om olika personligheter. En elevgrupp upplever att de hade ett 
närmare samarbete med sina mentorer på högstadiet: Vi träffar ju inte vår men-
tor så ofta. Då pratade man mer, dom här bara hälsar (p15). En annan grupp påtalar 
också att på gymnasiet är det ingen skillnad på mentorn och de andra lärarna, 
medan det var det på den förra skolan:

Det känns inte som vi känner dom lika bra som man gjorde tidigare. Vi 
vet ingenting om dom och dom vet ingenting om oss. Vi träffar dom 
inte så ofta, så när vi hade utvecklingssamtal, jag kände ju inte honom. 
Mentorn jag hade på högstadiet, hon pratade jättemycket med oss. 
Man träffade henne hela tiden, då pratade man om annat också. Hon 
la märke till saker som inte de andra lärarna, de känner inte oss. (p16)

En elev beskriver hur hon hade en nära relation till sin klassföreståndare på 
högstadiet. Hon pratade alltid med mig. Det känns bra när de pratar med en [på riktigt] 
och inte bara sitter och säger ja, mm och så där (p7). Några andra elever beskriver 
också vikten av att man pratar på riktigt (p5) och jämför med sin erfarenhet 
från högstadiet. Det är ju mer som två vuxna nu, kan man nästan säga. Då [på hög-
stadiet] gjorde man ju bara som han sa eller så. Han pratade ju inte med oss så, riktigt 
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(p5). I en av de andra grupperna utspinner sig ett samtal mellan eleverna om 
hur tiden tillsammans med mentorn används. De konstaterar till att börja med 
att tiden har minskat jämfört med hur det var tidigare på högstadiet (eleverna 
tillhör klassen där en av mentorerna endast undervisar de elever som har spe-
cifikt tillval). Därefter konstaterar eleverna samstämmigt alltså det behövs nog mer 
tid (p12). Eleverna funderar vidare om man inte kunde ha individuella samtal 
också, med en och en. Ja, ibland kan det ju vara svårt för elever att prata med elever 
jämte sig, för man känner att ’ja, jag är så dålig i det ämnet’. Det är nog lättare att säga till 
en lärare själv, individuellt (p12). För egen del tror de kanske inte mentorn spelar 
så stor roll för att lyckas i skolarbetet, men de tror att mentorn förmodligen 
har desto större betydelse för en elev som har det lite svårare i skolan. Någon 
som man kan prata med, som ger uppmuntran, säger positiva saker och gör 
så man känner stöd. Samtidigt antyder de att mentorn kanske skulle kunna 
ha en mer betydande roll. Själva har de bara mött mentorn på klassråd och i 
utvecklingssamtal. 

Annars är det bara ett utvecklingssamtal, en gång per termin. Det är 
ju bara lite hur det har hänt och så inget mer. Man skulle kunna vara 
lite mer själv med läraren, då får man ännu mer förtroende för läraren, 
kanske. (p12)

På min fråga om detta är funderingar som de fört fram till mentorn, svarar 
de skrattande att de inte har tänkt på det innan. I en annan pargrupp påpekar 
eleverna att en gång per termin räcker om det går bra i skolan. Eleverna i sam-
talet ovan fortsätter emellertid att diskutera elevers tid tillsammans med men-
torn och om det inte vore bättre att hela klassen hade samma mentor. Under 
de tre åren på högstadiet hade dessa elever två mentorer som både hade hela 
klassen och ibland delade upp dem i halvklass. Vid sin egen jämförelse av hur 
det är idag, drar de slutsatsen att den organiseringen var bättre. Idag har de 
intervjuade eleverna var sin mentor och pojken som har mentor D som sin 
mentor (mentor D har större delen av klassens elever som sitt ansvar), vänder 
sig till sin klasskamrat och säger: För ni går ju bort, ibland delar vi på oss och det 
känns ju också jättekonstigt. Att han kan va´ med också, det gör det ju lättare för det är 
ju svårt… få tag på honom (p12). Flickan har tidigare sagt att hon tycker det är 
jätteviktigt att ha en mentor i ett ämne också. För det har inte alla nu. Jag har det 
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nu för att jag läser x [ett ämne som extra tillval], men om jag inte gjorde det skulle jag inte 
ha det (p12). I sin avslutning summerar eleverna: Vi måste lägga mer tid på det 
[samarbete och tid med mentorn] det är egentligen en rätt stor grej, det är inget man tänkt 
på, men man måste ha det så. Det är ganska viktigt (p12).

Kvaliteten i relationen avgör elevens förtroende

När jag ber eleverna skatta vilken betydelse mentorn har för att man t ex ska 
lyckas i sitt skolarbete, uppger de att det är beroende av både mentorn som 
person och vilken typ av elev man är (p8). En elev preciserar att för henne 
personligen spelar inte mentorn så stor roll utan får en fyra på en skala 1-10. 
Men hon tror att mentorn är betydligt viktigare för någon som har det lite svårare, 
kanske det ligger på 7-8 (p12). Hon säger att mentorn är ett stöd om eleven har 
det svårt eller inte känner gemenskap med klassen. Eleven har någon att prata 
med som ger stöd och uppmuntran, ger positiva saker (p12). En av pojkarna sam-
manfattar mentorns betydelse med: Mentorn betyder jävligt mycket! Man kan gå till 
honom om man behöver hjälp (p4). Några pargrupper beskriver skillnaden mellan 
mentorn och de övriga lärarna som man har enligt följande: 

Man har, vad ska man säga, en annan relation till mentorn än en vanlig 
lärare. Man vet ju mer om honom än dom andra lärarna, tycker jag 
(p6). Den man är med lite mer, har förtroende för (p11). Man lär känna 
dom bättre (p9). Det är en lärare som talar om mer för en än en vanlig 
lärare, någon som man kan fråga mycket (p7). Dom har ju lite mer 
ansvar, vet lite mer om personen. Är den man har utvecklingssamtal 
med (p12). 

Medan en annan elev påpekar: 

Det skiljer inte så jättemycket mellan mentorn och andra lärare, mer än 
att de har mer koll på vad man gör i skolan och vet mer om en. Man 
kan ju ha förtroende för någon helt annan lärare. Jag skulle ju kunna 
ha förtroende för någon helt annan lärare. Det behöver just inte vara 
mentorn. Man kan komma någon annan lärare närmare än vad man 
gör med sin mentor. Jag vill gärna gå till den som jag känner jag är 
överens med, för man känner att vissa lärare dom bryr sig mer än 
andra. Det handlar om vem man litar på mest. (p8)



123

I många av grupperna nämner eleverna att mentorn har koll på dem mer 
än andra lärare och att det också är deras uppgift. Mentorn ska informera om 
hur man ligger till och det blir lite allvarligare om det är mentorn som säger 
till (p12). Mentorn har koll på hur det går i de övriga ämnena, inte bara 
sitt eget och eleverna menar att det märks när de samtalar med mentorn. 
Oavsett hur eleverna skattar mentorns betydelse verkar de vara överens 
om att mentorn är den lärare som har mest kunskap om eleven. Dom vet 
mer om en (p7). På min fråga hur eleverna ställer sig till det svarar de: Det 
gör dom väl ändå [samlar information], det spelar nog ingen roll (p7). Mentorn är 
också den lärare som elevernas föräldrar använder sig av i kontakten med 
skolan. Det är ju dom man söker först, dom har ju koll över allting. Dom ringer 
nog inte till en speciell lärare utan först till mentorn (p5; p6). Mentorn tycks här 
fungera som vårdnadshavarens primära kontaktkanal till skolan. Något 
som även De Bruyn (2004, s 186) konstaterade i sin studie av nederländ-
ska klassmentorer. Hos de studerade eleverna finner jag både likheter och 
skillnader i hur de uppfattar mentorns betydelse. I ett avseende tycks dock 
eleverna vara samstämmiga.  När vi talar om deras erfarenhet från hög-
stadiet och nu inträdet i gymnasieskolan betonar många av dem vikten av 
att ha en och samma mentor under sin skoltid. Det skulle vara jättejobbigt 
att ha olika lärare vid sina utvecklingssamtal. För man känner trygghet, om man lär 
känna läraren känner man sig tryggare (p12). 

Sammanfattande diskussion

De flesta elever tycks medvetna om att mentorers grad av engagemang 
kan variera, även om de samtidigt gör en beskrivning av vad de uppfattar 
som en mentors ansvarsområde. Några elever uttrycker att det borde vara 
varje mentors ansvar att lära känna varje elev, eftersom det grundar för 
en trygghet i relationen. Eleverna beskriver hur mentorerna tar reda på 
saker om dem och hur de lär känna varandra. Det finns en förväntan hos 
de flesta av eleverna att mentorn följer upp hur det fungerar för eleverna 
i deras olika lärandesituationer. Beroende på vilka tidigare erfarenheter 
eleverna har av lärare som mentorer framträder olika konkreta grader 
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av mentorers betydelse. Några elever menar utifrån sina erfarenheter att 
mentorn enbart är en informationsbärare medan andra elever menar att 
mentorn har betydelse för hur det går för dem i skolan. Känslan av tryg- Känslan av tryg-
ghet avgör enligt eleverna vilket förtroende man får för sin mentor, vilket 
i sin tur påverkar hur, när och om vad man samtalar i vardagen samt hur 
utvecklingssamtalen tar form. De studerade eleverna värdesätter mentorer 
som tar ansvar och har överblick över deras studier och pratar med dem 
på riktigt och lyssnar till vad de har att säga. Elevernas utsagor stärks även 
av Lindgren (1997) som påtalar att ett utvecklat mentorskap ger en annan 
kvalitet i utvecklingssamtalet.

Mentorernas arbetsuppgifter beskrivs som, förutom att vara lärare i ett 
ämne, att sköta om klassen inåt och representera den utåt samt som en 
administrativ och stödjande funktion kring respektive ansvarselev. Tema-
tiseringen av mentorns arbetsuppgifter och egenskaper visar på likheter 
med De Bruyns (2004) resultatet. I hans studie fick elever rangordna vad 
de värdesätter hos läraren som mentor och han redovisar följande: Men-
torn hjälper och vill hjälpa eleverna när de har bekymmer, bemöter eleven 
med respekt, lyssnar på, är pålitlig och vänlig samt tror på och tar sig tid 
att tala med eleverna. Mentorn har också känsla för humor, skapar en vän-
lig atmosfär i klassrummet, är en bra berättare, kan ta ett skämt samt bryr 
sig om, tillåter misstag och lyssnar till elevers kritik (a a, s 190). 

Eleverna i innevarande studie påpekar dock att mentorns betydelse för 
dem som elev är beroende av hur mentorn är som person och vilken typ 
av elev man är. Några elever för fram att mentorns betydelse ökar om 
det uppstår problematiska situationer i elevens lärande. Aktivitetsgraden i 
uppdraget vilar dock på mentorn. De flesta eleverna anger att om man har 
svårigheter av något slag i t ex ett ämne, kan mentorn agera och se till att 
eleven får stöd. Eleverna i studien tycks mycket medvetna om att elever 
ibland får det svårare i skolan och att det då är viktigt att elevernas behov 
möts och ses av någon. Eleverna påtalar vikten av att mentorn samtalar 
med sina ansvarselever och flera av eleverna ringar in det som ett viktigt 
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ansvarsområde hos mentorn. Speciellt med elever som kanske känner sig 
utanför i klassen, behöver stöd och någon att prata med. 
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Kapitel 7

UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
MENTORSKAPETS GENOMFÖRANDE 

De fyra studerade mentorerna möter sina ansvarselever regelbundet både i 
sitt eget undervisningsämne och vid schemalagd klassråds-/mentorstid. På 
Enebacken är det en lärare som är klassföreståndare/mentor för alla elev-
erna i en klass. På Tallåker skiljer man mellan klassföreståndare- respektive 
mentorsuppdrag. Det betyder att en lärare har uppdraget att vara klassföre-
ståndare för alla eleverna i en klass, medan uppdraget som mentor innebär 
ansvar för ett avgränsat antal elever i klassen. Enligt rektorn på Tallåker är 12 
ansvarselever ett lämpligt antal. Mentorerna C och D agerar dock i praktiken 
som dels klassföreståndare för hela klassen och dels som mentor för den 
större delen av klassens elever. Mentor C och D delar mentorsuppdraget med 
var sin kollega. Oftast möter de dock klassen själva vid klassråds-/mentorstid. 
Deras mentorskollegor i klassen möter sina ansvarselever mindre frekvent 
med anledning av att de har ett större antal ansvarselever i andra klasser. Den 
enda garanterade tiden som dessa mentorer har med sina ansvarselever i de 
studerade klasserna blir då vid utvecklingssamtal samt om de ibland har möj-
lighet att närvara vid klassråd eller om man har undervisningstid tillsammans.

Analysen av huvudtemat utgångspunkter för mentorskapets genomförande 
har tematiserats utifrån grupp-, individ- och skolnivå. Analysen bygger på 
både intervjuer med elever och mentorer samt fältanteckningar. Inom varje 
tema ges inledningsvis en beskrivning av respektive temas uppbyggnad. 
Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med en sammanfattande diskussion.
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Gruppnivå – Klassen i centrum

Analysen på gruppnivå utgår från klassen i centrum. Ur temat har följande 
subteman urskiljts: Mentorns kartläggning av klassens sociala klimat och 
mentorns arbete med klassens sociala klimat. 

Alla fyra studerade mentorer berör i samtalen hur de egna klasserna fungerar. 
Dock finns en skillnad i hur deras arbete under läsåret formeras kring klassen 
som helhet. Två av mentorerna beskriver sina klasser som självgående (mentor 
B) respektive eleverna har hittat sin roll (mentor D). Mentorerna A och C får 
däremot från första skoldagen ta itu med konflikter, positioneringar och rasis-
tiska tendenser i sina klasser. Genom att beskriva dessa mentorers handlingar 
kring sina klasser kan jag synliggöra handlingar som sträcker sig utanför det 
som redan är berättat eller berättas i den övriga texten om vad som sker mel-
lan mentorer och elever. Mentorshandlingar som blir synliga först när klassen 
inte fungerar som grupp och/eller inte ger tillräckligt utrymme för alla elevers 
lärande. 

Mentorns kartläggning av klassens sociala klimat

Det är i början av november och mitterminskonferens på Enebacken. Mentor 
A inleder med att konstatera att det är en bra klass, men det krävs arbete för 
att få ihop klassen socialt. Några av de andra lärarna kompletterar med att 
klassen är både trevlig och jobbar bra samtidigt som eleverna kan vara rätt 
oroliga och illojala, med ett uttalat hackande på varandra. Det konstateras 
också främlingsfientliga tendenser. Mentorn berättar om att det vid ett tillfälle 
uppstod en spontan diskussion i klassen och den blev så högljudd och urspårad, så 
jag blev faktiskt häpen. Jag trodde inte sådana tankar fanns. Det var så låg nivå, att jag 
tänkte att det här inte kan vara sant (mentor A). 

När det går över i december anser mentor A att det krävs gemensamma 
ansträngningar för att komma till rätta med klassens problem. Även om 
klimatet i klassen har förbättrats kvarstår de rasistiska tendenserna samt en 
utsatthet för de mindre starka i klassen. Mentorn kallar till klasskonferens och 
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redogör för läget. Klassen har under höstens klassrådstid diskuterat fram en 
handlingsplan för vilka regler som ska gälla, men enligt mentorn är det inget 
som har följts i praktiken. Ett par av klassens elever har ringt upp mentorn 
utanför skoltid och diskuterat klassens problem. De hade allvarligt övervägt 
att polisanmäla andra elevers beteende mot specifika elever. Under klass-
konferensen framkommer att de övriga närvarande lärarna är positiva till ett 
gemensamt samarbete kring klassklimatet under den kommande vårterminen. 
I början av vårterminen kommer skolan som helhet också att uppmärksamma 
förintelsen. Utöver denna gemensamt planerade dag för hela skolan beslutar 
man att bjuda in olika personer som kan bidra till att vidga elevernas per-
spektiv på dessa frågor. Mentorn tar på sitt ansvar att tillfråga dels en person 
som arbetar mycket med ungdomar och frågor om människors olikheter och 
likheter samt dels en person med invandrarbakgrund som reser runt i skolor 
och berättar om sina erfarenheter. 

I början av januari skickar mentor A ut ett protokoll från lärarens klasskon-
ferens i december rörande deras diskussioner kring hur man ska komma till 
rätta med klassens problem. Som bilaga bifogar Mentor A en beskrivning av 
det gemensamt överenskomna projektet innefattande följande målformule-
ring: ”Projektet har som slutmål att låta eleverna själva undersöka vad som är 
fakta och fiktion i sina påståenden samt pröva sina värderingar och attityder 
mot verkligheten.” Vidare har mentorn kallat till klasskonferens för att dis-
kutera hur man fortsätter arbetet. Det kommer dock endast en undervisande 
lärare i klassen och mentorn är mycket besviken. Han hade sett fram emot 
feedback på projektplanen samt få höra hur framför allt svenskläraren plane-
rar inför minnesdagen för förintelsen. 

Mentorns arbete med klassens sociala klimat

Problem i klassen som grupp är dock inte specifikt för Enebacken. På Tallå-
kerskolan är det bland det första som presenteras mig vid mötet med mentor 
C. Mentorn berättar att det är ett mycket oroligt klimat bland flera av årets 
ettor. Det är grupperingar inom klasserna mellan dem som satsar på skolan 
och de som är mindre motiverade. Skolledningen har bokat in en extern ung-
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domsarbetare för att arbeta med värderingsövningar under en halvdag för alla 
ettor. Några veckor innan det är dags för mentorns egen klass att ha denna 
halvdag synliggörs även en mycket uttalad rasism i klassen. Mentorn som har 
erfarenhet av att i praktiken ha hela världen i sitt klassrum blir både upprörd och 
chockad. Det leder till att hon i sitt kärnämne väljer innehåll utifrån att via 
text, film och musik få möjligheter att diskutera vidare. Dessutom läser hon 
in sig på fakta om invandring, socialbidrag, brottsstatistik etc. Eleverna blir 
mycket förvånade över att hon tagit reda på siffror. Det genomförs en bra 
diskussion. Vid en av lektionerna får eleverna i läxa att ta med sig sångtexter: 

Man ska aldrig underskatta elever. Tre av eleverna hade valt texter med 
ett budskap mot rasism, det var väldigt intressant. Det blev ett bra 
avslut på temat. Jag vet inte om det var medvetet eller omedvetet. Jag 
vågade inte kommentera det heller, jag ville ju inte berätta att nu har jag 
fått en seger eller något sån´t, men det blev faktiskt väldigt bra. Det var 
bara en slump, det var olika elever, olika musik, alltifrån hårdrock till 
pop, men jag blev så glad inombords. Oj, vilka bra texter dom lyssnar 
på! (mentor C)

I november konstaterar mentor C att de tidigare värderingsövningarna och 
allt arbete verkar ha bidragit positivt: Klimatet har börjat förbättras i klassen. Vid 
min första intervju med mentorn i början av december beskriver hon att en av 
de saker som upptar hennes mentorsarbete just nu är att få alla att samarbeta 
med alla. 

Ibland gör jag en medveten gruppindelning, låter just dom två sitta 
ihop och låtsas som att det blev slumpen. Lite så där, så man lirkar sig 
ju fram. De vita punkterna i en klass som sitter åt sidorna, blir ofta 
bortglömda. Idag ska jag titta speciellt på dom och se till att dom är 
lite mer med. De som kanske ofta sitter längst bak i mitten och blir en 
grupp, att kanske dämpa dom och sätta dom i en annan grupp, alltså 
rent geografiskt i klassrummet. Det sker ju ganska mycket genom 
gruppdynamik, varför det inte fungerar och vem som tar över.  

Eleverna sa själva att vi är ju två grupper eller tre grupper, vi och dom. 
Det var ingen öppning. Det var väldigt infekterat. Det var så sårbart, 
och det är det fortfarande, så man måste ta det ganska varsamt. Dom 
har ju gjort dåliga erfarenheter av varandra en gång. Det var nog så för-
sta dagen dom kom hit. För de var helt enkelt så olika. Jaha plugghästar 
och vi är inte plugghästar, ska vi gå med dom? Det tog bara några 
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dagar så var det nästan cementerat. Men eleverna trivs bättre i klassen 
nu. Det är inte alls samma käftande längre. De var igelkottar i början, 
de har väl fått lite mjukare taggar. 

Den här flickan som satt och grät, det har ju ändrat sig totalt. Jag träf-
fade föräldrarna när det var öppet hus. Det var lite kul. De sökte upp 
mig spontant och vi hade ett härligt samtal. De var lite negativa i bör- och vi hade ett härligt samtal. De var lite negativa i bör-
jan ’är det rätt skola, rätt program?’ Den här tjejen vill väldigt mycket 
med sin utbildning och har ganska mycket press på sig hemifrån, har 
jag en känsla av. Hon utmärker sig genom att hon inte är lika ’busig’ 
som de andra. Hon läser sina läxor, är flitig, och är ganska mogen. Det 
ser de andra ner på och hon är totalt själv där, för hon kan inte dra 
med några heller. Det är lite det här dilemmat, hon öppnar sig ju inte 
själv, utan vill gärna att ’nehej så här ska det va´. Det var lite föräldrarna 
också att ’undra om vi inte kunnat hitta något bättre, att på något sätt 
var det här ett sämre val, att gå på det här yrkesprogrammet’. Men det 
har vänt! Det kändes otroligt skönt, när de var här på öppet hus och sa 
’det här är ju jättebra. Titta, vilken stämning och hon trivs ju jättebra nu 
i klassen. Det är ju något helt annat nu och hon har berättat att ni gjort 
samarbetsövningar och…’ Det kändes underbart! För några veckor 
sen var det ett jätteproblem. Jag trodde tjejen skulle hoppa av, så dåligt 
var det. Ingenting var rätt – för henne. Hon tyckte alla var på en så´n 
låg nivå och att det var under hennes. (mentor C)

Vid min deltagande observation i andra halvan av januari konstaterar jag att 
det känns en klimatskillnad i klassen nu jämfört med tidigare. Mentor C säger 
att det är stor skillnad. Klassen har blivit mer hel nu. Det är endast tre tjejer som 
fortfarande håller sig lite på sin kant, men de ingår ändå i gruppens arbete. I februaris 
intervju kommenterar mentor C utvecklingen i klassen med att de nu börjat 
visa respekt både för henne och för varandra: Det var ett väldigt spretigt, osäkert 
gäng i höstas. Ja det var bråk för småsaker. Det kunde egentligen hända vad som helst. Nu 
känns det att grunden är lagd. Vid läsårets slut sammanfattar mentor C klassens 
utveckling: Det har ju hänt jättemycket! Det är fortfarande en liten grupp som varit för 
sig själv. Det var ju infekterat i början och man släppte inte in någon. Nu har de ju kunnat 
umgås med varandra och ha roligt också.

I början av februari genomför mentor A en uppföljning i sin klass av det 
hittills genomförda projektarbetet. Till att börja med samtalar man om den 
förmiddag med värderingsövningar som man tidigare har genomfört. Elev-
erna är mycket positiva och sammanfattar entusiastiskt det hela med att det var 



132

roligt! Det glittrar i ögonen på dem och de pratar i munnen på varandra. För 
mig är det en klar skillnad mot då övningarna genomfördes. I mina fältan-
teckningar har jag från det tillfället noterat ”eleverna öppnar upp, men det är 
ingen dörr på vid gavel”. De var snarare mycket reserverade i förhållande till 
den spontanitet och öppenhet som nu råder i klassrummet. Samtalet mellan 
mentor A och eleverna böljar fram och tillbaka. Det handlar om kvinnliga och 
manliga könsroller, om mobbning, om religionens roll, om invandring och 
om samhället förr och nu. Eleverna tycks ha en outsinlig energi för samtalets 
innehåll och får mig mer än en gång att undra över när, med vem och i vilka 
sammanhang eleverna diskuterar de här livsfrågorna annars. Alla elever verkar 
ha någonting att berätta och mentor A blir samtalspartnern, som lyssnar och 
levererar frågor och kommentarer tillbaka. 

När mentor A och jag genomför vår avslutande intervju talar vi bl a om klas-
sens utveckling och hur han arbetat med gruppens relationer. Mentorn kon-
staterar att det nedlagda arbetet gett resultat: Effekten blev att klassen fungerade 
till slut, redan vid påsklovet kan man säga. Det har varit lite småincidenter, men inte det 
här enorma stöket som det var i början. Genom hans summering av det gångna året 
framkommer att det varit ett tufft år:

Det är nog det jobbigaste året jag haft hittills, i och med att det var en 
samling elever som var i fullt krig med varandra från dag ett och det 
fanns antydningar till mobbning. La ner otroligt mycket tid redan från 
starten på att få ner nivån av personangrepp och allt möjligt och enga-
gerade även kärnämneslärarna för de tyckte ju det var nästan olidligt i 
början. T o m en som blev sjukskriven, delvis beroende på min klass. 
Så höstterminen var rätt jobbig. Jag fick agera polis hela tiden, fick 
styra med ordningsfrågor och hålla isär ’brinnande’ elever. [På decem-
bers klasskonferens konstaterades att] vi måste göra någonting. Vi kan 
inte hålla på så här längre, det här kommer att sluta med katastrof  och 
då drog vi igång det här miniprojektet. Men ganska snart hoppade två 
av kärnämneslärarna av p g a tidsbrist. (mentor A)

Även om mentor A blev mer eller mindre ensam kvar i att driva sitt projekt 
på delar av sin egen undervisningstid bidrog det till resultat. Han konstaterar 
vidare att både de undervisande lärarna i klassen och eleverna själva har note-
rat förändringen. Kollegorna säger att det blivit mycket bättre och att klassen äntli-



133

gen fungerar. Efter klassens utvärdering på klassrådet i slutet av läsåret berättar 
mentorn att klassen var positiv över hela linjen. 

Fokus i det här avsnittet har varit på två av de studerade mentorerna för att 
belysa arbetet med klassens sociala klimat. Det betyder inte att detta inte har 
berörts hos de andra två mentorerna, men där har arbetet under det gångna 
läsåret legat på en annan nivå. Den andra mentorn på Enebacken jämför sin 
nuvarande klass med den klass han hade föregående läsår. Det var mycket pro-
blem som jag hade svårt att tackla, men den här klassen som jag har nu, den är ju självgå-
ende. Det är mer att förmedla information, berömma och ta upp ärenden på klassråd och 
liknande (mentor B).  En likartad beskrivning gör mentor D på Tallåker och 
beskriver en klass som fungerat från höstterminens start: 

Jag har haft tur, för jag har den här klassen med väldigt motiverade 
elever. Jag kanske har 3-4 stycken, som inte, som har det lite svårt för 
sig, men ändå är ambitiösa. Egentligen är det nog bara min klass som 
varit någorlunda från början. Det är nog speciellt i år. Jag tror kanske 
att min klass är den klass som lyfter de svaga, för dom är ganska goa 
och bjuder på sig själva medan det i andra klasser kan vara att de duk-
tiga tycker att de andra är pest och pina. Eleverna har hittat sin roll, 
dom är riktigt sociala och alla ser glada ut. (mentor D)

Vid den avslutande intervjun samtalar jag med mentor A om bl a hans pro-
jektarbete och olikheten mellan klasser och vad det betyder för mentorskapets 
utövande. Han konstaterar att tidsåtgången för att vara mentor varierar helt 
och hållet med vilken klass man har. Ett tyngre arbetsår innebär t ex inte mer 
samarbete med kollegorna och han lägger till att man tänker bättre lycka nästa 
år!

Individnivå – Eleven i centrum

Analysen på individnivå utgår från eleven i centrum. Ur temat har följande 
tre subteman urskiljts: Elevens lärandesituation, relationer för samarbete och 
utrymme för elevens lärande. I två av subtemana görs en närmare presentation 
av två elever. I subtemat relationer för samarbete presenteras Kalle som ger 
en motbild till elevernas bild av mentorns arbetsuppgifter och egenskaper i 
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kapitel sex. Avsikten är att belysa komplexiteten i mentorsuppdraget när det 
kommer till samarbetsrelationer. I subtemat utrymme för elevens lärande pre-
senteras Olle. Här är avsikten att synliggöra hur mentorns arbete över tid kan 
bidra till en förändrad lärandesituation för enskild elev.

Från gruppnivå och klassen följer nu närmast en presentation av vad som 
ligger till grund för mentorns arbete på individnivå. Presentationen utgår 
från följande teman: Elevens lärandesituation, relationer för samarbete samt 
utrymme för elevens lärande. Som en röd tråd i kapitel fem löpte elever-
nas betoning av att mentorn ska vara empatisk, social samt ha ett omhän-
dertagande ansvar och överblick över elevernas lärande. Många av eleverna 
beskrev samstämmigt mentorns funktion som någon att prata med och få 
stöd av, i synnerhet om det uppstår problematiska lärandesituationer. Som en 
motbild till den bilden kommer falleleven Kalle att presenteras närmare. Mot-
bilden beskriver ett annat sätt att se på relationen till mentorn än vad övriga 
elever har presenterat. Ur motbilden synliggörs därmed ytterligare en del av 
mentorsuppdragets komplexitet.

Elevens lärandesituation

Gemensamt för alla fallelever är att de har svårigheter att nå målen i ett eller 
flera ämnen, förutom den nionde falleleven (B3). Han är med i urvalet falle-
lever eftersom han till skillnad från de andra eleverna fanns med i en överläm-
nad dokumentation från grundskolan utifrån att han hade behov av särskilt 
stöd i matematik. Dock är han den ende av de nio eleverna som arbetar sig 
igenom läsåret utan IG-varningar. Vid läsårets slut når B3 målen för minst 
godkänd i alla sina ämnen. Han utgör också den ende eleven som exemplifie-
rar med namn på lärare i olika ämnen när jag frågar om vem som har ansvar 
för ditt lärande. Förutom B2 som svarar vet inte på frågan är annars eleverna 
samstämmiga och menar att ansvaret för lärandet är helt och hållet ens eget.

När eleverna berättar om sitt lärande synliggörs många olika bilder av elevens 
lärande. B1 säger om sitt lärande jag har svårt för att lära in, är typ för lat för att 
försöka, blir bara trött för sån´t är jobbigt. När jag protesterar över hur han använ-
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der ordet lat, jag har sett att han arbetar i klassrummet och själv har han 
tidigare berättat hur han försöker jobba, kontrar han med: Man kan väl säga att 
det är tråkigt då, jag har svårt att läsa, jag läser inte lika snabbt som alla andra… typ 
gör jag någonting, så typ kan jag det… eller när någon berättar. B1 har under läsåret 
genomgått en utredning och fått bekräftat att han är dyslektiker och behöver 
mer tid i studiesituationen. När jag kopplar hans uttalanden till de svårigheter 
som han berättar om till hur han hanterar dem och om det sker i samråd med 
någon i skolan svarar han: Nej, men jag håller det väl mest för mig själv. Samtidigt 
betonar han att han är väldigt nöjd med mentor B, våran mentor här är väldigt 
speciell mot de lärare som finns här. Han är justare, roligare, går att snacka med. Pojken 
berättar vidare att han har lättare för att lyssna sig till kunskap och menar 
att mentorn vet om hans svårigheter. Samtidigt kan han inte minnas att man 
brukar diskutera lärandet och på frågan hur mycket samarbete han har med 
sin mentor säger han: Det är inte så jävligt mycket egentligen.  I elevernas beskriv-
ningar av sig själva som elever är pojken inte ensam om att beskriva sig som 
lat. Gemensamt för både honom och de andra eleverna är dock att när man 
börjar tala om vad latheten består av tycks den minska och andra faktorer 
framträda i stället.  

Falleleverna beskriver hur de försöker hänga med på lektionerna och lämna 
in sina arbeten. För att lyckas med studierna beskriver de olika strategier. Det 
är flera elever som berättar att de är bättre på att lyssna sig till kunskap. Ytter-
ligare en av eleverna som också upplever svårigheter i att läsa säger: Läsning 
har jag rätt svårt för faktiskt och få in det i huvudet. Jag läser en hel sida och kommer 
inte ihåg. Jag får nog läsa många gånger. Jag läser högt. När någon berättar har man nog 
lättare (A1). Sju av falleleverna är klara över vad som stärker deras lärande och 
beskriver hur de använder och även kombinerar olika strategier (se bilaga 7). 
De personliga varianterna avslöjar en mängd olikheter. Fem av eleverna lyss-
nar helst in kunskapen, medan en elev tvärtom säger att hon absolut inte kan 
sitta och lyssna till läraren, då somnar jag (C1). Hon säger att hon i stället behö-
ver skriva och läsa själv. En annan elev som också har svårt för läsning uppger 
att han använder sig av repetition och läser en text många gånger, medan en 
av de andra pojkarna uppger att han behöver göra saker för att lära sig. Men 
det finns också andra faktorer som påverkar lärandet och även skapar oro: 
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Jag har rätt stor provångest. Även om jag tror jag vet allt inför provet… 
när man suttit och pluggat… så kommer man hit och blir jätteorolig, 
bara tappar bort allting. För man har jättestor press på sig, dom säger 
gör det här och det här och då blir man så ’ah shit, min framtid ligger 
där… man blir jätteorolig’. Kanske skulle man lägga upp lite fler prov 
än köra jättestora och kanske att läraren uppmuntrar lite mer… fast 
[kärnämnesläraren, tillika mentor C] hon är ju rätt bra på det. Förra 
terminen fick jag två poäng från G. Det var precis som jag sa innan, 
när man gick innan tänkte jag att ’ja, det här kan jag ju, det är bara att 
gå in’. Sen när man sätter sig och får se provet bara försvinner allting, 
då blir man jätte… alltså så här bara, ’vad skall jag göra’ när allt bara 
försvinner. [kommunicerade du med henne?] Ja, hon såg lite på mig, 
hon sa det, hon förstod mig… dom är bra på det på den här skolan… 
Men det börjar bli bättre nu… nu är jag i en bra skola med bra lärare. 
Läraren bryr sig mer om här tycker jag, dom vill verkligen att vi ska få 
G. Alltså dom satsar precis allting, det dom kan göra, för att vi ska få 
det. Då får man, att man kan klara liksom. Dom verkligen litar att det 
här klarar du, då känner man, då får man tillbaka självkänslan. Själv-
förtroendet. (D2)

Både D2 och D1 tar avslutningsvis i sina samtal upp betydelsen av lugn och ro 
för att kunna koncentrera sig. Till saken hör att båda eleverna går i den studie-
inriktade klassen på yrkesprogrammet, som av mentor D och undervisande 
lärare beskrivs som en underbar klass, men så snacksalig. Utifrån detta frågar jag 
flickan om hon får den arbetsro hon behöver i klassrummet. Flickan svarar att 
hon kan bli störd om läraren går iväg när man ska jobba, men då brukar det å 
andra sidan vara en massa andra som säger till. 

Den här flickan har haft stora svårigheter i engelska och vid min tredje inter-
vju handlar hennes berättelse (se bilaga 3) om att inte bli lyssnad till och få 
det stöd man behöver. Hon beskriver hur hon på mellanstadiet hade stöd och 
hur hon och hennes föräldrar också bad om det i samtal med mentorn på 
högstadiet, utan resultat. Under de tre åren på högstadiet bytte också klassen 
lärare i ämnet varje termin. Nej, det var väl sista terminen i nian innan NP [natio-
nella proven], så sa läraren ’du kommer inte klara det här!’ Men det har ju jag sagt i flera 
år! Men ni har ju inte lyssnat (D1). Hon beskriver vidare hur hon med nöd och 
näppe klarade engelskan. 
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När hon började gymnasiet förändrades det dock. När jag kom hit, fick jag hjälp 
från början. Det har blivit jättebra, det är skillnad. Dom pratar med eleverna om vad man 
vill och så… det gjorde dom inte där… på förra skolan. Ett uttalande som stärks av 
anteckningar från höstterminens klasskonferens. Läraren i kärnämnet beskri-
ver att flickan har stora brister i ämnet och mötet påbörjar en diskussion om 
man kan organisera om undervisningen på något vis. Något som senare sker, 
då man startar en liten grupp för ett antal elever i kärnämnet. Vid vårtermi-
nens utvecklingssamtal har mentorn en hälsning från kärnämnesläraren, att 
D1 kommer klara ämnet. Både mamma och dotter blir glada och flickan säger 
att ämnet känns bättre nu, men det är fortfarande tråkigt. Mentor D säger också att 
hon upplever att D1 börjat ta mer plats och inte alls är så tyst längre. Något som 
mamman tycker är skönt att höra, då det ständigt varit klagomål på det tidigare. 

Sammantaget tycks dock inte eleverna vara vana att prata om hur de själva 
lär. När jag ändå frågar om man inte pratar om det i skolan svarar falleleven 
Kalle (A2) något irriterat: Jo, men det har de väl inte gjort speciellt för mig!  I mina 
intervjuer fortsätter jag med att fråga eleverna vem de pratar med om sina 
studier och speciellt om det uppstår problem, varmed de olika eleverna svarar 
ingen eller möjligen någon av föräldrarna. Eleverna har ingen erfarenhet om 
att man samtalar om detta i skolan. Jag säger väl inte så mycket om´et. Det är bara 
morsan och farsan som vet om´et egentligen (A1). Senare i samtalet återvänder pojken 
och jag till om man inte diskuterar sitt lärande med någon i skolan förutom 
vid utvecklingssamtalen och då säger han återigen: Nej, om det inte är kris då 
(A1). Från att tala om hur eleverna lär är det nära till frågan om hur de under 
studiernas gång utvärderar sina prestationer i förhållande till målen. D1 upp-
ger att hon frågar lärarna om hon vill veta. Samtidigt säger hon:

Man märker ju på proven och sen när läraren pratar med en och så… 
efter proven, dom tar upp och säger var man ligger och så. Hon [men-
torn] pratar ju själv med varje lärare om hur jag ligger till, hur jag job-
bar. Hon tar upp det vid utvecklingssamtalet, för jag vet ju själv hur 
det går… är det nå´t är det ju bara att gå till henne, men jag vet ju själv 
hur det går. (D1)

Den här elevens uppfattning skiljer sig en aning från de andra falleleverna 
som uppger att de har koll på sina studier genom att: pluggar tills jag kan, har en 
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känsla, märker om man kommer efter, man [bara] vet det, går efter proven, man vet väl 
själv när man gör någonting, lärarens säger väl till, lärarna brukar varna (se bilaga 7). 
Man skulle kunna sammanfatta deras uppfattning med falleleven Kalles, som 
säger: Jag jobbar väl, så får jag se vad det blir! Man märker väl om man får IG på provet! 
Kalle är också den fallelev som jag nu kommer presentera närmare.

Relationer för samarbete

I en av de studerade klasserna med ett tuffare socialt klimat går Kalle (A1). 
Han är ett år äldre än sina klasskamrater och har gått ett extra år på gymnasiet 
(PRIV, programinriktat val) för att läsa upp sitt betyg i engelska, eftersom han 
inte hade nått målen för ämnet när han gick ur år 9. Vid mitterminskonferen-
sen (v 45) sammanfattar mentor A bilden av honom som snäll pojke, karaktärs-
ämnet ok. Samtidigt vänder mentorn sig till skolsyster och ber henne ta kontakt 
med pojken, då pojken uppgett att han har svårt för att sova. Läraren i engel-
ska berättar att Kalle vill, försöker och läser på, men prestationerna ligger lite 
under G. Matematikläraren ser inga problem. Svenskläraren menar att Kalle 
klarar sig, men behöver hjälp hela tiden. Idrottsläraren påtalar att Kalle är 
jätteaktiv, snackar hela tiden, vilket är till hans nackdel, han kan bli hackad på. 

Vid utvecklingssamtalet några veckor senare (v 47) berättar mentorn att Kalle 
utvecklas starkt i karaktärsämnet, men att han bör vara mer aktiv på lektio-
nerna och svara oftare. Kalle svarar med att han är osäker på om svaret är rätt 
och då hellre tiger. Mentorn betonar att han ser hur han har utvecklats starkt 
i den elevgrupp han ingår i. Kalle håller med, men tycker också det är jobbigt. 
Hans kamrater säger att han hänger på en av de andra killarna i gruppen. Fast 
det gör jag inte, men det är svårt att säga ifrån. Mentorn tar upp Kalles sovvanor och 
både mamma och son menar att även om han kommer i säng, kommer han 
inte till ro. När man diskuterar engelskan säger mamman att Kalle inte ville 
göra den muntliga redovisningen vid det nationella provet i år 9 och därmed 
inte nådde G. I övrigt nådde han målen. Kalle har bett om stöd i engelskan 
och mentorn undrar hur det fungerar. Kalle berättar att det har tillkommit en 
lärare i klassrummet, men annars har det inte hänt så mycket. I övrigt säger 
pojken att han trivs bra. 
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Vid vår första intervju frågar jag om det uteblivna betyget i engelskan utifrån 
uppgifterna vid utvecklingssamtalet. Kalle kommenterar den muntliga delen 
av det nationella provet med: Ja, jag sa ju lite, men den andre jag snackade med, han 
kunde ju nästan allt!  Han är inte klar över skälet för det uteblivna betyget, men 
lägger till jag bryr mig inte heller. Kalle säger jag är kass i engelska och att han helst 
skulle vilja slippa den. Det är bara onödigt och jag kommer inte att snacka engelska 
sedan. Han säger sig inte heller få den hjälp han behöver idag. Samtidigt tror 
han att om han skulle få hjälp är det av en viss lärare och då skulle jag inte vilja 
ta emot den. 

Under vårens klasskonferens påtalar läraren i engelska att hon är bekymrad 
för Kalles engelska. Han skrev också IG på senaste provet. Vårt mål är att alla 
ska få G, men jag tror inte Kalle kan bli det. Mentor A säger att Kalle kan arbeta 
med engelskan på en av hans lektioner, eftersom Kalle är klar med en av 
karaktärsämneskurserna. Läraren i engelska säger då att hon kommer skicka 
med Kalle uppgifter. Vid den avslutande intervjun i maj uppger Kalle att det 
fortfarande är problem med engelskan. Jag får säkert IG. Det är sån´t man får leva 
med! På min fråga om det extra året han gick för att läsa upp engelskan inte 
hjälpte, svarar han ett bestämt nej! (Enligt gymnasiets intagningslista grundar 
sig antagningen av Kalle till yrkesprogrammet på ett betyg där han nått målen 
för G i alla sina ämnen inklusive engelskan.) I slutet av läsåret berättar mentor 
A att han erbjudit Kalle extra stöd i engelskan, men han ville inte ha det. Jag sa 
vi kan hjälpa dig. Vi skulle få uppgifter från läraren i engelskan som han kunde ta med 
sig till en av mina lektioner, eftersom han redan var klar i den kursen. Två tillfällen hade 
han med sig uppgifter. 

Kalle och jag samtalar om hans lärande. Det här yrkesvalet har han varit klar 
över ända sedan han var liten. Han beskriver hur han trivs i skolan jämfört 
med tidigare. Jag vill inte vara hemma, ifall jag är sjuk går jag ändå. Innan när jag gick 
i 9:an, gick jag hem så fort jag kände mig dålig. Vidare pratar vi om hur Kalle lär. 
Kalle säger att om han pratar med någon om det är det med mamma, inte 
med någon i skolan. Han är dock klar över när lärandet fungerar som bäst:

När någon berättar för mig! Jag sätter mig inte ens och läser. Jag gör 
inte ens läxorna. [om att han fick VG på senaste provet i ett av karak-
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tärsämnena] För att jag varit med på lektionerna! Det jag klarar mig 
på är ju att jag fått höra, det man berättat på lektioner. Jag lär mer när 
jag har intresse för det, för då är jag mer med. Fast jag är nöjd bara jag 
klarar mig. 

Kalle har ingen uppfattning om huruvida lärarna är medvetna om hur han lär 
bäst och svarar med tystnad när jag frågar om det inte vore bra att berätta det. 
På min fråga om han har några förväntningar på hur lärarna kan stödja hans 
lärande, menar han att det är mitt ansvar. Han har ingenstans där han hämtar 
stöd och diskuterar aldrig sitt lärande med mentorn. Jag har inget stort samarbete, 
inte så [med mentorn]. Med referens till hela sin skolhistoria säger han: Det [dis-
kuterat lärande] har dom väl inte gjort speciellt för mig! Eftersom jag tycker mig 
kunna peka på flera delar där han är klar över vad som skulle underlätta för 
hans eget lärande, för jag över samtalet på huruvida han skulle kunna tänka 
sig att använda sitt kunnande om han fick egna barn. Följande samtal utspin-
ner sig:  

- När du får egna barn då, om de får problem med engelskan?
- Då får de ha det, man är väl inte sämre för att man inte kan eng-

elskan!
- Nej, absolut inte! 
- Nej.
- Jag bara tänkte så här, eftersom du själv vet vad du har fått kämpa 

med, kommer du gå in och ställa några krav?
- Nej, det kan jag inte ha.
- Varför inte?
- För kan jag det inte bättre själv så ska jag inte gnälla.

Liksom flera gånger tidigare återkommer Kalle även här till att studierna är 
hans eget ansvar: 

Det är ju jag som gör proven, det måste väl vara jag, eller. Nä, jag stäl-
ler bara krav på mig själv. Det är slöseri med energi och klarar man det 
inte, är det bara att ta sitt IG. Jag tror alltid det värsta, sen får jag ta det 
som det kommer. 

När vi pratar om mentorns uppgifter beskriver Kalle det så som min mentor. 
Han ska kunna det han gör och vara erfaren. Hjälpa till och se till att det går bra. Kalle 
menar att mentorn följer hans studieresultat genom att säga till om han får veta 
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jag gjort något dumt. För egen del menar Kalle att han har koll på sina studier 
genom att gå efter vad jag får på proven. 

Vid mitten av vårterminen uppstår det en konflikt i klassen och på klasskon-
ferensen berättas det att Kalle efter en incident på en lektion har rykt ihop med 
en lärare. Upprinnelsen till det hela var retsamma kommentarer från en klass-
kamrat. Mentor A berättar för lärarna att Kalle är mycket känslig och har varit 
mobbad ända sedan mellanstadiet. Det är en kunskap som kommit fram först 
nu. Läraren i svenska lägger till att hon har kommit på andra elever i klassen 
med att sitta och väsa elakheter till Kalle. När hon konfronterat eleverna med 
detta har de sagt att det är mest på skoj. Till just arbetet kring Kalle återkommer 
mentorn vid vår avslutande intervju:

Det kom ut mer och mer. Vi började ju nästan undra vad det var för 
fel med grabben. När vi gav honom beröm för att han gjort något bra 
tog han det ju nästan som en personlig förolämpning. Han utgår alltid 
ifrån att han kommer att misslyckas, ’jag kommer aldrig klara det, det är 
ingen idé’, då började man ju undra. Kamraterna började också undra 
och till slut blev de förbannade på honom, för den attityden. Han fick 
en rejäl utskällning av klassens ledarfigur: ’Om jag säger att det är en 
smutsfläck på väggen här så tar du det för ett personligt angrepp, din 
dumme jävel!’ skrek han rakt ut på ett klassråd. Det blev ett förfärligt 
liv, med konflikter mellan flera stycken, som jag fick ta hand om.

Vid vårterminens slut är jag med vid ett avslutande mentorssamtal mellan 
Kalle och mentor A. Mötet inleds med att de gemensamt tittar igenom den 
individuella studieplanen. Kalle inleder mötet med att säga vet inte om det finns 
något positivt, varmed mentorn kontrar med klart det finns! De går därefter 
igenom de olika ämnena, vilket även innebär planering inför höstterminen. 
Eleven tror att han har ett G i svenska, vilket mentorn bekräftar. Kalle lägger 
till att han tror han behöver stöd i svenskan. Om engelskan säger han jag behö-
ver stöd. Det har jag behövt ända sedan jag började. Det har jag alltid haft behov av. Det är 
därför jag har gått om. Mentorn undrar vad det är som är svårt och Kalle svarar 
jag kan inte uttala. Därefter utspinner sig ett samtal om att man kan träna upp 
sig, men Kalle är bestämd och anser jag kan väl inte öva om jag inte kan. Betygs-
mässigt för övrigt har Kalle två VG, två IG (varav ett i engelskan) och resten 
G. Mentor A talar om självkänslans betydelse och framtiden och att Kalle 



142

låter lite negativ, men möts med en bestämd kommentar: Jag kommer se till att 
jag klarar det. De avslutar mötet genom att skriva in i den individuella studie-
planen att Kalle har lättare för att ta till sig kunskap muntligt än skriftligt. 

Även om de andra falleleverna inte heller beskriver mentorn som direkt 
samarbetspartner i skolarbetet presenterar ändå deras beskrivningar bilden 
av en möjlig och i viss mån fungerande samarbetspartner för deras lärande i 
skolan. Det gör inte Kalle, även om hans önskementor är som den mentor 
han har idag: Va´som mentor A! Kunna det han gör. Vara erfaren och veta vad han 
håller på med! Mentorns betydelse för honom som elev avgörs av hur skicklig 
mentorn är i sitt ämne samt i att undervisa: Beror på hur mentorn lär ut i sitt 
ämne. Kalle tycks se lärarens uppdrag som mentor som enbart en adminis-
trativ funktion, där han själv som elev intar en objektposition. Kalle inser att 
mentorn äger kunskap om honom som elev, men ser inte att den skulle kunna 
användas för gemensamma handlingar för att påverka hans lärandesituation. 

Utrymme för elevens lärande

Vid en av mina första samtal med mentor A uttrycker han bekymmer för sin 
elev Olle och huruvida han kommer kunna fullfölja det valda programmet. 
(Han är inte en av falleleverna.) Pojken har svårigheter både inlärningsmäs-
sigt och socialt i klassrummet. Mentorn har dock inte fått någon information 
eller dokumentation överlämnad från den tidigare skolan. Det finns också 
tendenser till mobbning i klassrummet. Händelser som fick några av elev-
erna i klassen att i ett tidigt skede aktivera sig och ta kontakt med mentorn 
utanför skoltid, för att påtala det ohållbara i skolsituationen. Mentor A för-
söker komma åt problematiken och få underlag för handling genom samtal 
med eleven, dennes föräldrar samt sina kollegor. Han inhämtar även stöd 
hos studievägledaren och specialpedagogen. Den senare ber han komplettera 
med en specialpedagogisk kartläggning. Kartläggningen visar att pojken har 
stora läs- och skrivsvårigheter. Mentorn menar att pojken kanske kommer 
att klara gymnasieprogrammet om man reducerar någon kurs. Han diskute-
rar också andra skollösningar med sina kollegor, som att eleven byter över 
till PRIV (programinriktat val). PRIV har dock inga lediga platser kvar och 
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eleven skulle därmed få vänta tills nästa år och på det viset gå ett extra år i 
gymnasieskolan. Mot slutet av februari har mentors oro för eleven dämpats 
något. Under läsårets gång sker också något, som i sina delar varit mer eller 
mindre osynliga både för mentorns och för mina ögon, men som mot läsårets 
slut framstår med all tydlighet.  

Pojken tillhör klassen där mentor A bedrivit ett eget projekt runt klassens 
sociala klimat. Under året har jag också kunnat följa hur mentorn fortlöpande 
prövat olika pedagogiska lösningar runt eleverna. Vid ett tillfälle är jag med 
när eleverna får tillbaka och går igenom ett prov de haft. Olle har inte klarat 
det och mentorn tar honom åt sidan för att prata enskilt. Mentorn går ige-
nom de olika uppgifterna och eleven får tid för att svara och förklara. Det 
visar sig att eleven vid några tillfällen kan svaren, men ingenting finns ned-
skrivet. Eleven menar att han blir så stressad vid prov, det bara blir så. Efter 
genomgången av provet tar pojken upp att han har problem med uppgiften 
att vara gruppledare i det pågående projektarbetet. Mentorn och Olle disku-
terar problematiken. Vid ett senare tillfälle ser jag hur mentorn samlar alla 
gruppledarna och gör en noggrann genomgång, grupp för grupp. Ledarna 
får redogöra för gruppens arbete och det utspinner sig ett gemensamt samtal 
kring hur långt arbetet kommit, eventuella problem samt vad som kan vara 
viktigt att tänka på.

I början av maj är jag med när eleverna arbetar med en konkret kommande 
yrkesuppgift i karaktärsämneslokalen. Olle utmärker sig genom att arbeta 
mycket noggrant och målmedvetet. Jag kommenterar detta till mentorn, som 
instämmer och lägger till att han har noterat detta. Pojken syns numera på ett 
helt annat sätt i gruppen. När eleverna senare ska arbeta teoretiskt utifrån ett 
visst material och Olle vid sitt bord lyfter blicken mot ett av de andra borden, 
lyfter genast en av killarna där på sin bok för att visa att det är rätt bok. Jag 
konstaterar, vilket mentorn bekräftar, att Olle verkar vara mycket mera inne 
i gruppgemenskapen nu. Det var inte så i höstas. Olle höll sig då som en 
skugga i bakgrunden. Olle tycks numera ta en helt annan plats klassrummet. 
Han verkar räknas in av både de andra och av sig själv. Han lyckas bättre i sina 
studieresultat och i karaktärsämnet beskrivs han av mentor A som den mest 
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noggranne eleven i gruppen. Han förstår genast vilket arbete som ska göras 
i arbetslokalen och genomför det väl på eget initiativ. Det har skett föränd-
ringar i elevens lärandesituation som både mentor A och jag först nu tycks ha 
fått syn på. Förändringarna har förmodligen skett i så små steg att de inte blir 
synliga förrän de sammanfattas i ett enda kliv. 

Vid mentorns och mitt sista samtal konstaterar han att Olle kommer att gå 
kvar på programmet och han menar att stödet i kärnämnena har gett resultat. 
I några av karaktärsämnena finns dock några områden av svårigheter kvar: Vi 
fick ju sätta in enormt mycket stöd och det blev ju ändå två IG:n tyvärr. Dock konsta-
terar mentor A att resultatet är över förväntan mot hur det såg ut vid juletid. 
Mentorn kommenterar med att resultatet kan ses i ljuset av den extra tid han 
gett honom (och de andra eleverna). Han menar att Olle och de andra elev-
erna inte hade behövt ha några IG:n över huvud taget: 

Hade de bara tagit de tillfällena jag erbjudit dem, hade de klarat det 
också. Det är ju deras brist på läsförståelse. Hade de kommit på den 
extratid jag satt upp, där jag muntligt kan visa och illustrera, så hade de 
klarat det. (Mentor A)

Det finns fler exempel i dataproduktion på hur mentorernas arbete verkar ha 
bidragit till att synliggöra elevernas lärande för dem själva. Mentor C som har 
haft flera mentorssamtal med falleleverna C1 och C2 om deras lärandesitua-
tion säger:

Båda har hög integritet och är inte sådär jättelätta att komma nära inpå. 
Båda har ju vissa inlärningssvårigheter, beroende på vissa ämnen och 
har det tufft, ändå har de tagit sig över ribban och klarat kurserna. Jag 
tror det som hänt specifikt, är att dom fått en liten självinsikt också, 
dom vet vad det kan bero på och har egna förslag till hur man kommer 
åt det. (mentor C)

Mentor B beskriver ytterligare ett sätt att förhålla sig till sina elevers lärande, 
genom att besöka sina elever i karaktärsämneslokalen: 

Ofta vill jag då gärna att de visar mig saker och ting. Är det några med 
dåligt självförtroende, ’ja men visa hur det fungerar’, bara för att dom 
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kan nå´t som inte jag kan. Så att dom ser att dom är duktiga på någon-
ting, som kanske inte alla kan. (mentor B)

Mentorernas förhållningssätt till eleverna tycks innebära att de även får möta 
problem hos eleverna som är indirekt relaterade till elevens lärandesituation. 
Mentor A påpekar att ofta ser läraren eller mentorn om eleven har problem. 
Det märks ju på beteende och prestationer, då brukar man ju försöka ta ett samtal och 
då brukar det komma fram vad det är. Hur det fortsatta samarbetet mellan eleven 
och mentorn sker beror på hur problemet ser ut. Om det är ett problem som 
går utanför mentorns område brukar mentor A samråda med eleven: Jag frågar 
alltid om det är ok och vi bokar kanske en tid hos kuratorn. 

Det finns således utrymme för enskilda samtal där mentorn engagerar sig och 
ibland även hjälper eleven med att kontakta andra instanser, som bättre kan 
svara mot elevens behov, t ex kurator eller skolsyster. En av mentorerna berät-
tar om en av sina elever som ofta har ont i huvudet och magen. Det kommer 
så småningom visa sig att eleven varken äter frukost eller lunch, utan äter först 
ordentligt på kvällen hemma. Eleven är orolig för att kräkas på bussen till sko-
lan och i skolan. Eleven har klagat över yrsel och illamående, att han kan sitta 
i klassrummet och börja må illa och känna sig tvungen att gå ut. Vid vårter-
minens start är mentorn fortsatt bekymrad för eleven. Mentorn har talat med 
föräldrarna samt kommit överens med pojken om att denne tar med sig något 
att äta till första rasten på dagen. Vid klasskonferensen under vårterminen är 
en av de undervisande lärarna frågande inför denne pojkes beteende, som då 
mentorn kan ge en förklaring till. 

Mentorskapet kan också innebära att läraren får härbärgera svåra samtal. Sam-
tal där eleven har utsett mentorn att vara den ende som man vill prata med. 
Vid ett av mina fältbesök på en av skolorna stannar, vid rasten då mentorn 
och jag brukar gå till personalrummet, en av eleverna kvar i klassrummet. Jag 
frågar genast om jag skall gå ut. Nejdå, jag kan vara kvar enligt eleven. Sam-
talet visar sig vara högst personligt. Det känns som om jag inte borde lyssna. 
Samtidigt som samtalets gång inte gör det lämpligt att bryta eller bara resa sig 
och gå ut. 



146

Mentorn visar stor lyhördhet och skicklighet i att föra samtalet. Det ställs 
raka frågor och påståenden kopplade till en tydligt visad medkänsla. Det är 
inget samtal man går in och bryter, men jag säger återigen till eleven vid sam-äger återigen till eleven vid sam-ill eleven vid sam-
talets slut att ni borde ha sagt till mig att gå ut. Eleven säger återigen med 
bestämdhet att det är ok. Mentorn ventilerar en liten del av problematiken 
vid en senare klasskonferens, där de andra lärarna menar att kuratorn borde 
engageras. Men mentorn påtalar att både det och att samtala med föräldrarna 
motsätter sig eleven. Det finns också skäl till det. 

Vid den avslutande intervjun talar mentorn och jag om de svåra och tunga 
samtal som en mentor kan få härbärgera. Mentorn berättar att samtalen ovan 
har lett till att mentorn själv har sökt kontakt med både samhällets sociala och 
hälsovårdande myndigheter för att få stöd i sitt agerande. Eleven har också 
varit införstådd med att mentorn har sökt råd hos andra instanser. Mentorn 
summerar själv med att det har fungerat och påpekar att även om eleven säger 
att det är en privatsak innebär nätverket av rådgivare att det är fler som stöttar. 

Skolnivå – Kollegorna i centrum 

Analysen på skolnivå utgår från kollegorna i centrum. Ur temat har följande 
subteman urskiljts: Utrymme för samarbete och korta och långa kommu-
nikationsvägar. Med kollegorna i centrum analyseras grunden för lärarnas 
genomförande av uppdraget utifrån skolnivå. Centralt i beskrivningen är hur 
mentorerna uttrycker behov av samarbete. Å ena sidan betonar mentorerna 
vad närheten till kollegorna i tid och rum betyder för det pedagogiska samar-
betet. Å andra sidan beskriver de avsaknad av samarbete och återkopplingar 
på genomfört arbete. 

Utrymme för samarbete

På båda skolorna betonar mentorerna närheten till kollegorna som betydel-
sefull för det pedagogiska samarbetet. Ett samarbete som oftast sker utanför 
den tid som är schemalagd för konferenser.  Konferenserna beskriver lärarna i 
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stället som forum för informationsutbyte: De här sakerna anser jag man kan få ett 
mejl om, jag anser att man kunde diskutera mer på dessa möten (mentor C). Mentor D 
yttrar det kan vara mycket tugg [angående konferensers innehåll], när man så väl behöver 
pedagogiska diskussioner. Det är många som går i protest till vissa konferenser. Denna 
uppfattning väcker idéer om andra samarbetsformer bland lärarna. Någon 
lärare på Tallåker säger att ämnet borde vara det som förenar vilka som bör 
arbeta närmare medan de studerade mentorerna på Tallåker förespråkar att 
lärarnas samarbete i laget bör organiseras utifrån vilka elever man undervisar. 

I praktiken är det senare en form av organisering som Enebacken tillämpar 
vid sina klasskonferenser. Där ansvarar respektive lärare i egenskap av mentor 
för att de undervisande lärarna i klassen kallas till möte en gång i månaden. 
Nackdelen tycks emellertid då vara att de undervisande lärarna inte priori-
terar mötet på samma vis, som när det är fastslaget i skolans kalendarium. 
Dessutom visar det sig att mentorn inte kallar till möte med regelbundenhet, 
vilket får ledningen att reagera och dels ange ett minimum av konferenser 
per termin och dels kräva in protokoll från mötena. Från mina deltagande 
observationer kan jag dock konstatera att när dessa möten kommer till stånd 
på Enebacken och lärarna sluter upp ägnas mötet helt åt diskussioner kring 
det pedagogiska arbetet runt eleverna i klassen.

Förutom mentorernas önskan om mer pedagogiskt samarbete i vardagsar-
betet uttrycker de också ett behov av att få diskutera skolans olika mål så att 
man är överens och förstår samma sak vid bedömningar t ex. Och att också 
ha tid att tillsammans gå igenom kursplanerna, men sådana saker har vi inte tid 
att diskutera (mentor D respektive mentor A):

Det vi saknar alla på det här stället är att vi inte har några pedagogiska 
diskussioner. Vi skulle kunna ha jättemycket att ge! Varandra. För kär-
nämnes- och karaktärsämneslärarna träffas så sällan. Det är över kaf-
fekoppen i fikarummet eller nå´t och det är synd. […] Hade man en 
annan struktur och organisation skulle vi mycket väl kunna fånga upp 
varje vecka, så det inte hann gå så långt mellan vissa saker. Men det 
krävs att det är någon annan, vi kan inte hålla på att organisera allting 
själva, det måste vara någon annan som har strukturerat upp timman 
[konferenstiden]. (Mentor D)
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Mentor C påpekar att det skulle vara bättre om arbetslagets deltagare var färre 
när man samtalar om elever. Att vi inte bara konstaterar att det är en elev som har 
stora svårigheter, utan också diskuterar vad gör vi nu?! Alla de studerade mentorerna 
beskriver i olika ord men med samma innehåll hur informationsutbytet mel-
lan lärarna går via lappar, mejl och snabba möten i korridorer och personal-
rum. Det viktiga är att snabbt nysta i problemet och synliggöra för eleven jag 
bryr mig, jag vet att det är tufft för dig och vi jobbar på det… Det gäller att vårda eleven, 
det är det viktigaste. Lyckas vi inte med det, är vår ämneskunskap ingenting (mentor C). 
När man har en elev som är behov av stöd i något ämne får man:

Ibland gå på kollegan [som undervisar i ämnet]. Jag vill faktiskt att du 
försöker det här. Man driver det lite grann, fastän man kanske får ett 
nej först då och så kan man fundera om det inte är möjligt på något 
sätt i alla fall. (mentor C)

Korta kommunikationsvägar är ju a och o när man har elever med problem. Man kan 
lösa det snabbt och det går inte åt flera veckor, för då fattar ju inte eleven vad man pra-
tar om (mentor C). Det är också en fördel om man ibland kan titta in hos 
sin kollega, om man behöver byta några ord med någon av ansvarseleverna. 
Mentor C påpekar vikten av att se sina elever i andra sammanhang. Det kan 
vara elever som nästan sover på mina lektioner, tycker det är världens tråkigaste för-
modligen. De har inte valt det här programmet för att läsa mitt ämne, utan för att få 
va´ i karaktärsämneslokalerna och där är hon en helt annan person alltså! Mentorn 
utvecklar resonemanget och menar att då kan man använda det positiva som 
utgångspunkt i sina samtal med eleven till hur det kan bli bättre på andra 
lektioner också. 

Mentor C beskriver ytterligare fördelar med att besöka varandras lektioner, 
eftersom det ibland skymtar fram någon sorts skillnad mellan karaktärs- och 
kärnämneslärare. Man har nog lite fördomar om varandras jobb och därför är det bra att 
ha de här korta vägarna till varandra. Den här skillnaden skymtar fram i en eller 
annan form på båda skolorna. Mentor D säger: 

Det tog mig säkert fem år att bygga upp min lärarsjälvkänsla, att jag 
inte är så där himla oduglig som andra kan gå och titta ned på och 
så där. Ja, det har ju varit ett väldigt glapp mellan yrkeslärare och… 
alla… Man är ju inte värd lika mycket och dom tror att man inte läst 



149

någonting… och… har du så många poäng? Men här är det skönt, för 
våra teoretiska lärare, vi har absolut inte, jag känner att vi är på samma 
teoretiska nivå allihopa.

Den antydda skillnaden mellan lärares ämnesinriktningar tycks ibland även 
innefatta en syn på eleverna beroende på vilka ämnesval, dvs program de 
har valt.  Vid en av klasskonferenserna på Enebacken konstaterar lärarna att 
en av klassens elever presterar mycket bra i ett av kärnämnena: Han är jät-
teduktig, förbrukar alla extra uppgifter! Mentor A kommenterar då med att han 
skulle kunna ha MVG, varvid kärnämnesläraren svarar: Då hade han gått ett 
annat program! Detta kommenteras inte vidare i konferensen, men när jag vid 
ett senare samtal med mentorn för det på tal finns det mycket starkt kvar i 
minnet. När jag långt senare vid min intervju med rektor tar upp den mötta 
kommentaren, kommenteras det först med en längre tystnad och sedan det 
var en väldigt dum kommentar! Problemet är dock inte obekant för rektor, som 
berättar att ett läsår hade de haft en elev som presterade toppresultat i ett av 
kärnämnena. Det hade då väckts funderingar utanför det egna programmet 
huruvida elevens provresultat var tillförlitliga, eleven skulle t o m få göra om ett 
prov, men det blev inte av. 

Vid ett tillfälle hamnar jag mitt i en diskussion bland yrkesprogrammets per-
sonal på Enebacken. Man funderar över om det ställs olika krav för samma 
kurs beroende på lärare och var denne undervisar. En av lärarna påpekar 
att A-kursen inom ett ämne kan ha olika innehåll, men att det är ju ändå 
samma betygskriterier som gäller. Annars är det liksom att fördumma eleverna lite 
på något sätt. En av kärnämneslärarna på yrkesprogrammet beskriver att när 
alla ämnesföreträdarna inom gymnasiet träffas för konferens runt sitt ämne 
framträder en skillnad i syn på varandras elever:

När det kommer till böcker, ’ja de böckerna är lite för avancerade för 
dom på yrkesprogrammet’ och då lägger man inte krutet på dom, och 
då känner jag att ja… ja jag känner att jag kör mitt eget race. Vi blir 
nästan alltid exkluderade när det gäller att gå på teater, författarbesök 
och sån´a saker… Nej för ’dom läser ingenting, dom är inte intresse-
rade’ och sån´ a tankar kommer upp hela tiden.
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Korta och långa kommunikationsvägar

Oavsett de tidigare aviserade korta kommunikationsvägarna tycks det inte 
alltid vara helt enkelt att för lärarna att nå varandra. En av mentorerna kon-
staterar t ex under höstterminen efter att ha följt sin klass under en kolle-
gas lektioner, tagit del av bristande elevresultat i ämnet och samtalat med 
sina elever, att lärandesituationen i ämnet behöver förändras. Förmodligen 
skulle eleverna ha nytta av att repetera vissa delar, vilket också en av eleverna 
föreslagit till mentorn som lösning. Även om mentorn själv poängterar sin 
positiva inställning till konstruktiv kritik, är dock mentorn osäker inför hur 
kollegan skulle uppfatta detsamma och tänker därför framföra förslaget till 
ändring som elevernas idé. 

Ibland tycks det således vara svårt att veta hur man ska framföra synpunkter 
till varandra. Tidigare har jag nämnt hur några ansvarselever vid terminens 
slut plötsligt stod med ett antal IG-varningar i sin hand utan att mentorn 
fått någon information. Mentor B beskriver hur de i hans klass undervisande 
lärarna endast signalerade att allt gick så bra i min klass, men sen [vid vårterminens 
slut] helt plötsligt var det några som fick IG. Mentorn konstaterar att det till viss del 
säkert beror på hur eleverna tagit ansvar för sina studier, men påpekar samti-
digt att några av eleverna kanske hade behövt hjälp. Ett återkommande tema hos 
alla fyra mentorerna är avsaknaden av samarbete med kollegorna i och för 
det direkta elevarbetet. Likaså saknar de återkoppling från skolledningen och 
elevvårdsteamet på genomfört arbete kring elever.

Efter diskussioner i arbetslaget kring ett större antal elevers bristande kun-
skaper i ett ämne, får mentor C i uppdrag att under vårterminen arbeta med 
en grupp elever. Senare under terminen återkommer hon i våra samtal till hur 
ansvaret för eleverna blir helt och hållet hennes eget: Där får jag simma själv! 
Den ende som hade kommenterat hennes arbete var specialpedagogen som 
när hon såg gruppens namnlista hade yttrat: Oj, du får ta dem själv?! [i betydel-
sen av antalet elever och omfattningen av stödbehov]. Mentorn betonar att 
hon är mycket nöjd med gruppens framsteg, men mycket kritisk till bristen på 
uppföljning i övrigt: 
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Det är väl min stora besvikelse, att jag inte alls känt någon uppback-
ning med de här eleverna. Jag har inte fått en fråga en enda gång av 
någon i elevvårdsteamet. Från den dagen det gjordes en sådan grupp 
blev det avklippt. När det var ordnat var bollen min, helt och hållet. 
Min förväntan hade ju varit mera uppbackning och att man jobbat 
mera med elevvårdsteamet, att dom jobbat mer åt lärarhållet också. 

Mentor C lägger till att när hon möter elevvårdsteamet handlar det oftast 
om kallelse till elevvårdskonferens. Det betyder egentligen att det gått så långt, att 
det redan är ett misslyckande. Då försöker vi ju rädda barnet som redan har ramlat ner. 
Liksom hon efterlyser samtal i laget om det vardagliga pedagogiska arbetet 
önskar hon också en ledning som är mer närvarande i den dagliga verksam-
heten. Jag har haft fyra rektorsbesök i min undervisning på 17 år, två gånger bad jag om 
det själv. Hon drar parallellen till hur hon strävar efter att se och lyssna till sina 
elever och att det också behövs mellan ledning och lärare. 

Vi behöver också bli sedda. Vi har medarbetarsamtal en gång om året, 
men då pratas inte undervisning utan kompetensutveckling. [Ledar-
skap är väl ändå att] ha någon vision, synliggöra verksamheten och få 
andra att växa! Man får hela tiden söka upp rektorn, det är ingen som 
kommer och frågar hur det har gått eller så. Rektor har blivit mer osyn-
lig och det är oroväckande, man vill ju ha en stark ledare.  (mentor C)

Utifrån kritiken över hur konferenstid används väcker mentorerna frågor om 
hur skolans ledning organiserar och leder verksamheten. Bland de studerade 
mentorerna uttrycks en kritik mot hur skolans ledning aviserar och analyserar 
diskussioner i skolans verksamhet, ger feedback, utvärderar och leder verk-
samheten. I kritiken ingår både en förståelse för ledarskapets överbelastning 
av uppgifter, som krav på ett ledarskap som får andra att växa. Mentor C 
drar paralleller till sitt uppdrag som mentor och menar att det eleverna för-
väntar sig av sin mentor är det som jag efterlyser från ledningen. De studerade 
mentorerna saknar ett ledarskap som reagerar på lärares olika synpunkter och 
utvärderingar och som fortlöpande följer upp verksamheten. Verksamhetens 
utvärderingar beskriver mentorerna som stackato-övningar utan inbördes 
sammanhang. En av mentorerna skissar på risken med att pedagogerna då 
drar åt olika håll och att var och en kör sitt race. 
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Mentorernas avsaknad av feedback gäller även deras arbete tillsammans med 
eleverna på klassrådstiden. På båda skolorna genomförs regelbundet klassråd, 
där klasserna skriver protokoll och lämnar till rektor. Det hör dock till undan-
tagen att eleverna ges någon respons. Vanligtvis får varken mentorerna eller 
eleverna någon återkoppling på de inlämnade protokollen. 

Jag skickar iväg protokollen, men vi får ingen respons på det. Eleverna 
har inte sett elevdemokrati konkret, hur det går till. Det är synd. Jag 
upplever ju att den informationen som går uppåt skulle kunna gå nedåt 
också, men det har inte hänt. (mentor B)

Vid två personalkonferenser på Tallåker diskuterar personalen klassrådstiden 
och dess innehåll. Det är många röster som höjs, men den gemensamma näm-
naren är att eleverna får aldrig någon respons, vi skulle egentligen kräva feedback tillbaka 
inför nästa klassråd! Vid det påföljande konferenstillfället tas detta åter upp av 
en av deltagarna eleverna måste få feedback. Hur många gånger har inte eleverna skrivit 
och skrivit protokoll – aldrig fått ett svar! Då är det ingen idé! Vid min avslutande 
intervju med mentor D tar hon åter upp att formerna för utvärdering brister 
när det gäller arbetslagets arbete:

Allt som vi utvärderar får vi aldrig tillbaka med någon feedback. Det 
efterlyser vi också, har vi gjort länge. Vi skriver och skriver, tycker och 
tycker, men det blir inget. Det hamnar någonstans och sen ska vi göra 
samma sak igen och då kommer vi på något annat, men det blev aldrig 
något på det första.  Det är ändå någon som måste driva, för vi är för 
många och vi har för mycket annat. Annars kan säkert alla driva sitt, 
det blir att var och en kör sitt race. (mentor D)

Under vårterminen får jag ta del av Enebackens programarbetslags gemen-
samma utvärdering inför skolans kvalitetsredovisning. Laget framstår som 
mycket kritiskt till hur skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd är 
utformat. Man menar att skolan saknar rutiner för att tidigt upptäcka dessa 
elever och skolans lösningar ses som statiska och ej anpassade efter elevers 
behov. I slutet av läsåret samtalar mentor A och jag om några av hans elevers 
stödbehov. Behovet var konstaterat redan en bit in på höstterminen och men-
torn hade påtalat behovet utifrån sin samlade dokumentation. Nu vid vårter-
minens slut undrar jag hur man utvärderat det gångna året avseende stödets 
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utformning. Mentorn menar att någon utvärdering inte sker. Det är en penga-
fråga och det stöd som funnits har fördelats. Sen är det inget mer med det.

Vid det här laget har det säkert framgått att de studerade mentorerna är 
mycket engagerade i sitt uppdrag. Ett engagemang och utövande av mentor-
skapet som ibland tycks väcka synpunkter från kollegor. Ibland kan det komma 
lite beska kommentarer. Mentor B talar utifrån erfarenhet från spontana möten 
med både sina och andra elever, då de gärna har samlats runt mentorn och det 
kunnat tolkas som lite oordning i klassrummet. Det kan också vara uppgifter 
som mentorn tar på sig, som en del kollegor ibland kan kommentera med att 
det ingår inte i tjänsten: Då ska jag ha betalt för det, det är inte min arbetstid. Men-
tor A beskriver sitt uppdrag som att alltid finnas till hands. Samtliga mentorer 
är dock noga med att påpeka att de först och främst är lärare i sitt ämne och 
endast första instans när det uppstår svårigheter hos klassen eller eleverna:

Eleverna måste ju lära sig någonting också och om de andra sakerna 
tar överhand har vi faktiskt kurator och skolledning och annan perso-
nal som är utbildade. Det är egentligen inte min roll om det blir för 
krävande, utan där måste jag ju också kunna sätta en gräns… men det 
är ju ingenting som jag tycker är betungande, det är snarare det som är 
väldigt roligt. Det här att lyfta elever och lösa problemen, kanske vända 
det och jobba mot en problemlösning. (mentor C)

Sammanfattande diskussion

De studerade mentorerna möter sina elever regelbundet i sin undervis-
ning och på klassråds-/mentorstid. Enligt dagens gymnasieförordning (SFS 
1992:394) har skolan till uppdrag att utforma forum för elevinflytande genom 
att varje klass bildar ett klassråd. Studien visar att så också sker. Klassrådstiden 
används för att diskutera frågor som rör skolans organisatoriska verksamhet 
på skolnivå men också frågor som rör klassens inre liv med betydelse för hur 
den fungerar både socialt och pedagogiskt. När klassen inte fungerar som bas 
för allas lärande, söker mentorerna arbeta för att vidga elevernas utrymme för 
lärande. Mentorerna söker kunskap hos sina ansvarselever både på individ- 
och gruppnivå (klassen) när det uppstår problematiska lärandesituationer. 
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Genom flera av fallelevernas beskrivningar speglas detta i hur de beskriver att 
de förlitar sig på att mentorn vet om deras problematik och har koll på deras 
studier. Samarbetet med klassen och eleverna är dock inget som mentorerna 
framhåller i beskrivningen av sitt mentorskap, utan de fokuserar uppföljnings-
ansvaret kring den enskilde ansvarselevens lärande. Mentor C beskriver det 
som att knyta kontakt med både eleven och hemmet och att mentorskapet 
handlar om att pusha på eleverna och efterfråga hur de lär sig. 

De studerade mentorerna tycks på skolans individ- och gruppnivå utmana 
rådande processer i skolan som hindrar deras elevers lärande. På Enebacken 
söker man lösa elevers behov av särskilt stöd inom den egna klassens ram och 
både mentor A och B erbjuder eleverna extra tid inom sina respektive ämnen. 
Mentorerna C och D visar också hur de utifrån kunskap om eleverna söker 
påverka utformningen runt elevernas lärande. Resultatet visar att utgångs-
punkten för lärarens genomförande av sitt uppdrag på både individ- och 
gruppnivå handlar om att samla kunskap om eleverna och klassen och därige-
nom öka förutsättningarna för allas lärande. Eleverna uppfattar dock varken 
att det handlar om ett kunskapande som har betydelse för deras lärande i 
skolvardagen eller är ett samarbete. Med tanke på de studerade mentorernas 
kunskapsbildning om sina elever för att planera för elevernas lärandesitua-
tioner skulle man kunnat tänka att eleverna själva skulle ha beskrivit arbetet 
som en form av samarbete mellan dem och mentorerna. Detta var dock inte 
aktuellt, även om någon elev påtalade att man skulle kunna ha ett större sam-
arbete med sin mentor. Samarbetet mellan elev och mentor tycks därmed inte 
explicit förstås som ett samarbete av parterna.

De studerade mentorerna verkar intuitivt ha förstått potentialen i sitt upp-
drag, men eftersom inte samarbetet finns klart uttalat och definierat tycks 
eleverna inte ha förstått innehållet i inbjudan fullt ut. Det finns inget i studien 
som antyder att eleverna skulle vara inskolade i ett sådant samarbete heller. 
Däremot är det en av eleverna i parintervjun (p16) som berättar om en sådan 
tidigare erfarenhet när hon i en period var jättetrött på skolan. Hon [mentorn] 
ställde verkligen upp, jag kan hjälpa dig. Det gick bättre. Hon gjorde det ju på sin fritid, 
att hon ställde upp för mig efter skolan. Betecknande är kanske elevernas avslut-
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ningsord i parintervjun (p12) där de båda påtalar att: [Det här med samarbete med 
mentorn] är egentligen en rätt stor grej, det är inget man tänkt på.

De deltagande observationerna tecknar dock i många fall bilden av ett utta-
lat samarbete och att eleverna handlingsmässigt tycks använda relationen till 
mentorn som en samarbetspartner. Det är egentligen bara falleleven Kalle 
som så tydligt genom sina utsagor markerar frånvaron av samarbete. De del-
tagande observationerna tyder dock på att i handling pågår även ett samarbete 
mellan Kalle och mentor. Något som i Kalles ögon dock endast beskrivs 
som ett utrymme för kritik när han gjort något galet. Kalle beskriver ingen 
annan betydelse av relationen till mentorn, förutom mentorns ämnes- och 
undervisningsskicklighet, och mentorn tydliggör inte i sin tur vad relationen 
kan användas till. På båda skolorna saknas överenskommelse mellan lärare 
och elev om vad samtalen syftar till, vilket ju även var något som påtalades av 
arbetslaget vid Tallåker. 

Lärares uppdrag som mentor är inte så synligt inom skolan som institution. 
Förutom den schemalagda mentors-/klassrådstiden varje vecka och 12-16 
utvecklingssamtal per termin syns inte arbetet mer än att det finns nämnt i 
skolans handlingsplan. I resultatredovisningen synliggörs dock hur de stu-
derade mentorerna fortlöpande arbetar kring sina ansvarselevers lärandesi-
tuationer och bygger på sin kunskap. Kunskap som sedan ligger till grund 
för mentorns handlingar. För att öka utrymmet för sina elevers lärande söker 
mentorerna samarbete med sina kollegor utifrån den kunskap man har om 
den enskilde eleven. Ibland också för att påverka kollegan till handlingar som 
mentorn bedömer vore värdefulla för elevens lärande. Mentorerna är således 
beroende av samarbete med såväl kollegor som elever och ledning för att 
diskutera lösningar och påverka elevens lärandesituation. Det är dock ett sam-
arbete som vanligen sker mellan undervisnings- och konferenstillfällena. Det 
leder till att de studerade mentorerna samstämmigt efterlyser utrymme för ett 
mera utvecklat samarbete med kollegorna. 

Utifrån de studerade mentorernas utformning och genomförande av sitt 
uppdrag finns det tecken på att de studerade skolorna som helhet, skulle 
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behöva utveckla uppföljningen och utvärderingen av sitt pedagogiska arbete. 
Återkommande möter jag under mitt fältarbete kritik från lärarnas sida över 
brist på fortlöpande systematisk utvärdering av det arbete som sker i skolan. 
Bristen på uppföljningar och utvärderingar framträder som en av de kritiska 
punkterna i det pedagogiska arbetet. Kritiken kan ses som del av en större 
fråga om hur skolans formella ledarskap följer upp samt ger förutsättningar 
för gemensamma utvärderingar av verksamheten. Samtidigt menar jag dock i 
enlighet med Harris och Muijs (2005) och Ludvigsson (2009) att det i skolan 
sker ett samproducerat ledarskap mellan skolledning och lärare, vilket synlig-
gör att lärarna är en del av det av dem kritiserade ledarskapet. De studerade 
mentorernas kritik faller således till viss del tillbaka på dem själva i förhål-
lande till hur kunskapen kring enskilda elevers och klassers lärandesituationer 
används och utvärderas. Även om det naturligtvis är viktigt att påminna om 
att skolans ledning kan bidra till att rätt förutsättningar ges. 

Mentorernas kunskapssystem om sina ansvarselever framträder som omfat-
tande, i synnerhet om eleven befinner sig i en problematisk lärandesitua-ärandesitua-
tion. Frågan är dock hur kunskapen delas med kollegorna som underlag till 
gemensamma handlingar. Minns t ex falleleven Kalle och hur mentorn kom 
överens med läraren i engelska om att Kalle kunde ta med sig uppgifter till 
mentorns lektioner. Enligt mentorn fungerade det vid två tillfällen.  Kalle går 
också ut gymnasieåret med IG i engelska. Förvisso får han fortsätta läsa engel-
ska följande termin, men det finns ett antal frågor man kan ställa här. Hur såg 
överenskommelsen ut mellan lärarna? Mellan Kalle och lärarna? Vem skulle 
förse Kalle med uppgifter? Var det Kalles eget ansvar? Engelsklärarens ans-
var? Mentorns ansvar? Hur skulle man följa upp det överenskomna arbetet? 
Gymnasieförordningen (SFS 1992:394) föreskriver att åtgärdsprogram skall 
utarbetas om en elev har behov av särskilda stödåtgärder. Ett sådant hade 
kunnat tydliggöra ansvarsfördelning och överenskommelsens innehåll samt 
lämna underlag för regelbunden uppföljning. Utan dokumentation för olika 
beslut och handlingar försvåras uppföljningar och utvärderingar av såväl elev- 
som skolfrågor. 
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Behovet av samarbete mellan lärarna tycks även vara påkallat utanför det 
direkta pedagogiskt gemensamma klassrumsarbetet på gymnasieskolan. 
Genom yrkesprogrammets lärare växer bilden av ett vi och dom mellan olika 
gymnasieprogram, som speglas både i hur man ser på elever från olika pro-
gram men också hur lärarna därmed ser på varandra. En av de studerade 
mentorerna uttrycker vid ett tillfälle om gymnasieskolans olika program: Det 
är ju statusen. Först är det naturvetarna, därefter samhällsvetarna och därefter handel. 
Man ser hur de talar och sådana saker. Sedan kommer barn och fritid och sen kommer vi. 
Det kan jämföras med Johanssons (2009) resultat i sin studie om gymnasieele-
vers institutionella identitetsskapande. I hennes studie synliggörs hur skolan 
som institution medverkar till att olika institutionella elevidentiteter skapas 
utifrån vilket program eleven går på, vilket medför att eleverna studerar under 
olika villkor och därmed får ”skilda möjligheter att bli den elev som sko-
lan som institution själv efterfrågar” (s 261). Samtidigt framhåller såväl hon 
som också Danermark et al (2003) och Mehan (1992, 1998) att processen är 
inte enkelriktad mellan institutionens strukturer och dess aktörer. Aktörerna 
påverkar också strukturen. 

De i den här studien studerade mentorernas önskan om mera pedagogiskt 
samarbete kan sättas in i ett större sammanhang. Förutom samarbete inom 
det egna programmet och dess olika skolnivåer synliggörs också behovet av 
samarbete mellan gymnasieskolans olika program. Till det tidigare konsta-
terade brottet på länken mellan individ- och gruppnivå respektive skol- och 
samhällsnivå kan därmed också läggas brott på länken mellan skolnivåns olika 
gymnasieprogram. Mentorernas utveckling av elevernas lärandesituationer på 
individ- och gruppnivå tycks ha ringa förbindelser till skolnivån. I sitt uppdrag 
som mentor tycks lärarna befinna sig i spänningsfältet mellan å ena sidan 
skolans individ- och gruppnivå och andra sidan skolnivån och i förlängningen 
samhällsnivå. 



158



159

Kapitel 8 

HUR MENTORSKAPET BLIR SYNLIGT I 
ELEVERS LÄRANDE OCH DELAKTIGHET

Mentorerna ansvarar för det administrativa runt sin klass, i vilket även ingår 
att ha insyn i varje elevs studiesituation. De sköter om klassen inåt och repre-
senterar klassen utåt. Mentorn ansvarar för dokumentationen i ansvarselever-
nas individuella studieplan och har översikt över elevernas olika val av kurser 
och studieresultat. Hur lärares mentorskap blir synligt i elevernas lärande och 
delaktighet har tematiserats utifrån de två temana mentorn skapar handlings-
utrymme respektive mentorn bygger upp ett kunskapssystem. Analysarbetet 
bygger på resultaten av de tidigare analyserna. Temana har vuxit fram genom 
att analysarbetet har synliggjort mentorns behov av samarbete med de olika 
skolaktörerna för att påverka utrymmet för ansvarselevernas lärande. Inom 
varje tema ges inledningsvis en beskrivning av respektive temas uppbyggnad. 
Avslutningsvis presenteras som i de tidigare resultatkapitlen en sammanfat-
tande diskussion.

Mentorn skapar handlingsutrymme   

Ur analysen av temat mentorn skapar handlingsutrymme har följande tre 
subteman urskiljts: Mentorn skapar samarbete, mentorn skapar ett lärande 
ledarskap samt mentorn skapar strukturer och strategier kring elevens skol-
vardag.  I de tre subtemana som har urskiljts framkommer att mentorn arbetar 
på de beskrivna sätten för att skapa möjligheter att organisera situationer för 
lärande och delaktighet för sina ansvarselever.

Både rektorer och lärare presenterar ett antal förutsättningar för mentorska-
pets genomförande. Inom skolans verksamhet finns fastlagda mötestider då 
lärare möts och kan samarbeta om det pedagogiska arbetet. I ett yttre per-
spektiv talar man om att skolans inre arbete är organiserat i arbetslag. Men 
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arbetslagen används inte för att diskutera det direkta pedagogiska arbetet i 
klassrummet utan det arbetet sker oftast i informella sammanhang. Detta var 
något som redan påpekades initialt inför mitt fältarbete vid mötet med Ene-
backens ledningsgrupp. Å andra sidan påpekar rektorerna senare vid inter-
vjuerna att det är svårt för lärarna att praktiskt få till organiserade möten i 
vardagen utöver de som redan är inplanerade i organisationen. 

Mentorn skapar dialog och samarbete

Uppdraget som mentor förutsätter kunskap om eleven. Samtliga fyra mento-
rer anmärker på bristen av information kring sina elever vid gymnasiestarten 
och söker efter olika tillfällen för att få diskutera det vardagliga pedagogiska 
arbetet och få mer kunskap om sina elever. Förutom att de studerade men- Förutom att de studerade men-
torerna söker upp kollegor för utbyte av idéer och samarbete söker de också 
upp sina elever för samarbete. De studerade mentorerna uppvisar ett intresse 
av att lära om sina elevers lärande och då specifikt när det uppstår problema-
tiska lärandesituationer.

I studien synliggörs hur de studerade mentorerna bjuder in sina ansvarselever 
för att samtala om elevens lärandesituation.  De studerade eleverna uttrycker 
en medvetenhet om att mentorn för sitt uppdrag behöver samtala med dem 
för att få kunskap om dem. Men elevernas uppfattning om samtalens bety-
delse är beroende av deras tidigare erfarenheter av liknande samtal och vad de 
haft för innebörd för deras skolvardag. De deltagande observationerna visar 
att mentorn och eleven i samtalen sätter ord på elevens lärande, identifierar 
hinder och söker strategier för att lösa uppkomna problem. Det betyder att ur 
samtalen framträder vad som krävs för att eleven ska kunna utföra de hand-
lingar som lärandesituationen kräver. Utvecklings- och mentorssamtalen kan 
benämnas som dialogiska läranderum. I samtalen synliggörs villkor och förut-
sättningar som är betydelsefulla för elevens lärandesituation. Både mentorn 
och eleven lär om elevens lärande och får kunskap för planering och beslut 
som har att göra med elevens lärandesituation. Genom samtalen får men-
torn kunskap för att stödja eleven och möta elevens behov i ett tidigt skede 
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(jfr även DeLong, 2008; Hargreaves & Fullan, 2000; Johnson, 2008; Tangen, 
2010). Samtalen framträder med en medveten innebörd från mentorns sida.

I samtalen visar det sig hur de studerade mentorerna använder sig av de emo-
tionella bindningar som Johnson (2008) påvisat i sin forskning. Mentorerna 
ger uppmuntran, bekräftelse och tillsammans reflekterar mentorn och eleven 
kring information som har direkt betydelse för elevens lärande. De studerade 
mentorerna delar också med sig av sina personliga erfarenheter och ger väg-
ledning. Samtidigt utvecklas det i mentorssamtalen en form av beskydd över 
elevens studiesituation genom den översikt som mentorn skapar. Mentorernas 
samtal med sina ansvarselever kan inte ses som ersättning för annan undervis-
ning utan framträder i stället som en kompletterande undervisningsform (jfr 
Lindgren, 2000). Samtalen får betydelse för elevens personliga lärandeproces-
ser i och med att de både stödjer elevens kunskapande om sitt eget lärande, 
samtidigt som ansvaret för lärandet framträder som delat med mentorn. Sam-
talen innebär således inte bara underlag för läraren till handling utan är också 
lärande i sig själv. Läraren får kunskap inför sitt vardagliga pedagogiska arbete 
samtidigt som elevens delaktighet i sitt lärande ökar.

Mentorn skapar ett lärande ledarskap    

Lärarens uppdrag som mentor beskrivs av rektorer, mentorer och elever i 
termer av att ansvara för både elevers trygghet och lärande i skolan. Ingen av 
de intervjuade använder sig av begreppet leda i sin beskrivning, mer än rektor 
E som påtalar att mentorn ska inte vara kompis med eleverna utan ledare i 
gruppen. I studien synliggörs hur de studerade mentorerna i samtal med sina 
ansvarselever söker ta reda på hur lärandesituationen bör vara utformad för 
att eleven ska kunna delta fullt ut. De elever som uppvisar hinder i sitt lärande 
får stöd av mentorn för lösning av problemet. Mentorn söker samarbete med 
sina kollegor för att finna konstruktiva lösningar och kunna medverka till att 
en förändring sker. Det kan handla alltifrån mentor C som bearbetar några 
kollegor specifikt för att falleleven (C1) ska få gå i en specifik grupp, fast att 
skolan som institution egentligen anser att flickan bör gå i en annan grupp. 
Mentorn är dock fast övertygad utifrån sin kännedom om flickan, att den 
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gruppkonstellation hon talar för kommer att leda till framgång för flickan i 
sina studier. Flickans förändrade lärandesituation i enlighet med mentorns 
påverkan leder senare också till studieframgång för flickan i det specifika 
ämnet. Oavsett den förbättrade lärandesituationen för flickan fortsätter men-
torn via sina mentorssamtal att följa elevens utveckling. De studerade men-
torerna visar upp ett likartat förhållningssätt till sina elevers lärande, oavsett 
ålder och yrkeserfarenhet. Förhållningssättet kan beskrivas som både proces-
sinriktat och lärande. När förhållningssättet visar sig i mentorernas kommu-
nikativa handlingar yttrar det sig som ett aktivt ledarskap för ansvarseleverna. 

I studien finns exempel på hur mentorerna tar på sig ett ledarskap för sina 
ansvarselevers lärande i förhållande till sina kollegor. I en jämförelse mellan 
klasskonferenserna mellan Tallåker respektive Enebacken synliggörs hur ledar-
skapet kan komma till uttryck mellan lärarna. På Tallåker fanns klasskonferen-
sen inlagd som en återkommande punkt för hela arbetslagets gemensamma 
åtagande under terminens gång. Det betydde att hela arbetslaget deltog, oav-
sett om man undervisade i klassen eller inte. De deltagande observationerna 
visade att mötets innehåll ofta hamnade på en nivå där man i praktiken riktade 
in sig på snabb informationsöverföring kring eleverna enligt utsagor som hög 
frånvaro, ej godkänd ännu, har rester i ett ämne etc. På Enebacken däremot 
vilade uppdraget att kalla samman till klasskonferens på mentorn. Till mötet 
kallades endast de i klassen undervisande lärarna. Vid mötet agerade men-
torn som ledare och knöt lärarnas samtalande till det direkta pedagogiska 
arbetet i klassrummet. ”Hur ser det ut hos dig? Hos mig jobbar han si eller 
så. Vad gör vi nu då? etc.” I mötet uppvisades ett tydligt ledarskap för den 
egna klassen och dess elever. Mentorn knöt i lärarnas samtalande samman 
både verksamhetens behov och sitt eget behov av kunskap för uppdraget som 
mentor. Mentorns ledning av mötets innehåll gav det därmed en konkret och 
innehållslig betydelse, inte bara för det egna mentorsarbetet utan också för 
de andra lärarna som undervisade klassen. I studien synliggörs därmed hur 
en mentor genom lärande ledarskap söker skapa interaktiva handlingsutrymmen 
inom skolan. 
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Mentorn skapar strukturer och strategier kring elevens skolvardag

När de institutionella ramarna upplevs som mindre gynnsamma för lärar-
nas genomförande av sitt uppdrag söker de studerade mentorerna påverka 
ramarna för att skapa ett mer optimalt utrymme för lärande. Både mento-
rerna A och B redogör för hur de erbjuder sina elever extra undervisnings-
tid. Mentor D visar på hur hon lägger in extra muntliga redovisningstillfällen 
efter lektionen, som komplement till de skriftliga proven: Bara man inte får 
ut det genom pennan så dumförklarar man sig själv! Man vet ju att dom kan så mycket 
mer! De studerade mentorerna ändrar på lärandesituationens förutsättningar 
så att individens förmågor kommer till uttryck. När individens förmåga kom-
mer till uttryck tycks också elevens insikt om sin egen förmåga utvecklas. 
Mentor C beskriver hur hon under läsårets gång har samarbetat med de båda 
falleleverna C1 och C2, genom att regelbundet följa upp och utvärdera deras 
skolgång. Hon pekar på att det ömsesidiga samspelet förmodligen kan ha 
bidragit till att flickorna utvecklat en självinsikt om sitt lärande, eftersom båda 
falleleverna tycks ha kommit till insikt om vad hindren för det egna lärandet 
kan bero på och hur man kan komma förbi dem. 

De studerade mentorerna uppvisar även en likartad form av samarbete på 
gruppnivå. Både mentor A och C har en klass som uppvisar tydliga problem 
som grupp. Mentorerna söker därför kunskap om klassen och eleverna och 
arbetar för att få eleverna att känna tillhörighet och delaktighet i sin klass. Här 
kan man jämföra med eleven Olle hos mentor A som under läsåret går från 
att vara mer eller mindre osynlig till att börja ta sin plats i gruppen och både 
räknas in av de andra och av sig själv. Mentor A arbetar utifrån sin kunskap 
om bl a Olle medvetet med att påverka klassrummets sociala praktik. Samti-
digt som han i olika lärandesituationer möter Olles förutsättningar genom att 
ge honom utrymme för sitt sätt att vara och lära så att hans förmågor kommer 
till uttryck. 

Det är dock inte enbart inom skolan som mentorernas arbete och påverkan på 
strukturerna sätter spår. Mentorernas kontinuerliga arbete med att lösa pro-
blem tycks väcka flera av elevernas och föräldrarnas respekt och tillit. En av 
mentor C:s elever trivdes inte inledningsvis i sin nya klass och mentorn trodde 
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att eleven skulle hoppa av programmet. Eleven ifrågasatte både programval 
och den klass hon tillhörde. Föräldrarna hade också inledningsvis varit starkt 
kritiska till gymnasieprogrammet och ifrågasatt huruvida det var rätt val för 
deras barn. När skolan hade öppet hus för föräldrarna hade dessa föräldrar 
dock sökt upp mentor C och varit mycket positiva. De hade förklarat hur väl 
dottern numera trivdes i klassen, när det rådde så god stämning i klassen och 
de hade påtalat betydelsen av mentorns arbete med klassens sociala klimat. 

Även mentor D berättade om en likartad erfarenhet och hur hon märkte en 
förändring i inställningen hos D1:s föräldrar under läsårets gång. Föräldrarna 
hade varit mycket bekymrade vid introduktionssamtalet och även påtalat hur 
de tidigare blivit bemötta av den förra skolan utifrån dotterns svårigheter i ett 
av kärnämnena. I de intervjuer som skedde inom studiens ram med flickan, 
återkom hon flera gånger till hur bra hon trivdes i gymnasieskolan samt att 
hon från början fått det stöd hon behövde. Mentor D kunde också se en 
förändring i föräldrarnas inställning till skolan under läsårets gång: Dom var ju 
väldigt, väldigt ironiska vid första mötet kommer jag ihåg, när det gällde skola och sån´t, 
men inte alls sista gången nu. Det var bara bra och positivt.

Mentorerna agerar utifrån de olika berättelser som uppstår mellan eleven som 
individ, den sociala praktiken och skolans struktur. Bildligt talat använder 
mentorerna sin relation som ett verktyg för att utforma sina ansvarselevers 
utrymme för lärande så att ett interaktivt samspel uppstår. De söker utveckla 
och påverka skolans ramar och därigenom skapa optimala lärandemiljöer för 
ansvarseleverna. När eleverna tillsammans med sina mentorer sätter ord på 
det egna lärandet påverkas strukturen kring elevens lärandesituation både 
från elevens och från lärarens sida. Kunskapsbildningen påverkar utrymmet 
för den enskilde elevens lärande samtidigt som lärarens erfarenheter inför 
mötet med sin undervisningspraktik ökar. Både eleven och läraren kan agera, 
åtminstone i den egna ytterst lokala kontexten, för att påverka utrymmet för 
lärande. Mentorernas kunskap om sina elever skapar underlag för handlingar 
i skolvardagen och bidrar till struktur runt den enskilde elevens lärande. Det 
betyder framgång både för läraren i sitt yrkesutövande och för eleven i sitt 
lärande. 
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Mentorn bygger upp ett kunskapssystem

Ur analysen av temat mentorn bygger upp ett kunskapssystem har följande 
två subteman urskiljts: Kunskapsbildning riktad mot enskilda elever och kun-
skapsbildning riktad mot skolan som organisation. I föregående tema avhand-
lades hur mentorn genom att använda sig av samarbete, ett lärande ledarskap 
och skapandet av strukturer och strategier kring elevens skolvardag söker 
skapa interaktiva handlingsutrymmen för elevernas lärande. Ur denna process 
av handlingar uppstår det en kunskap om varje ansvarselev. 

Kunskapsbildning riktad mot enskilda elever

Studien visar hur de studerade mentorerna i den dagliga verksamheten stän-
digt tycks samla på kunskap om ansvarselevernas lärande för att ha överblick 
och bidra till att förutsättningar för elevernas lärande skapas. Mentorn pratar 
med de andra lärarna som klassen har och håller koll på sina elevers närvaro 
i skolan. Såväl spontana som formaliserade möten mellan både elever och 
kollegor fyller på mentorns kunskap om sina ansvarselever. Den fastställda 
tiden för lärarens uppdrag som mentor rör sig om en halvtimme i veckan för 
klassråd samt ett utvecklingssamtal per termin med respektive elev. Lärar-
nas genomförande av sitt uppdrag sker utifrån direktiv formade i skolornas 
lokala handlingsplaner. De studerade mentorerna använder dock en betydligt 
större del av sin arbetstid till uppdraget och genomför fortlöpande mentors-
samtal med sina ansvarselever under terminens gång. De utbyter information 
med sina elever under lektionstid, vid raster, på håltimmar eller annan tid. De 
stämmer också möte med eleverna utanför schematid för längre samtal om 
elevens lärandesituation, samtal om studieteknik eller specifikt stöd i något 
ämnesmoment. Mentorn bygger på det viset upp individuella kunskapssystem 
om sina ansvarselever. 

Mellan mentorn och eleven synliggörs en relation som binds samman av 
frågor kring elevens lärande, måluppfyllelse och inflytande. Till skillnad mot 
ämnesläraren som erhåller en mer ofullständig bild utifrån sin undervisning i 
ett eller flera ämnen, får mentorn en överblick över elevens hela skolsituation. 
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Mentorn möter dessutom vårdnadshavaren en gång per termin för att samtala 
om elevens utveckling. Mentorskapet ger läraren en unik position när det gäl-
ler att överblicka ansvarselevernas skolsituation och bygga upp ett kunskaps-
system kring eleven, som innefattar kunskap om: 

- elevens lärande
- elevens sociala situation i klassen/skolan
- elevens olika undervisningssituationer
- elevens behov i olika lärandesituationer
- sin egen undervisning i förhållande till eleven
- annan undervisning i förhållande till eleven
- om elevens mål med sin skolgång
- om elevens måluppfyllelse
- elevens styrkor och svagheter

Kunskapssystemets bas kan förstås som en ömsesidig process mellan det dia-
logiska läranderummet och det interaktiva handlingsutrymmet. Den ömsesi-
diga basen i kunskapssystemet ger mentorn kunskap om vad som är möjligt 
och rimligt utifrån den enskilde elevens förutsättningar och verksamhetens 
villkor. Utifrån sitt kunskapssystem kan således mentorn söka utvidga elevens 
handlingsutrymme för lärande i enlighet med elevens behov. 

Kunskapsbildning riktad mot skolan som organisation

Den kunskap som mentorerna bygger upp använder de i sin egen under-
visningsplanering, men de söker även samarbete med kollegor för att dela 
kunskap och bidra till en påverkan som sträcker sig utanför de egna under-
visningsramarna. Från skolledningens håll poängteras vikten av ett nära sam-
arbete mellan lärarna i arbetslaget, elevvårdsteamet och skolledning. Här är också 
lärarna samstämmiga i att det borde vara så, men de menar samtidigt att så 
är det inte. De studerade mentorerna uttrycker en frustration över bristen på 
samarbete: 
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Det som saknas är ju mer tid för arbetslagets egets arbete, det inre 
arbetet, den tiden är ju nästan obefintlig. Vi satt igår och diskuterade. 
Mitt i tog tiden slut, vi måste ju få tid att diskutera. Bedömning t ex, att 
enas, bara att diskutera mål så att vi är överens och förstår samma sak. 
Sen gå igenom kursplanerna. Såna saker har vi inte tid att diskutera. Vi 
har ingen tid till utveckling! (Mentor A)

Även vid de konferenser som finns fastlagda i skolans kalendarium som tid 
för att samtala om det pedagogiska arbetet i klassrummet synliggörs en utta-
lad brist på tid. I studien redogörs för hur lärarna snarast bli stressade om de 
fastnar i olika frågor relaterade till enskilda elever. Konferenstillfällena fram-
träder i stället som forum för insamling av information och/eller avstämning 
av redan känd kunskap. En av mentorerna påtalar att om det finns problem 
ska den enskilde läraren helst ha med sig ett lösningsförslag in i skolans olika 
möten. De speciellt avsatta konferenserna för samtal om arbetet i varje klass 
framstår som ”racer-konferenser”, där så mycket information som möjligt, 
på kortast möjliga tid, ska hamna hos rätt mentor. Drastiskt uttryckt tycks 
det som om var och en redovisar läget runt en specifik elev och sedan får 
mentorn tillbaka ett informationspaket i sitt knä. Det blir så upp till varje men-
tor att göra något av det överlämnade paketet av information och mentorn 
framträder som ensam bärare av den samlade kunskapen kring sina ansvars-
elever. Den skolaktör som tar hand om eventuella problem får också lösa det 
på egen hand. Mentorernas uppbyggda kunskapssystem skulle dock likaväl 
kunna ingå i skolans kollektiva kunskapssystem för att bidra till utveckling på 
skolnivå såsom det nu gör i den omedelbara närmiljön på individ- och grupp-
nivå för specifik elev. 

Sammanfattande diskussion

Analysen visar hur de båda processerna att skapa handlingsutrymme respek-
tive att bygga upp ett kunskapssystem är ömsesidigt beroende av varandra.  
Den kunskapsbildning som sker på skolans individ- och gruppnivå respektive 
skolnivå är sammanflätade med hur elevens handlingsutrymme skapas. Utan 
kunskapsbildningen blir det inget interaktivt handlingsutrymme och utan ska-
pandet av ett interaktivt handlingsutrymme blir det ingen kunskapsbildning. 
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Processerna sker i en ömsesidig påverkan. Ur kunskapsbildningen riktad mot 
enskilda elever respektive kunskapsbildning riktad mot skolan som institution 
och organisation har synliggjorts vad som möjliggör skapandet av interak-
tiva handlingsutrymmen för elevernas lärande. Hur mentorskapet blir synligt 
i elevernas lärande och delaktighet är således avhängigt av hur skolaktörerna 
samspelar i sammanflätningen av skolans handlingsutrymmen och kunskaps-
system. 

När en elev hamnar i en problematisk lärandesituation visar studien att men-
torn kartlägger situationen. I det skapade dialogiska läranderummet söker 
mentorn kunskap tillsammans med eleven om den uppstådda situationen. 
Från elevens första möte med skolan framträder betydelsen av att eleven 
bjuds in i dialogiska läranderum, om eleven ska förstå och lära se sig själv som 
en samarbetspartner. Även om sådana läranderum är betydelsefulla för alla 
elever (och lärare) är de sannolikt särskilt betydelsefulla för hur en elev som 
befinner sig i en problematisk lärandesituation kommer att se på sig själv och 
sitt lärande. I studien redogörs specifikt för hur det dialogiska läranderummet 
påverkar falleleverna C1 och C2 respektive Olle till ökad insikt om sitt lärande 
samt större motivation till att delta i sitt lärande. Ytterligare ett resultat tycks 
dessutom vara att när elevens interaktiva handlingsutrymme för lärande vid-
gas, medför det även ökat självförtroende hos eleven samt ökad social inklu-ökad social inklu-social inklu-
dering i klassrummet.

Samtidigt synliggör falleleven Kalle att det dialogiska läranderummet som 
mentorn inbjuder till kan uppfattas annorlunda. Kalle ser enbart samtalen 
som ett tillfälle för mentorn att säga till honom om han gjort något dumt. För 
Kalle verkar det dialogiska läranderummet snarare vara ett rum för mentorns 
monolog och han ser därmed inte sig själv som aktör tillsammans med men-
torn. Hundeide (2003, s 151) beskriver hur olika utrymmen för samspel ska-
par ”tysta grundregler för kommunikation” och man kan fundera över vilka 
grundregler som Kalle har skolats in i. Vad har han lärt sig som normalt och 
önskvärt för att vara eleven Kalle? Hur har han lärt sig det? Det enda säkra 
som man kan säga är att det har skett i ett samspel mellan Kalle, Kalles sociala 
praktik och skolan som institution och fått till resultat att Kalle ofta tycks 
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förhålla sig som ett objekt gentemot skolans styrning. Inbjudan till samarbete 
tycks inte vara något som Kalle känner igen och han förstår inte sig själv som 
samarbetspartner inför sina lärandesituationer. Varken till mentorn eller till 
de andra lärarna. De andra falleleverna i studien talar inte heller om mentorn 
som en samarbetspartner. I praktiken uppvisar de dock en form av samarbete 
med sina mentorer, eftersom de i samtal med mentorn är med och påver-
kar utformningen av sina lärandesituationer. Elevens delaktighet kan därmed 
förstås som mer än en position som eleven intar eller inte intar. Att aktivt ta 
del är ett incitament som utlöses av komplexa processer mellan vad eleven 
upplever i form av tillhörighet, inflytande, känsla av sammanhang och mening 
(Jfr Antonovsky, 2005; Dysthe, 1996; Hugo, 2007). Det ställer ytterligare krav 
på lärarens mentorskap. Förutom att eleven för sin delaktighet är beroende 
av mentorns kommunikativa kompetens och det dialogiska rummets utform-
ning, behöver eleven också erfara att kommunikationen leder till handlingar 
som har betydelse för elevens handlingsutrymme för lärande.

I studien synliggörs hur mentorernas byggande av kunskapssystem blir till 
stöd för deras handlingar och vidgar ansvarselevernas handlingsutrymme för 
lärande. Mentorernas arbete ökar förutsättningarna för att en elev i behov 
av särskilt stöd av något slag tas om hand inom den egna gruppnivån. Sam-
tidigt synliggörs att förutsättningarna för mentorns arbete är ett ömsesidigt 
samspel mellan det interaktiva handlingsutrymme som utvecklas och den 
kunskap som byggs upp. Det ömsesidiga samspelet synliggör behovet av 
att skolorna utvecklar sina former för samarbete. De studerade mentorerna 
efterlyser också ett närmare samarbete om det pedagogiska arbetet, speci-
ellt när det uppstår problematiska lärandesituationer för ansvarseleverna. Vid 
mitt inledande möte med Enebackens ledningsgrupp påpekades att lärarnas 
enda möjligheter att mötas regelbundet i ett gemensamt forum var vid de 
fastslagna konferenstiderna. Skolans organiserande av mötesforum tycks 
dock vara mer knutet till informationsöverföring än riktat mot det direkta 
pedagogiska arbetet. Ur studien synliggörs skolans behov av större flexibilitet 
av samarbetsformer, som grundas i lärarnas vardagliga pedagogiska arbete. 
Oavsett att det på skolorna fanns såväl klasslärarlag, ämneslärarlag som pro-



170

gramlärarlag återkom ju hos alla fyra mentorerna önskemål om gemensamma 
diskussioner för det direkta pedagogiska arbetet. 

I min studie har det framkommit att mentorerna bygger upp individuella kun-
skapssystem som kan ses som en del av skolans kunskapssystem. En skolas 
kunskapssystem består av många arenor formade av verksamhetens koder 
och traditioner, dvs vad som så att säga sitter i väggarna samt därtill den tysta 
kunskap som alla dess aktörer bär på och handlar utifrån. Studien synlig-
gör hur lärarnas brist på samarbete riskerar att deras uppbyggda kunskaps-
system inte kommer till användning fullt ut. Ett utvecklat samarbete mellan 
lärarna skulle förutom att erbjuda ämnesmässigt och känslomässigt stöd i det 
vardagliga pedagogiska arbetet också kunna medverka till att man delar sina 
upparbetade kunskapssystem, för att utveckla skolans interaktiva handlings-
utrymmen. Det skulle kunna utveckla skolan till att bli bättre på att möta och 
ta vara på alla elevers olikheter. Studien visar hur mentorernas kunskapsbild-
ning riktad mot eleverna respektive skolan som organisation är en ömsesidig 
sammanflätning med hur handlingsutrymme för lärande skapas. Det vill säga 
om mentorn inte bygger upp ett kunskapssystem kan inte handlingsutrymme 
skapas. Det innebär att mentorskapets betydelse för elevernas lärande och 
delaktighet är beroende av vilket utrymme processerna ges.
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Kapitel 9

AVSLUTANDE DISKUSSION

Studien visar att de mentorer som jag följt i deras verksamhet ständigt söker 
samarbete med sina ansvarselever, där de söker förbereda så att skolan ska 
kunna ge optimala förutsättningar för elevernas lärande. Mentorn bjuder in 
till samtal och eleven ges möjlighet att beskriva sin lärandesituation för att 
man tillsammans ska kunna utveckla strategier för elevens lärande. Elevsam-
talen fungerar, som Tangen (2010) påpekar, som ett verktyg för läraren att få 
bättre kontakt och därmed insikt i elevens lärandesituation. 

Mentorskap – ett delat ansvar för lärande och delaktighet

Ur beskrivningen av de studerade lärarnas uppdrag som mentor lösgör sig 
något mer än det ansvarsuppdrag som mentorer, rektorer samt elever beskri-
ver. Studien avtäcker ett kvalificerat kommunikativt och lärande ledarskap 
hos mentorerna, vilket framträder som ett delat ansvar för ansvarselevernas 
lärande. De studerade lärarnas mentorskap tycks bidra till att eleven alltid kan 
räkna med att bli sedd genom en specifik lärares ögon såväl individuellt vid 
utvecklingssamtal och mentorssamtal som medlem av en grupp när klassen/
gruppen möts på klassrådstid. 

Basen för mentorernas samarbete med sina elever är klassrådstiden. Klass-
rådstiden framställs ofta som ett forum för samverkan, inflytande och infor-
mationsöverföring mellan elever och skolnivå. Den kopplingen görs också i 
förarbetena till den nya skollagen (Ds 2009:25; Prop. 2009/10:165). Där ses 
klassrådstiden som ett forum kopplat till informationsutbyte, inflytande och 
delaktighet mellan eleverna i klassrummet och skolans aktuella driftsfrågor 
på verksamhetsnivå. I och med den nya skollagen (SFS 2010:800) tas skriv-
ningen om klassråd bort, eftersom man menar att det är upp till varje skola att 
avgöra hur ett sådant inflytande ska organiseras. Man missar då att förutom 
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funktionen som forum för samverkan är det även ett forum för mentorns och 
elevernas gemensamma styrning av klassens och elevernas vardagliga skolliv 
på individ- och gruppnivå. 

I studien visar sig klassrådstiden också vara ett utrymme för såväl mentorn 
som elever att ta upp frågor relaterade till klassen, aktuella händelser och 
etiska frågor. I dagens samhällsdebatt talas ibland om behovet av att införa ett 
nytt ämne kallat livskunskap på skolans schema. Som jag ser det är samtalen 
som förs på klassrådstid om individens och gruppens egen aktuella tillvaro 
i förhållande till andra och den verksamhet man ingår i att betrakta som en 
form av livskunskap. I detta möte mellan mentorn och eleverna väcks vad jag 
har sett aktuella och konkreta diskussioner inför den vardagliga praktikens 
utformning, där eleverna lär om både sig själva som hur de fungerar i grupp. 
Dessutom är klassrådstid en plats där mentorn följer upp elevernas närvaro 
och även ”ser” dem som inte är närvarande, genom att såväl i stunden efter-
fråga dem som att efteråt söka kontakt med eleven för att ta reda på orsaken 
till frånvaron. I och med att mentorerna är så systematiska och engagerade 
i sitt uppdrag fungerar de som den yttersta garanten för att den av deras 
ansvarselever som befinner sig i någon form av problematisk lärandesitua-
tion blir samtalad med och lyssnad till. Det betyder att förutsättningarna för 
elevens reella delaktighet i sin lärandesituation ökar. 

Mentorns arbete tillsammans med ansvarseleven betyder inte, som mentor D 
noga påpekar, att mentorn tar ifrån eleven ansvaret för sina studier. I studien 
avtäcks mentorskapet i stället som ett delat och ständigt pågående ansvar för 
ansvarselevernas lärandesituationer. Mentorskapets genomförande får bety-
delse för elevens lärandesituation och stödjer elevernas lärande mot målen. 
Påståendet stärks även av Möllås (2009) där hon pekar ut elevens regelbundna 
uppföljningar tillsammans med mentor/klassföreståndare som en av flera 
faktorer, för att vissa elever med en komplicerad skol- och livssituation ändå 
lyckas förhållandevis väl med sin utbildning. Mentorerna eller eleverna beskri-
ver dock varken elevsamtalen som ett samarbete eller delat ansvar. De stude-
rade elevernas erfarenheter av olika lärares mentorskap beskriver allt ifrån en 
instrumentell roll som ansvarig för dokumentation kring eleven till aktiv del 
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i elevens lärandesituation i skolvardagen. I det sammanhanget uppger för-
visso en del elever att mentorerna har ett ansvar för att ha överblick över 
deras lärande, men att ansvaret att lära ligger på dem själva. Det ligger dock 
ingen motsättning i detta i förhållande till studiens resultat, snarare tvärtom.  
Motsättningen ligger i att man inte talar om samarbetet som ett samarbete. 
Rektorn på Enebacken tycks också vara inne på samma spår, då han menar att 
elevens samarbete med mentorn skulle kunna utvecklas. Det som saknas är en 
gemensam överenskommelse mellan mentorn och eleven om att elevsamtalen 
syftar till samarbete. Fast ett sådant syfte finns å andra sidan varken uttalat på 
skol- eller samhällsnivå.

Mentorskap – en relation mellan mentor, elev och undervisning 

De studerade elevernas utsagor om sin relation till mentorerna beskrivs som 
nära förbunden med hur undervisningen och deras lärande fortlöper. Falle-
leven D1 beskriver hur hon nu för första gången på tre år har fått hjälp med 
sina svårigheter i ett av kärnämnena och ser möjligheter till att lyckas, tack 
vare att skolan genom de studerande mentorernas samarbete har uppmärk-
sammat hennes behov. Falleleven D2 beskriver ett liknande bemötande och 
hur han utifrån sin stora provångest har fått erfara en känsla av att lärarna bryr 
sig om honom och verkar lita på att han klarar sina uppgifter. De studerade 
elevernas relation till läraren tycks vara nära förbunden med elevens individu-
ella lärande. Det var ju i den betydelsen som även falleleven Kalle värderade 
sin mentors betydelse för sitt lärande, dvs att mentor A var kunnig inom 
ämnet och kunde lära ut. 

Elevernas sammankoppling av relationen och undervisningens utformning 
stärks även av Laursen (2004) när han påpekar att lärarens kompetens byggs 
upp av en undervisning som präglas av bestämda kvaliteter som är förbundna 
med lärarens relationer till elever och innehållet i undervisningen. Med lära-
rens relationskompetens avses således något mer än enbart relationer till sko-
lans medaktörer. En av de intervjuade pargrupperna är också inne på detta 
när de söker beskriva relationen till mentorn i klassrummet. Eleverna i par-
gruppen uppger att det är lättare att ha lektion med en lärare som man känner, då 
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kan man ta in, alltså jag vet inte, men med en lärare som känner en då blir informationen 
också personlig på något sätt (p16). Elevernas yttranden ovan tillsammans med 
Laursens forskning synliggör att lärares relationskompetens är ett komplext 
samspel mellan läraren, eleven och undervisningens innehåll. 

Det är inte lärarnas personliga egenskaper som leder till elevernas skolfram-
gång utan som Laursen (2004) påpekar undervisningens personliga kvaliteter 
som betyder något. Studien av de fyra mentorerna har synliggjort hur lärare 
genom sin relationskompetens knyter elevens individuella lärande till under-
visningen. I studier av orsaker till varför så många ungdomar lämnar gym-
nasieskolan i förtid och/eller utan slutbetyg har man konstaterat att eleverna 
haft sparsam eller ingen dialog alls med lärare inför sina beslut.  Samtidigt som 
studier har visat att elevers delaktighet, relationen mellan lärare och elev och 
individualisering av undervisningen är kännetecken på en skola som förmår 
möta elevers olika behov (Skolverket, 2010). I studien har synliggjorts hur de 
studerade mentorernas skapande av dialogiska läranderum binder samman 
lärare, elev och individualisering av undervisningen i en relation. 

Reflektion kring studiens teori och metod

Syftet med min studie har varit att kartlägga, beskriva och analysera lärarens 
uppdrag som mentor såväl när det gäller innehåll som funktion. Analysen-
heten har utgjorts av mentorns kommunikativa handlingar. I mina teoretiska 
utgångspunkter har jag utgått från det kommunikativa relationsinriktade 
perspektivet KoRP (Ahlberg, 2001, 2007a, 2007b). Inom perspektivet stude-
ras olika aktörers kommunikativa handlingar, för att i enlighet med Wertsch 
(1998) söka förstå hur människans tankeprocesser och handlingar är relate-
rade till kulturella, institutionella och historiska sammanhang. Sökandet för-
utsätter grund i ett kunskapande som betonar kommunikationens och inter-
aktionens situerade processer. 

Med KoRP som drivkraft har jag använt mig av den etnografiska ansatsen 
för att placera mig i olika sammanhang inom skolan och följa deras relatio-
nella processer. Processer som kan definieras genom de deltagande aktörer-
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nas handlingar och vetande (jfr Holmes & Marcus, 2005). Det betyder ett 
intresse för att ifrågasätta vad det är som binder samman relationerna och 
att kunna utmana det förgivettagna. Avtäckandet av relationerna inom och 
mellan olika sammanhang har synliggjort att huruvida de ska framträda som 
interaktiva handlingsutrymmen är avhängigt samspelet mellan skolans aktörer 
och skolnivåer. 

I enlighet med KoRP har intresset också riktats mot det direkta samspelet 
mellan mentor och ansvarselever och synliggjort att mentorn skapar dialo-
giska läranderum vid sina mentorssamtal. Med utgångspunkt i KoRP:s triad 
av aspekterna kommunikation, lärande och delaktighet har läranderummet 
framträtt som en balansakt mellan två ytterligheter. Å ena sidan kan dialogen 
ses som ett relationellt verktyg för disciplinering i lärarens händer (jfr Gra-
nath, 2008) och å andra sidan kan dialogen ge utrymme för fler än den egna 
rösten och enligt Dysthe (2003, s 249) utgöra ”modell för hur människor 
fungerar i ett demokratiskt samhälle”. Ur skillnaden mellan de två ytterlighe-
terna synliggörs kommunikationens oupplösliga förbindelse med aspekterna 
lärande och delaktighet. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivets 
sociokulturella grund lyfter kommunikationens och lärandets centrala roll i 
människans varande (jfr Igland & Dysthe, 2003; Säljö, 2000) samtidigt som 
perspektivet bidrar till att påvisa att dessa inte kan särskiljas från delaktighet. 

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet har gjort det möjligt att 
urskilja och analysera det relationella samspelet såväl mellan mentorn och 
eleven som mellan skolans olika nivåer. Studien har synliggjort att skolans 
strukturer kan förstås i termer av processer och relationer. På samma gång 
som perspektivet har bidragit till att synliggöra det samtidiga samspelet som 
sker inom och mellan skolans olika nivåer, har det också skapat utrymme för 
kritiska jämförelser av hur olika processer samspelar och skapar interaktiva 
handlingsutrymmen. Dialogen mellan skolans aktörer skapar såväl individu-
ell mening som bidrar till organisatorisk förändring, där de sammantvinnade 
aspekterna kommunikation, lärande och delaktighet visat sig ha avgörande 
betydelse för elever i behov av särskilt stöd. 
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Fortsatt forskning

De studerade mentorernas formella bas för samarbete med kollegorna 
är arbetslagstiden. Motsvarande bas för mentorernas samarbete med sina 
ansvarselever är klassrådstiden.  Diskussionerna i arbetslaget på Tallåker 
speglade att tiden för klassrådstid används väldigt olika. Alltifrån lärare som 
menade att de aldrig hade klassråd för att det fanns ingenting att ta upp, till 
lärare som menade att tiden är till för att forma en gemenskap och bidra till 
demokratiutveckling, få eleverna att lyssna till varandra och t ex motverka 
rasism. Tiden för klassråd tycks uppfattas mycket olika och det är väl inte så 
underligt, eftersom det är beroende av vad man uppfattar som dess syfte. På 
såväl samhälls- som skolnivå betraktas tiden som utrymme för samverkan och 
inflytande på skolnivå. I skolornas handlingsplaner anges tiden som ett forum 
för att driva elevdemokratifrågor. Samtidigt anges i handlingsplanerna för 
mentorn ett administrativt och stödjande ansvar för ansvarseleverna. Det är 
då ganska rimligt att tiden för klassråd används av mentorerna i olika utsträck-
ning beroende på hur de uppfattar sitt uppdrag som mentor. I studien har jag 
funnit att mentorsuppdraget när det fungerar väl kan ha betydelse för elevers 
skolframgång, speciellt för elever som riskerar att inte nå målen. Intressant 
skulle därför vara att utveckla studien genom aktionsforskning och vidga stu-
diens deltagare till ett helt arbetslag av lärare på en skola under förslagsvis en 
årskulls tre gymnasieår. Genom att följa mentorers och ett arbetslags samver-
kan i det pedagogiska arbetet skulle man tillsammans kunna avtäcka villkor 
och förutsättningar för elevers lärande och delaktighet och knyta studien även 
till de mål som eleverna ska nå.

Summering

Avhandlingens intresse har varit att belysa en aspekt av lärarprofessionen, dvs 
lärarens uppdrag som mentor. Resultatet pekar som tidigare studiers resultat 
ut relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet (jfr t ex Henriks-
son, 2004; Hugo, 2007; Möllås, 2009). Utifrån det kommunikativa relations-
inriktade perspektivet avses dock inte enbart relationer mellan individer utan 
också relationer mellan och inom skolans olika nivåer. Genom KoRP har 
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också samspelet mellan skolans olika nivåer avtäckts och synliggjort hur en 
mångfald processer samverkar till huruvida interaktiva handlingsutrymmen 
uppstår inom skolan.

Studiens urval har varit alltför litet för att tillåta en studie ur ett genus-, etni-
citets- eller klassperspektiv. Urvalets begränsade omfattning hindrar dock inte 
att det vid några tillfällen i dataproduktionen har skymtat fram att gymna-
sieskolan som institution tycks bära på en elevsyn som skiljer på elevers och 
ibland lärares kunskapande beroende på vilket gymnasieprogram som man 
tillhör. Det framstår som anmärkningsvärt, men påkallar samtidigt ett behov 
av att lärare samarbetar över programgränser för att dela kunskap och som 
skola ge likvärdiga villkor och förutsättningar för elevers lärande. Studien har 
synliggjort hur relationella processer påverkar individen men också hur indi-
viden kan ses som en del av dessa och därmed har möjlighet att påverka dem.

I studien framkommer att lärares mentorskap kan öka elevernas handlingsut-
rymme för lärande såväl pedagogiskt som socialt. Resultatet säger dock ing-
enting om effekten på måluppfyllelse när det gäller elevers lärande. Något 
som dagens samhälle tycks efterfråga alltmer när det gäller skolans verksam-
het. Samtidigt ser jag det som riskabelt om fokus ensidigt riktas mot elevers 
måluppfyllelse. Det är en liknande diskussion som Harris och Muijs (2005, s 
66) för. De menar att fokus i dagens skola ligger på måluppfyllelse framför 
lärande, där läraren ses som utförare av ett givet arbete mera än någon som 
skickligt skapar innehåll och förutsättningar för arbetet. Innevarande studie 
har gett ett litet utsnitt av skolans komplexa värld och visat några av de många 
faktorer som samspelar innan elevers måluppfyllelse blir till en mätbar output.

Studien visar att mentorernas genomförande av sitt uppdrag bidrar till fram-
gång såväl för läraren i sin yrkesverksamhet som för eleven i sitt lärande. 
I synnerhet för en elev som befinner sig en problematisk lärandesituation. 
Från resultatredovisningen framkommer en positiv bild av lärarens uppdrag 
som mentor, men jag har även urskiljt kritiska aspekter av uppdraget. För det 
första kräver lärarens genomförande av uppdraget god kommunikativ kom-
petens och kunskap om dialogens natur, annars riskeras precis som Granath 
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(2008) påpekar mentorssamtalen att bli till disciplinerande verktyg i händerna 
på läraren utan reell delaktighet för eleven. För det andra har de studerade 
lärarna ingen utbildning i att vara mentorer. Lärarens genomförande av upp-
draget vilar därför i alltför hög grad på mentorns egna erfarenheter och upp-
fattningar om hur uppdraget ska utföras. Det innebär att risken för skillnad i 
elevbemötande så att säga är inbyggt i uppdraget på skolnivå. För det tredje 
tycks inte lärarens utrymme för att bedriva mentorskapet på det sätt som 
mentorerna gör finnas inom skolan som organisation. Det medför en risk 
att uppdraget över tid kan bli övermäktigt för läraren och leda till utmattning 
och besvikelse, när tid, ork och utrymme sätter stopp för det man uppfat-
tar som uppdragets krav. För det fjärde riskerar skillnaden mellan mentorers 
genomförande av sitt uppdrag att skolan riskerar att brista i sitt uppdrag om 
likvärdigt bemötande av alla elever. 

Klargörandet av de kritiska aspekterna synliggör behov av fortbildning och 
utvecklad kompetens inför uppdraget att vara mentor. I studien framträder 
mentorskapet som en betydelsefull del av en skolas inre utveckling, men för 
att utveckling ska ske krävs också utrymme. I enlighet med Tangen (2010, s 
106) urskiljer jag samma förutsättningar som hon menar måste uppfyllas: 

•	 Det måste finnas tid för elevsamtalen.

•	 Det måste finnas rum för samtalen.

•	 Elevsamtalen måste sättas på skolans dagordning.

•	 Det måste utvecklas goda rutiner, ansvarsfördelning och samarbete som 
säkrar uppföljning av samtalen.

•	 God kommunikation och ömsesidig respekt mellan lärare och elev är 
avgörande.

I studien synliggörs hur mentorn omvandlar sin erhållna kunskap kring den 
enskilde elevens lärande till pedagogik såväl i sin egen undervisning som för 
att påverka skolans strukturer runt eleven. För att mentorns system av kun-
skap ska komma skolan till del krävs forum för utbyte. Såväl mentors-/klass-
rådstid som arbetslagstid utgör utrymme för ett sådant utbyte. Skolans aktö-
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rer kan där använda sin erhållna kunskap och samarbeta kring problem samt 
arbeta i takt med omgivningens behov. I dagsläget tycks dock inte arbetslags-
tiden motsvara ett sådant utrymme. Bristen på samarbete riskerar att lärarnas 
uppbyggda kunskapssystem inte kommer till användning fullt ut inom skolan 
som organisation. Det innebär att skolornas handlingsutrymme är fastlåst och 
inte utgör den interaktiva kraft som skulle kunna vara möjlig. Frågan om lära-
res samarbete framträder som en kritisk faktor för såväl lärarnas individuella 
yrkesutövande som för skolans inre utveckling sett både ur ett skol- och sam-
hällsperspektiv.

Studiens syfte att finna kunskap om innehåll och funktion i de studerade 
lärarnas uppdrag som mentorer knyts samman kring begreppen dialogiska 
läranderum, individuellt kunskapssystem, kollektivt kunskapssystem samt 
interaktiva handlingsutrymmen. Studien visar att när mentorerna samtalar 
med sina elever om deras lärande skapar de dialogiska läranderum, vilka ger 
mentorn överblick av den enskilde elevens lärandesituation. Det gör att men-
torerna bygger upp ett unikt individuellt kunskapssystem om varje ansvarselevs 
lärandesituation. Kunskapen från det dialogiska läranderummet är en förut-
sättning för att mentorn ska kunna bygga upp ett individuellt kunskapssystem 
kring den enskilde eleven. Lärarnas uppbyggda kunskap utgör vidare en del av 
skolans kollektiva kunskapssystem, vilket byggs upp mellan lärarna i arbetslaget, 
elevvårdsteamet och skolledningen. För att mentorn ska få till stånd inter-
aktiva handlingsutrymmen som samspelar och medverkar till att den specifike 
elevens handlingsutrymme för lärande och delaktighet vidgas, krävs att de två 
kunskapssystemen befruktar varandra. Det är först när de två kunskapssyste-
men bryts mot varandra som möjligheten att skapa interaktiva handlingsut-
rymmen uppstår. Samspelet mellan skolans aktörer färgas av deras relationer 
men också av skolans sociala praktik samt lokala och samhälleliga styrning. 
En stödjande samverkan kring elevernas lärande och delaktighet är beroende 
av att inga brott uppstår i samspelet inom och mellan skolans olika nivåer. 
Studien avtäcker vidden av de studerade mentorernas kunskapssystem, men 
också att skolans inre utveckling är beroende av att det individuella kunskaps-
systemet införlivas i skolans kollektiva kunskapssystem. För att åstadkomma 
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detta är det nödvändigt med ett mer utvecklat samarbete mellan skolans alla 
medarbetare, inklusive eleverna.
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SUMMARY

Introduction and background 

In today’s discussions of  the Swedish school system, pupils’ attainment of  
goals is a constantly recurring theme. A significant number of  pupils32 leave 
upper secondary school without having completed their studies (Skolverket33, 
2008a, 2010). Among pupils whose parents have low levels of  education and 
pupils with foreign backgrounds34, about half  leave upper secondary school 
without graduating.  There is also a difference between academic and voca-
tional programs in terms of  drop-out rates. One in three pupils in vocational 
programs leaves upper secondary school prior to completion, whereas in 
academic programs, only one out of  every five pupils drops out. Also, the 
number of  students who fail to complete their studies is comparatively high 
in programs dominated by pupils of  the opposite sex. Altogether, this means 
that more than two of  every ten youth leave upper secondary school early 
and/or without graduating (Skolverket, 2008b). 

Pupils who drop out of  upper secondary school mention that support either 
came too late, was not catered to actual needs, or was completely lacking 
(Prop. 2008/09:199, p. 122). They also speak of  minimal contact with teach-
ers and say that their decision to drop out came about in the absence of  dia-
logue with teachers (Skolverket, 2008a). At the same time, studies of  schools’ 
support of  pupils at risk of  failing to meet the educational objectives show 
that pupils’ involvement in their learning, good relationships between teach-

32 The terms pupil and student are used interchangeably in the text. The term 
student should not be confused with the Swedish “student”, which refers exclusively 
to upper secondary school graduates and/or post-secondary level students.
33 i.e., National Agency for Education
34 Analyses of  study results in the primary schools show, however, that the results 
of  students with foreign backgrounds, aside from the amount of  time a student has 
lived in the country, have more to do with socio-economic background (parents’ 
levels of  education and their connections to the labor market) than with foreign 
background per se. The same probably holds true for results in the upper secondary 
schools (Skolverket, 2010, s 18).
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ers and students, and personalized instruction are of  central importance 
(Skolverket, 2010).

Among students who leave upper secondary school without having earned 
full credits, experience of  school fatigue and lack of  motivation is common 
(Skolverket, 2010). In Tangen’s (2010) study of  the significance of  student-
teacher interlocutions as a part of  adapting teaching to students, she refers 
to a study indicating that those students who are highly motivated from the 
beginning may receive the most dialogical feedback from the teacher, while 
the less-motivated students more often receive feedback in the form of  a 
monologue on the part of  the teacher. If  one connects this with the fact 
that a large proportion of  drop outs in the Swedish upper secondary schools 
occur among children of  parents with low levels of  education and/or chil-
dren with parents of  foreign origin - children who may not be accustomed 
to seeing achievement in school as a natural part of  their everyday lives - one 
might wonder what kind of  space these children are given and that they will 
take in school to discuss their learning situations. 

The students’ mention of  the lack of  support and absence of  adults with 
whom to speak can be interpreted as the students’ being left to shoulder the 
responsibility for their own learning. The upper secondary school curriculum 
(Lpo 9435) stresses the importance of  developing a student’s ability to take 
personal responsibility, but both Dovemark (2004) and Möllås (2009) warn 
that the increase of  responsibility on the individual student may result in the 
adult world avoiding its responsibilities. In the School Inspectorate’s audits of  
how upper secondary schools investigate students’ support needs, it appears 
that the causes of  students’ needs for support are most often sought in the 
pupils themselves and that the measures are mostly about what the students 
should do (Skolverket, 2010). 

Palmblad’s (1994) analysis of  school health discourse in the years 1880-1950 
shows that the individual’s psychological development received an increas-

35 The 1994 curriculum for the non-compulsory school system (Lpf  94).
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ingly central position when it came to issues of  child and adolescent health 
and that the source of  various solutions was therefore sought in the medical 
and psychological fields. The curriculum’s requirement (Lpf  94) to develop 
students’ ability to take personal responsibility, along with a historically 
grounded approach to the student as the bearer of  the problem, can there-
fore contribute to an explanation of  why the school often focuses on matters 
concerning the individual level of  the school. Of  course, the student is the 
main protagonist in his or her own learning, but the school as an operational 
system consists of  multiple levels. Pupils do not exist in a vacuum. The space 
for the student’s learning occurs in the interplay between the individual and 
other individuals as well as between group, school, and societal levels. 

Aim and questions 

The Swedish teacher’s assignment usually includes, in addition to the teach-
ing of  given subjects, being a mentor - a task also previously referred to 
as class teacher, trusted-teacher, or responsible teacher. The mentor’s task 
includes continuously informing the pupil and his or her guardian of  the 
pupil’s progress. The assignment seems to involve, at least formally, the men-
tor’s being the students’ primary contact between the student and the school. 
But what does this mean? And what does it mean for students who have dif-
ficulty achieving the objectives? Can the mentor contribute in such a way that 
greater numbers of  students with difficulties meet the objectives? On one 
hand, studies show that relationship building is important for students’ suc-
cess in school (Aspelin, 2010; Henriksson, 2004; Hugo, 2007; Möllås, 2009; 
Wedin, 2007). On the other hand, Granath (2008) notes that the dialogical-
ity in school personal development dialogues creates intimacy, which can be 
understood as a relational tool for teachers’ disciplining of  students. So what 
is the function of  the mentor?  
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Looking at school practice, we know that the mentor is responsible for a 
number of  students’ individual study plans36  and that he or she shall inform 
the student of  his or her progress. To facilitate student influence and partici-
pation at school level, the mentor also meets regularly with his or her class 
or group of  students for class meeting and councils. As mentioned earlier, 
however, students who drop out prematurely speak of  the few contacts with 
teachers and of  their decision to drop out being arrived at in the absence of  
dialogue with teachers. This raises questions about the mentor’s roll in upper 
secondary school. The study is aimed at examining the function and content 
of  the teacher’s assignment as mentor. 

The aim is to identify, describe, and analyze the teacher’s assignment as men-
tor in terms of  both content and function. 

The specific research questions are as follows:

• How is the teacher’s assignment as mentor constituted at the different 
levels of  the school?

• What are the pupils’ experiences of  the teacher’s assignment as mentor?

• What forms the basis for the teacher’s implementation of  the assign-
ment?

• How is the mentoring apparent in the students’ learning and participa-
tion?

The school, the teacher, and responsibility for student 
learning

The teaching profession, in step with the development of  society, has been 
broadened and deepened and it encompasses a variety of  fields of  knowl-

36 Each upper secondary school student shall have an individual study plan. It shall 
contain information regarding the student’s program of  study and the courses he 
or she has chosen. It must also mention whether the student is undertaking a full, 
reduced or extended program (SFS 1992:394 and SFS 2010:2039).
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edge:  everything from subject knowledge, theories of  learning, teaching and 
collaboration, assessment strategies, work toward the achievement of  goals, 
treatment of  students’ differences, and information and technology skills to 
documentation, monitoring and evaluation of  the school’s internal work in 
support of  the students’ and the school’s development. According to Har-
ris and Muijs (2005), the administrative workload of  teachers has increased, 
and Stenlås (2009) suggests that this increase can be seen as the result of  
the implementation of  new monitoring and evaluation systems. In her thesis 
Andreasson (2007) highlights a documentation culture in the school which 
requires teachers to have a comprehensive view of  their students. This means 
that teachers’ assessments and documentation cover an increasing range of  
students’ skills and abilities. Both Hargreaves (1998) and Stenlås (2009) argue 
that teachers have been given less room for preparation and other work that 
directly concerns their own students, aside from direct instruction. The inten-
sification of  the teaching profession is highlighted by Persson (2006), who 
argues that an increase in management by school authorities has come asso-
ciated with a reduced autonomy for teachers. Persson reports, among other 
things, that only four out of  ten teachers believe that there is a good balance 
between non-teaching work with students and other work. 

A review of  the national curriculum over the past 50 years shows that the 
emphasis on student welfare as daily care and upbringing in the teacher’s ped-
agogical work has decreased.  According to Björndahl (1984), a shift occurred 
in the concept of  student welfare between the curricula of  the 1960s to the 
1980s,  a shift from student welfare consisting of  measures concerning indi-
vidual students to its consisting of  preventive work wherein methods and 
approaches adapt the school situation to the students. The curricula of  the 
1990s (Lpf  94; Lpo 94) further emphasizes the school’s common and par-
ticular responsibility for students who for various reasons have difficulty in 
achieving educational goals. The investigation ”From double track to pupil 
health” (SOU 2000:19) was presented in the spring of  2000. The document 
summarizes that student welfare activities and school educational activities 
run next to each other ”as on double tracks, in fact, sometimes triple tracks: 
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School health services are running on one track, student welfare on another, 
and the school teachers on yet a third” (p. 25). 

The teacher and mentorship

In the Swedish school of  today, the assignment of  class teacher/mentor 
seems to be very much taken for granted and hardly mentioned in the pol-
icy documents. The policy document for elementary and upper secondary 
schools from the 1960s and the 1970s stated that the principal and, especially, 
the class teacher were responsible for the ordinary and daily student-welfare 
activities. The assignment was governed by regulation and stated that the 
teacher was required to be a class teacher and to have general responsibility 
for a class (SFS 1971:23537). The class teacher had a special responsibility to 
oversee the students’ schooling, to watch over their health, to keep records 
of  all grades, and to participate in class councils. When the responsibility for 
Swedish schools was transferred to local government in the beginning of  the 
1990s, this particular regulatory control of  personnel in elementary and upper 
secondary schools disappeared. 

How then can the function of  the mentor assignment be understood? John-
son (2008)38 distinguishes seven functions in the form of  emotional bonds 
between mentor and pupil. The mentor provides encouragement and affirma-
tion, and together, mentor and student reflect on current school information 
with direct relevance to the student’s learning. The mentor shares his or her 
personal experiences, acts as a model and gives guidance, while at the same 
time providing a form of  protection by having an overview of  the student’s 

37 SFS 1971:235 contains regulation regarding personnel in the primary and upper 
secondary schools. The transfer of  responsibility for Swedish schools to local 
government in 1991 simplified and reduced government regulation of  the school 
(Svenska kommunförbundet [Swedish Association of  Counties], 1991).  The 
regulation of  SFS 1971:235 was thereby repealed by SFS 1990:1215.
38 Johnson (2008) researches mentorship in higher education, but I think his 
analysis of  mentorship’s emotional bonds has general bearing on a characterization 
of  mentorship and is therefore suitable for use in the present study.
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study situation. Moreover, mentoring is characterized by a mutual friendship, 
which instills in the student a sense of  belonging. Friendship refers here to 
a relationship of  trust. Handahl’s (2007) notion of  ”critical friend” seems to 
sum this up well.  

Theoretical points of departure

Studies in a school culture involve simultaneously studying structural condi-
tions and actors’ interactions within social practices. This involves focusing 
on many different types of  relations. In the study I make use of  a communi-
cative relational perspective, which has been influenced by the socio-cultural 
perspective (Säljö, 2000; 2005; Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). The perspec-
tive has been developed through empirical studies of  teaching practices (Ahl-
berg, 2001; Ahlberg et al, 2002; Jakobsson, 2002; Möllås, 2009). Through this 
perspective, the interest is directed at studying relations between individuals, 
social practices, and school and societal structures. In addition to describ-
ing the immediate interaction in the interplay, the present text highlights and 
analyzes the communicative actions’ significance for an individual’s learning 
and participation. Within the communicative relational perspective, learning, 
communication and participation are considered to be three very entwined 
aspects of  school practice which must be taken into account simultaneously. 

In the mentor-pupil meeting, language is the common tool. According to 
Säljö (2000, p. 34/p. 119), we can both take over and take on others’ knowl-
edge when we need to, to use it as if  it were our own. Language does make 
demands on communicative competence. In language, according to Hundeide 
(2003) and Jansson (2004), subtle control mechanisms work together, mecha-
nisms which are determined on the basis of  how the mentor and the student, 
in their encounter, handle existing differences, what these mean, and which 
approach is then generated. In their interaction, the mentor and the student 
may assume that knowledge for the interaction can only be found outside of  
their interaction, or they might understand that one can even create knowl-
edge together within the situation (see Brookfield, 2000). In dialogue there 
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is a subtle tendency toward the exercise of  power that is closely related to 
inclusion and exclusion processes. Dysthe (1996) stresses the importance of  
understanding the nature of  dialogue as closely linked to human learning. 

Within the communicative relational perspective, interest is directed toward 
the interactive patterns of  the school actors and their actions as well as toward 
the transformation of  the actions within and between different contexts and 
levels. How students’ actions and abilities are expressed, according to Terzi 
(2005, 2007) and Walker (2006), cannot be regarded as isolated to the indi-
vidual. The space available to the student for action is influenced by individual 
circumstances, by relations that he or she has to others, and by the social 
conditions and contexts within which different potential alternatives can be 
obtained. This I interpret as meaning that the space for the student’s learning 
can be understood as an interactive space for action, which is shaped by rela-
tions between individuals, social practices, and school and societal structures.  

Design and production of data

The study has been carried out according to the Swedish Research Council’s 
(Vetenskapsrådet, 2002) ethical research principles. This means that I have 
informed all participants of  the study’s aim and obtained their consent for 
their participation. This also entails the confidentiality of  the participants, 
i.e., that they shall not be identifiable, and that the data is handled in a proper 
manner. In addition, this means that the information collected will only be 
used in this study - a protection based on the requirement for use. 

The study has an ethnographic approach39 which is driven by the interaction 
between my theoretical points of  departure and the empirical data. Willis 
and Trondman (2002) describe this as finding analytically productive relations 
between theoretical approaches and the field’s production of  data. Marcus 

39 Atkinson, 1990; Ball, 1990; Beach, 2001; Emerson et al, 1995; Geertz, 1993; 
Hammersley & Atkinson, 1995; Holmes & Marcus, 2005; Madison, 2005; Marcus, 
1998; Thomas, 1993; Van Maanen, 1988; Walford, 2008; Willis & Trondman, 2002.
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(1998, p. 16) writes that if  there is anything left to discover for ethnography, 
it is the studied contexts’ relations and connections, which one misses if  one 
uses only the categories given within the prevailing discourses of  the study 
object.  According to Thomas (1993), this is to question the context’s rela-
tions in order to challenge that which is taken for granted and get beyond 
what is to what could be. This entails, thus, a critical approach in the search of  
the underlying mechanisms which interact or do not interact in the mentors’ 
actions during the school day. 

The field work took place in two upper secondary schools, each having over 
1000 students and offering both vocational oriented programs and programs 
preparatory for further studies.40 The selection of  mentors was done by pur-
poseful sampling that was carried out as a mix between snowball sampling 
and intensity sampling (see Gall, Gall & Borg, 2007; Patton, 2002). All of  the 
mentors studied are trained teachers, but their educational backgrounds differ 
somewhat. Mentor A is a man of  nearly 60 years and a teacher of  program 
specific subjects.41 He has a teaching degree and extensive experience relevant 
to the vocational program’s field of  work. Mentor B is also a man, about 30 
years of  age and a teacher of  core subjects with a relatively recent teaching 
degree. Both of  the other mentors are women in their forties. Mentor C is a 
core subject teacher and has worked as a teacher for nearly 20 years. Mentor 
D is a program specific subject teacher. She has a vocational education rel-
evant to the vocational program, which she later completed with a teaching 
degree.

Over the course of  a school year, I followed four mentors, their classes, and 
nine case-students. Within the framework of  participant observations, differ-
ent types of  dialogues and interviews were carried out with teachers, students, 
and principals. In the discussion on credibility, I specifically address the issue 

40 For details of  the study’s selection process, see Figure 1 in Chapter 4.
41 In upper secondary education in Sweden, there are two types of  subjects: those 
common to all national programs, core subjects, and those specific to each program, 
program specific subjects.
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of  my purposeful sampling of  mentors. My expressed desire to have access to 
as many communicative acts as possible relevant to the teacher’s assignment 
as mentor has led to a selection of  mentors who are especially engaged in and 
familiar with their assignments. At the same time, it should be noted that their 
actions are not in themselves unique in teachers’ work. The actions might 
appear to be less common, however, because the mentors studied systemati-
cally relate their actions to a number of  individual students’ learning. Patton 
(2002) points out that the strength of  purposeful sampling is precisely that 
the sample supports the study’s purpose and intensely manifests the object 
of  study. 

Results

In the analysis of  how the teacher’s assignment as mentor is constituted at 
the different levels of  the school (research question number one), it becomes 
clear that the principals’ and teachers’ accounts differ between how they per-
ceive the space for the assignment’s implementation. The principals maintain 
that scheduled meeting time is an important forum for collaboration regard-
ing students’ learning situations. The teachers feel that the meetings are spent 
on information and organizational issues and that pedagogical collaboration 
gets pushed to another time or does not occur at all. The teachers studied 
express frustration over the lack of  space for pedagogical collaboration with 
regard to students and their subjects and the lack of  knowledge about each 
pupil’s conditions and prerequisites for learning. The analysis also shows that 
the role of  mentoring is closely connected with the school’s everyday student 
welfare services, expressed in the educational work as daily care and nurtur-
ing. The mentor’s implementation of  the assignment brings to mind human 
resources activities in a workplace and an understanding of  the student as a 
co-worker. The results reveal, however, a lack of  consensus among the dif-
ferent levels of  the school concerning the purpose of  the mentoring assign-
ment. There is no control of  the assignment from the societal level. There 
appears to be a break in the link even between the teachers’ descriptions of  
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the assignment’s implementation at individual and group levels of  the school 
and the principals’ description of  it as seen from the school level. 

Students’ descriptions of  their experiences of  teacher mentoring (research 
question number two) portray the mentor’s duties as including, along with 
the teaching of  subjects, taking care of  the class internally and representing 
it externally as well as an administrative and supportive role with regard to 
the students they are assigned to mentor.  The students describe the mentors’ 
duties as having responsibility and oversight and they mention empathetic 
and social as important qualities in a mentor. They point out, however, that 
the mentor’s importance for them as students depends upon what the men-
tor is like as a person and the type of  student one is. Some students suggest 
that the mentor’s significance increases if  problematic situations arise in the 
student’s learning. Nevertheless, the activity level concerning the assignment 
is determined by the mentor. Most of  the students indicate that if  a pupil 
has difficulties of  some sort, for example in a subject, the mentor can act to 
ensure that the pupil receives support. The students in the study seem quite 
conscious of  the fact that students can sometimes have a hard time in school 
and that it is important that the students’ needs are recognized and met by 
someone. The students highlight the importance of  mentors speaking with 
the students for whom they are responsible, and several of  the students pin-
point this as an important area of  responsibility on the part of  the mentor, 
especially for students who need support or might feel left out of  the class 
and need someone to talk to. 

My third research question highlights that which forms the basis for the 
teacher’s implementation of  the assignment. At the school’s individual level, 
with the student in the center, it is shown how the mentor seeks knowledge 
of  his/her students’ learning situations, builds relationships for cooperation, 
and tries to create space for student learning. On the group level, with the 
class in the center, the mentor’s actions are geared toward shaping the class 
as a place for everyone’s learning.  At the school level, with colleagues in the 
center, it is revealed how the mentors express a desire for developed coop-
eration in the form of  pedagogical discussion, as well as the need to receive 
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feedback on the work done.  The study also shows that the links between the 
individual and group levels and the school level are once again deficient. The 
school as an organization does not take systematic advantage of  the knowl-
edge that teachers in their role as mentors have about their pupils’ learning 
situations, knowledge that could provide a basis for evaluation and develop-
ment of  the school’s internal work. On the other hand, neither do the teach-
ers studied do more than talk within their programs about the absence of  
cooperation at school level. The analysis reveals even a lack of  cooperation 
between the school’s various upper secondary school programs -  a deficiency 
which is betrayed as mentors describe how differences in reception of  and 
approach to students and to teachers’ expertise sometimes arise in relation to 
the status of  the different upper secondary school programs. This means that 
the previously observed break in the link between school levels even extends 
to a break in the link between the various school programs. 

The analysis of  how mentoring becomes apparent in student learning and 
participation (research question number four) reveals how mentors con-
tinually learn about the learning situations of  the pupils for whom they are 
responsible. Through the mentor and student speaking with one another 
about the student’s learning, the structures surrounding the student’s learning 
can be influenced by both the student and the teacher. The joint discussions 
allow the mentors to build up specific knowledge systems concerning their 
pupils’ learning. They use such knowledge systems as pedagogical bases in 
their work, which means that the students’ space for learning and participa-
tion is increased at both individual and group levels. 

Mentorship’s content and function – To build up a system 
of knowledge

The assignment of  mentor entails that the local school institutionalize a for-
mal relationship between a specific teacher and a student. The relationship 
is bound together by the mentor’s having regular personal development and 
mentorship dialogues with the student about the student’s learning, the learn-
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ing objectives, and the student’s learning situation. The dialogue, according to 
Lindgren (2000), can be seen as a form of  teaching complementary to that 
which we normally think of  as teaching. That is, the mentor and student can 
discuss issues that are not addressed in other contexts, but which are relevant 
to the individual’s learning. The dialogue between them creates a dialogical 
space for learning for personal learning processes.  The dialogues (between 
mentors and students) studied include discussions concerning everything 
from the achievement of  goals from a school perspective to the achievement 
of  goals from the student’s personal life perspective. Mentorship thus puts 
the teacher in a unique position to have an overview of  his or her students’ 
school situations. The overall view of  the student’s school situation allows the 
mentor to create a knowledge system around the student, which means that 
the mentor obtains knowledge about 

• the student’s learning
• the student’s social situation in class/school
• the student’s various in-class learning situations
• the student’s needs in different learning situations
• his or her own teaching in relation to the student
• other teaching in relation to the student
• the student’s goals in school
• the student’s achievement of  goals
• the student’s strengths and weaknesses

The knowledge produced in the dialogue appears to be useful to the stu-
dent in his or her learning situation, as well as for the teacher’s professional 
practice and for the school’s organization of  its operations. The mentor and 
student’s mutual dialogue seems to help the teacher to strengthen his or her 
position within the teaching profession, while the student appears to gain the 
opportunity for more control over his or her learning situation. There seems 
to be an emancipatory element to the meeting that may enhance the actors’ 
autonomy in the face of  different learning situations. 

In this context it is nevertheless worth recalling that the intimization that 
occurs in mutual dialogue can also potentially increase the teacher’s power 
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and control over the student (see Granath, 2008). The mentor’s assignment 
also includes leading students to the achievement of  goals, so it is never possi-
ble, from the school’s perspective, to completely avoid an element of  control. 
As Brookfield (1995a, 1995b) points out, asymmetries of  power permeate all 
human relationships, and the school is no exception.  The question is then 
how the teachers use their power and, not least, the dialogue. The presenta-
tion of  the mentors’ actions reveals how they seek, in the common dialogical 
learning space, to use an approach that is consistent with what Dysthe (1996) 
describes as dialogue’s nature, thereby encouraging shared responsibility 
regarding the student’s learning. When this happens, it means that the com-
mon learning process around the student’s classroom learning situation is 
contained within a process that strives for participation and inclusion at the 
school’s individual and group levels. This means that in those cases in which 
mentorship works well, the mentor’s knowledge system forms a basis for the 
teacher to influence the school’s structures and increase the student’s oppor-
tunities for learning and participation. 

The teachers’ monitoring and evaluation of  the pedagogical work at school 
level stands out, however, as a critical point. The teachers studied state that 
pedagogical cooperation at the school level is lacking due to time constraints. 
The criticism can be seen as part of  a larger question regarding how the 
school’s formal leadership ensures room for, follows up, and cooperates in 
joint evaluations of  school activities. At the same time, I believe, in accord-
ance with Harris and Muijs (2005) and Ludvigsson (2009), that in the school 
there takes place a distributed leadership between school leaders and teachers, 
which shows that teachers are part of  the very leadership they criticize. The 
mentors’ knowledge could just as well contribute to development at school 
level as it does now in the immediate environment of  individual and group 
levels for the specific student. The teachers studied stress the need for space 
to learn and create meaning and knowledge together. This requires more flex-
ible forms of  cooperation at the school level and requirements for school 
management to create conditions for teachers’ continuous development in 
the areas of  teaching and learning. 
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The study reveals that teachers’ mentoring is closely linked to the school’s 
development. The communicative relational perspective has helped to high-
light the interactions within and between the different levels of  the school 
as interactive spaces for action filled with processes and relations, where the 
dialogic relation informs both individual meaning and organizational change. 
The study’s results show that mentors can contribute to development and 
change in the school when they consciously create a dialogical space for learn-
ing between themselves and their students and thereby build up a knowledge 
system as a basis for their daily pedagogical work.
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BILAGOR

Bilaga 1; Intervjuguide elever parvis

    November xxxx

Elevers erfarenhet av lärares uppdrag som mentorer: Arbetsuppgifter, egenskaper, 
uppfattningar om uppdraget, samarbete med mentorer och mentorns betydelse för ansvars-
eleverna. 

Guiden skall ses som ett stöd under samtalet. En del frågor är snarlika, men 
används beroende av hur samtalet löper. Jag försöker också följa upp de olika 
trådar som kommer fram. 

•	 Vad tänker du på när jag säger mentor?
•	 Vad kännetecknar en mentor?
•	 Beskriv en mentors uppgifter.
•	 Vad gör en mentor?

•	 Vad betyder mentorn för dig?
•	 Vilken betydelse har mentorn?
•	 Vilket ansvar bör en mentor ta för sina elever?
•	 När har man nytta av sin mentor?
•	 Vad pratar du om med din mentor?

•	 Hur är en bra mentor?
•	 Beskriv en bra mentor. (person, jobb, betydelse)
•	 Finns det något en mentor inte skall göra, bry sig om – vad?
•	 Hur skiljer sig en mentor från de andra lärarna ni har?
•	 Likheter/skillnader mellan tidigare mentorer?

•	 Vad tror ni mentorn har för betydelse för era vårdnadshavare?



Bilaga 2; Intervjuguide I fallelev

    Februari xxxx

Hur eleven ser på ansvaret för sitt lärande, sig själv som elev, hur lärandet utvärderas, 
vem eleven pratar med om sitt lärande samt vilken betydelse mentorn har för elevens lärande.

Elev 

•	 Vad betyder skolan för dig/trivsel?
•	 Varför har du valt det här programmet?
•	 Kan du ge mig din bild av dig själv som elev? Styrkor? Svagheter?

Lärande 

•	 Vilka förväntningar har du på din utbildning?
•	 Vilken kunskap har du om hur ditt eget lärande funkar/förhållningssätt/

metoder?
•	 Vems är ansvaret för ditt lärande?
•	 När går ditt lärande bra/mindre bra? Vad gör du då?
•	 Vilken uppbackning behöver du för ditt lärande? Vad får du?
•	 Vilket stöd behöver du i ditt lärande?
•	 Var hämtar du stöd? Av vem?
•	 Vad kan man kräva? Vad kräver du?
•	 Vem diskuterar du dina studier med?
•	 Hur stor koll har du på dina studieresultat? Hur skaffar du dig koll på 

läget?

Mentor 

•	 Vilket samarbete har du med din mentor?
•	 När brukar du diskutera ditt lärande med din mentor eller dina lärare?
•	 Vilken förståelse/kunskap anser du att din mentor/dina lärare har för dig 

och ditt lärande?
•	 Hur ser din ”önskementor” ut?
•	 I vilken utsträckning har din mentor betydelse för vilka resultat du gör?
•	 Hur stor koll har din mentor på dina studieresultat? Hur vet du det?
•	 Hur följer mentorn upp dina studieresultat?
•	 Ser du som elev någon arbetsuppgift som en mentor skulle kunna utveckla/

göra bättre i sitt jobb som mentor?



Bilaga 3; Intervjuguide II fallelev

    Maj xxxx

Hej!

För att du ska få tid att fundera inför vårt nästa samtal skriver jag ned några 
rader. När vi träffas nästa gång skulle jag vilja att du berättade om en skol-
händelse från alla dina år som elev. Om något som har betytt mycket eller 
påverkat dig på något sätt. Det kan vara att du blivit glad, arg, ledsen, retat dig 
på något eller något annat. Hoppas det är ok!

Hälsningar Elisabeth



Bilaga 4; Intervjuguide mentor

    Juni xxxx

Generell

•	 Begreppet mentor kontra klassföreståndare och förtroendelärare. Distink-
tion mentorskap – läraruppdrag. 

•	 Hur formuleras ditt uppdrag som mentor? På vilka grunder? Definiering, 
uppgifter, ansvarsområde, avgränsningar? Tidsåtgång? Förväntningar från 
elever, hem, kollegor, ledning? Introduktion mentorsrollen? 

•	 Dina reflektioner. Egna förväntningar? Brister/styrkor? Fördelar/nackde-
lar? Vilka uppgifter lägger du störst vikt vid? Kriterier för en bra mentor? 
Ambitionsnivå? Behov av stöd i rollen som mentor? Förebilder?

•	 Klassrådsprotokoll – vad har klassen tagit upp under året?

Specifikt

•	 Den senare halvan av terminens ”nu-mentorsarbete”?
•	 Beskriv ditt samarbete med dina elever. Upplägg, struktur, strategier? 

Avgränsningar?
•	 Betydelse för och förväntningar från elever, hem, kollegor?
•	 Hur får du kunskap om dina elever? Omfattning?
•	 Var söker du stöd för ditt arbete med elever som är i behov av särskilt stöd?
•	 Dokumentation? Befintlig vid skolstart, skapad under året.

Fallelever

•	 Beskriv hur du upplever fallelevernas svårigheter. 
•	 Summering av arbetsåret. 
•	 Hur har ditt stöd utformats?
•	 Fallelevernas individuella studieplan.

Samarbete med omgivningen 

•	 Innehåll  -  frekvens – tidsåtgång
•	 Elev, hem, kollegor, arbetslag, evt, ledning

Övrigt



Bilaga 5; Intervjuguide rektor

     Juni xxxx

Organisering och styrning

•	 Vad tänker du på när jag säger mentor? (Jfr klassföreståndare, förtroen-
delärare)

•	 Vad kännetecknar en mentor?
•	 Hur ser din ”önskementor” ut?
•	 Beskriv en mentors uppgifter. Ansvarsområden/avgränsningar.
•	 Likheter/skillnader mellan olika program?
•	 Är alla lärare mentorer? 
•	 Hur många elever ansvarar en mentor för?
•	 Hur introduceras man i arbetet som mentor?

Mentors elevarbete

•	 Vilken betydelse har mentorn för - elev, vårdnadshavare, kollegor, arbets-
lag, evt, ledning.

•	 Beskriv mentorns samarbete med sina elever. Dokumentation?
•	 Vilket ansvar bör en mentor ta för sina elever?
•	 Förväntningar från elever, hem, kollegor, skolledning?
•	 Finns det något en mentor inte skall göra, bry sig om – vad?
•	 I vilken utsträckning har mentorn betydelse för elevernas studieresultat?
•	 Hur får mentorn kunskap om sina elever, ex elever i behov av särkskilt 

stöd? Rutiner, strategier? 

Uppföljning och utvärdering

•	 I vilken utsträckning följer du som rektor en mentors ”inre” arbete kring 
elev/elever, klassen, i arbetslaget?

•	 Vilka uppgifter lägger du störst vikt vid?
•	 Uppfattning om andel mentorstid inom den totala arbetstiden? Organi-

sering?
•	 Vilket stöd kan du som rektor ge ”dina” mentorer? Vad efterfrågas?
•	 Hur utvärderas mentorsarbetet? Utveckling/förändring? 



Bilaga 6; Översikt deltagande klasser

ANTAL 

(70)

VARAV FLICKOR 

(30)

VARAV POJKAR 

(40)

KLASS A 17 3 14
SAMTYCKE 7 3 4
VARAV FALLELEVER 2 - 2

KLASS B 17 2 15
SAMTYCKE 6 - 6
VARAV FALLELEVER 3 - 3

KLASS C 16 12 4
SAMTYCKE 9 6 3
VARAV FALLELEVER 2 2 -

KLASS D 20 13 7
SAMTYCKE 18 11 7
VARAV FALLELEVER 2 1 1



Bilaga 7; Fall-elever
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Bilaga 8; Översikt fältarbete

År

E
ne

ba
ck

en
Ta

llå
ke

r

Tillträde Obs Intervju
xxxx Mentor Parvis F.elev Rektor

V25 Ti 
20/6

X Forskares 
förfrågan
Gy-chef

V33 fr 
18/8

X Tfn-kontakt
Gy-chef

V36 ti 5/9 X Tfn-kontakt
Gy-chef

” X Tfn-kontakt
Gy-chef

V40 Må 
2/10

X Möte
Lednings-
grupp

V41 Må 
9/10

X Tfn-kontakt
Rektor (+)

” X Tfn-kontakt
Rektor (-)

On 
11/10

X Tfn-kontakt
Rektor (-)

Fr 
13/10

X Möte
Rektor/

A
intro 
samtal

V42 Må 
16/10

X A-uv B
intro

On 
18/10

X Möte 
Rektor

Fr 
20/10

X A
samtal

V43 Ti 
24/10

X C 
intro 
samtal

Må 
6/11

X A, B –
konf

B
samtal

Ti 
7/11

X C, D –
konf

On 
8/11

X B-uv



E
ne

ba
ck

en
Ta

llå
ke

r

Tillträde Obs Intervju
Mentor Parvis F.elev Rektor

V46 Må 
13/11

X A-uv 
(B)

On 
15/11

X C-uv

To 
16/11

X C-uv

Fr 
17/11

X A,B
samtal

V47 Ti 
21/11

X A-uv

On 
22/11

X B-uv

” X (C-uv) C
samtal

” X A-utv.s
(A:2)

To 
23/11

X D-uv
present

D
intro
samtal

Fr 
24/11

X A

V48 Må 
27/11

X A-uv A
3+3+2

Ti 
28/11

X C,D 
konf

D

On 
29/11

X B-uv B
2+2+2

” X C-uv

” X B

” X A-utv.s
(A:1)

” X Lärar-
konf  
(A, B)

To 
30/11

X D-uv



E
ne

ba
ck

en
Ta

llå
ke

r

Tillträde Obs Intervju
Mentor Parvis F.elev Rektor

V49 Ti 
5/12

X C

On 
6/12

X C
3

Fr 
8/12

X A

V50 On 
13/12

X B

V51 Ti 
19/12

X A 
-konf

År 
xxxx
V2 To 

11/1
X D-uv

Fr 
12/1

X A
samtal

V3 Ti 
16/1

X A-uv

On 
17/1

X C-uv C
2+2

” X D-uv D
2+2+2 
2+2

V4 Ti 
23/1

A-uv A
samtal

On 
24/1

X C-uv

” X D
2+2

V5 On 
31/1

X D

V6 On 
7/2

X A-uv

” X C

To 
8/2

X A-uv

V8 Ti 
20/2

X A:1
A:2



E
ne

ba
ck

en
Ta

llå
ke

r Tillträde Obs Intervju
Mentor Parvis F.elev Rektor

On 
21/2

X C-uv

V9 Må 
26/2

X B-uv

Ti 
27/2

X B

” X C,D 
konf

On 
28/2

X B-uv

” X C-uv

To 
1/3

X D-uv

V10 Må 
5/3

X B:1
B:2
B:3

Ti 
6/3

X B 
-konf

On 
7/3

X C-uv C:1
C:2

V12 Ti 
20/3

X A-konf

On 
21/3

X A

To 
22/3

X C, D 
konf

V13 On 
28/3

X D-uv D:2

To 
29/3

X D-uv

V14 Ti 
3/4

X C
samtal

On 
4/4

X D-uv D:2
D:1

” X D-utv.s
(D:1
D:2)

D
samtal



E
ne

ba
ck

en
Ta

llå
ke

r

Tillträde Obs Intervju
Mentor Parvis F.elev Rektor

V16 On 
18/4

X B-uv

V17 Ti 
24/4

X A-uv

On 
25/4

X B-uv

V18 On 
2/5

X B-uv

V19 Ti 
8/5

X A-uv

On 
9/5

X B-uv B:1
B:2
B:3

To 
10/5

X C-uv

V20 Må 
14/5

X A-uv A:1

V21 Må 
21/5

X A-uv A:2

V22 Må 
28/5

X A-uv

On 
30/5

X C-uv C:1
C:2

To 
31/5

X D:1
D:2

V23 Må 
4/6

X C 
D

Ti 
5/6

X B

” X CD –
konf

Fr 
8/6

X A

V24 Må 
11/6

X X

Ti 
12/6

X CD – 
konf

V27 Må 
2/7

X X



Bilaga 9; Informationsbrev till gymnasieskolorna

    20xx-xx-xx
Till gymnasiechef  och rektorer på X-gymnasiet 

– en introduktion av forskningsområde
Jag har sedan många år verkat som först speciallärare och senare specialpeda-
gog på en högstadieskola. Som doktorand i specialpedagogik riktar jag nu mitt 
intresse mot arbetslaget och i min forskningsdesign beskriver jag tankarna 
bakom min planerade forskning ungefär som följer:
”Historiskt sett har den specialpedagogiska kompetensen inom svensk skola 
ofta använts till ett särskiljande av elever, där specialläraren har spelat en 
inte helt obetydlig roll. Specialläraren har setts som svaret på den ”vanliga” 
pedagogikens tillkortakommanden och därmed har den vanliga pedagogiken 
kunnat lämna över sitt uppdrag till specialpedagogiken. I och med den nya 
svenska lärarutbildningen formuleras grundprincipen att alla lärare ska ha 
specialpedagogisk kompetens för att kunna möta alla barn och ungdomar.”
I min undersökning riktas mitt intresse mot de samtal, som sker i arbetslaget 
kring elever i behov av särskilt stöd. Fokus riktas således mot innehåll i sam-
talen och inte mot vem som talar. Syftet är att synliggöra kommunikationen i 
arbetslaget kring elever i behov av särskilt stöd.
Resultatet är tänkt att bidra till skolutveckling och ge lärare redskap för att pro-
blematisera och reflektera över det egna arbetet och därmed kunna använda 
dessa kunskaper för att utveckla samarbetet i arbetslaget.
Min önskan är att få tillträde till förslagsvis fyra arbetslag inom en gemensam 
skolenhet. Den skisserade planen innebär närvaro vid ca åtta arbetslagsmöten 
per lag under höstterminen, för att under vårterminen fasas ut med några 
besök per lag. Formen för forskningen är deltagande observation. Under 
vårterminen sker sedan analys och sammanställning, vilket presenteras i en 
vetenskaplig artikel, inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Artikeln bör vara 
klar vid halvårsskiftet juni/juli 20xx. 
Det ovan skisserade arbetet ingår som en del i professor Ann Ahlbergs pro-
jekt ”Villkor och förutsättningar för delaktighet, kommunikation och lärande 
i gymnasieskolan”, vid Göteborgs universitet. Doktorand Gunvie Möllås är 
sedan tidigare engagerad i projektet och följer, i ett longitudinellt perspektiv, 
ett antal elever och deras möten med olika kommunikativa kontexter inom 
gymnasieskolan. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Vänliga hälsningar

Elisabeth Nordevall



Bilaga 10; Samtyckesblankett

Till elev och vårdnadshavare  20xx-xx-xx

Hej!

Mitt namn är Elisabeth Nordevall. Jag är specialpedagog, men utbildar mig 
nu till forskare. Jag ingår i ett projekt, med namnet ”Villkor och förut-
sättningar för delaktighet, lärande och kommunikation i gymnasieskolan”. 
Projektet leds av professor Ann Ahlberg, vid Göteborgs universitet och 
finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet med min studie är att studera men-
torernas arbete. Dessa kallades även tidigare för klassföreståndare eller för-
troendelärare.

Min forskning innebär att jag samtalar med och följer ett antal mentorers 
arbete. I detta arbete möter jag då även mentorernas elever. Jag tror elever 
bär på viktig kunskap från möten och samarbete med mentorer. Därför 
önskar jag få tillfälle att intervjua elever om detta samt att följa några elever 
närmare i det enskilda arbetet tillsammans med sin mentor, t ex vid utveck-
lingssamtal. För att kunna koncentrera mig helt i våra möten önskar jag 
ibland använda bandspelare. Insamling av data kommer att ske fram till 
sommaren 20xx.

I resultatredovisningen kommer de medverkandes namn att ändras (till 
fingerade namn) och det kommer inte att vara möjligt att identifiera några 
enskilda personer eller skolor. 

För att kunna utföra min studie behöver jag Ditt/Ert samtycke till min 
forskning, framför allt av Dig som är elev, men även av Dig som vårdnads-
havare då Ditt barn är under 18 år. Deltagandet är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas.

Jag bifogar en bilaga för underskrift om samtycke, som jag är tacksam om 
Du som elev sedan tar med Dig till skolan och lämnar till Din mentor. 

Om ni undrar över något, ring mig gärna, telefon -

Med hopp om gott samarbete

Elisabeth Nordevall



SAMTYCKE

Deltagandet i forskningen är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt 
deltagande.

  Jag tillåter att du intervjuar mig.

  Jag tillåter att du får följa mitt och mentorns gemensamma arbete.

  Jag vill inte medverka i studien.

________________________________________________________

Datum   Elevens underskrift   

  Jag tillåter att mitt barn medverkar i studien.

  Jag tillåter inte mitt barn att medverka i studien.

________________________________________________________

Datum   Vårdnadshavare





School of Education and Communication,

Jönköping University

Doctoral disseratations

1. Boström, Lena (2004). Lärande och metod. Lärstilsanpassad undervis-
ning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik.

2. Hugo, Martin (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan. En studie om 
elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans indi-
viduella program. 

3. Barkho, Leon (2009). Strategies and Power in Multilingual Global Bro-
adcasters. How the BBC, CNN and Aljazeera shape their Middle East 
news discourse.

4. Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön 
som position i förskolans vardagsrutiner och lek.

5. Wahlgren, Victoria C (2009). Den långa vägen till en jämställd gymna-
sieskola. En studie om genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans 
jämställdhetsarbete.

6. Almers, Ellen (2009). Handlingskompetens för hållbar utveckling. Tre 
berättelser om vägen dit.

7. Ludvigsson, Ann (2009). Samproducerat ledarskap. Hur rektorer och 
lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete.

8. Möllås, Gunvie (2009). ”Detta ideliga mötande” – En studie av hur 
kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik.

9. Åberg, Karin (2009). Anledning till handledning. Skolledares perspektiv 
på grupphandledning.

10. Segolsson, Mikael (2011). Lärandets hermeneutik – Tolkningens och dia-
logens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt.

11. Otterborg, Annica (2011). Entreprenöriellt lärande. Gymnasieelevers 
skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande.


