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Förord 
 

Vi vill tacka alla som bidragit till detta examensarbete. Framförallt vill vi tacka de sju lärare som 

deltagit i studien, utan dem och deras kunskap hade undersökningen inte kunnat genomföras. Vi 

vill även tacka vår handledare Gretha Wikgren för hennes stöd och hjälp. Ett stort tack ska även 

framföras till våra familjer, som också stöttat oss under arbetets gång. 

 

Luleå december 2009 

 

 

 

 

Cecilia Meskanen   Erika Ömalm 



  

Abstrakt 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur gymnasielärare upplever mentorskapet och 

huruvida mentorskapet har betydelse för elevens lärande. För att ta reda på detta utfördes en 

empirisk studie där vi genomförde kvalitativa intervjuer med sju gymnasielärare. Studien 

utfördes i en gymnasieskola i Norrbotten under hösten 2009. Resultatet visade att lärarna 

upplevde mentorskapet som något positivt, men påpekade brister i uppdraget. I studien framkom 

att lärarna delade upp mentorskapet i tre huvuddelar: omsorgsarbete, utvecklingssamtal och 

lärande. Det framkom att det lärande som eventuellt kan uppstå var det så kallade livslånga 

lärandet. Som blivande lärare var vår ambition att bli medvetna om mentorskapets innebörd 

eftersom detta är en stor del av lärarnas dagliga arbete. Vår förhoppning var dessutom att vi 

skulle få nya kunskaper som vi kan använda oss av i vårt kommande yrkesliv.
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Bakgrund 

 

Inledning 

 

På de allra flesta gymnasieskolor finns i dagsläget en funktion som kan liknas vid ett 

mentorskap. Alla elever har en så kallad mentor som skall vägleda dem under tre år. Som mentor 

ansvarar läraren för allmän introduktion och information, kontakt med hemmen till dess att 

eleven fyller arton och därmed blir myndig, kontakt med elevvårdsteam samt utvecklingssamtal 

och närvaro. Dessutom skall mentorn vara ett stöd och en hjälp för eleven i dennes studie- och 

psykosociala utveckling. Syftet, som vi har förstått det, är att stärka eleven i sin strävan mot de 

nationella målen. Mentorskapet blir ett medel för att nå dessa mål.  

 

Mentorskapet har blivit en stor del av lärarens dagliga arbete och i många fall ett viktigt stöd för 

elever i arbetet med deras studier. För oss, som valt detta yrke, känns det angeläget att undersöka 

hur gymnasielärare upplever mentorskapet och framförallt ta reda på hur detta hjälper eleven i 

sitt lärande. 

 

Sammanfattningsvis känner vi att det är av stor vikt att som blivande lärare och yrkesverksamma 

vara medvetna om vad mentorskapet kan innebära i gymnasieskolan. Dessutom känns det 

relevant att tydliggöra syftet med mentorskapet, eftersom alla skolor med största sannolikhet 

arbetar på olika sätt med detta. Våra erfarenheter säger oss dessutom att lärare många gånger inte 

kopplar mentorsarbetet till elevens lärande och utveckling. 

 

Vi hade gemensamt ansvar för alla delar i arbetet och har skrivit hela uppsatsen tillsammans. 

 

Mentorsbegreppet 

 

I detta avsnitt tas mentorsbegreppets bakgrund upp, begreppets olika definitioner och vilka typer 

av mentorskap som finns.  

 

Historik 
Mentorskap är ett begrepp som kan spåras långt tillbaka i tiden. Ulla Lindgren (1997) berättar att 

i det antika Grekland var det vanligt att familjer ombad en äldre, erfaren vän att handleda och 

vägleda deras söner. Vanligtvis var denne en vän eller släkting till familjen, någon sönerna kunde 

se upp till för att få lärdom om livet och någon som kunde agera som förebild vad gällde 

familjevärderingar. Det mest kända mentorskapet är troligen det i det antika Grekiska verket 

Odyssén av Homeros. Odysseus utser den vise Mentor att vägleda och fostra hans son 

Telemachos, medan han själv deltar i belägringen av Troja (Murray & Owen, 1992; Bell, 1997). 

Det moderna mentorskapet har troligtvis sitt ursprung i denna berättelse och Svenska 

Akademiens ordbok (SAOB) definierar ordet mentor därefter, som en person som vägleder en 

yngre, oerfaren person (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). 

 

Under medeltiden finner vi liknande mentorssystem. Inom vissa yrken - såsom konst, hantverk 

och handel - var det tradition att unga män gick lärling hos en mer erfaren mästare. Syftet var att 

den unge mannen så småningom skulle ta över mästarens rörelse och fortsätta arbetet. Efterhand 

försvann förhållandet mästare- lärling i och med det industriella samhället. Eftersom mästaren nu 

hade fokus på ökade vinster istället för ökad kvalitet, förvandlades mästaren till arbetsgivare och 
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lärlingen till arbetare (Murray & Owen, 1992). Lindgren (1997) beskriver dock något som 

liknade mentorskap under industrialiseringen, där ledande figurer i näringslivet kunde välja ut 

lämpliga personer och föra sin kunskap och sina erfarenheter vidare. På så sätt utbildades dessa 

personer och kunde ta ett steg framåt i sin yrkesbana. Det bör nämnas att detta var de högre 

samhällsklasserna förunnat. 

 

Denna typ av informella mentorskap har funnits under hela 1900-talet, främst inom näringslivet 

och författaryrket, men i takt med att fler och fler kvinnor började arbeta blåstes nytt liv i 

mentorskapet. Kvinnor, som var nya på arbetsmarknaden, behövde vägledning och stöd i sin nya 

verklighet. Mentorskapet blev en naturlig lösning på detta. En annan anledning till att företagen 

började använda sig av mentorsprogram var för att minska kostnaderna för personalutveckling. I 

dagens moderna samhälle, med de krav som ställs på både kvalitet och allt lägre kostnader har 

mentorskapet visat sig mer nödvändigt än någonsin. Det har blivit ”en attraktiv lågprisstrategi för 

att utveckla kompetent personal” (Murray & Owen, 1992, s. ). 

 

Definitioner 

I detta avsnitt kommer vi att förtydliga relevanta begrepp, så som mentor och mentorskap. Vi tar 

även upp närliggande begrepp. 

 

Mentor 

SAOB: s tidigare nämnd definition av en mentor återfinns i litteraturen och för flertalet författare 

verkar denna stämma överens med vad de anser en mentor är. Chip R. Bell skriver: ”Mentorn är 

lärare, vägvisare, lärd och framförallt en person som gör sitt bästa för att på ett medkännande och 

enhetligt sätt hjälpa sin adept” (Bell, 1997, s. 10). Vidare säger Lindgren om mentorn att denne 

”skall vara en erfaren och omdömesgill person som verkligen vill bidra till en yngre persons 

personliga utveckling och avancemang” (Lindgren, 1998, s. 9). Även Jörgen Hultman & Lena 

Sobel skriver: ”Mentorn är en förebild, rådgivare, lärare och vän i en och samma person” 

(Hultman & Sobel, 1994, s. 12). Eric Parsloe & Monika Wray ser dock att begreppet mentor har 

utvecklats genom åren och blivit större. De ser tre huvudtyper av mentorer: 

 
1. ”företagsmentorn” som agerar som handledare, rådgivare och vägledare på olika stadier i en 
persons karriär 

 
2. ”kompetensmentorn” som är förordnad av en professionell sammanslutning eller ett statligt 
organ och ska vägleda kandidater genom deras studieprogram 

 
3. ”samhällsmentorn” som agerar som vän, sakkunnig rådgivare eller vägledare åt individer i en 

mängd olika situationer (Parsloe & Wray, 2002, s. 100-101). 

 

Även Kjell R. Nilzon har iakttagit att mentorn har bytt skepnad under åren: ”vår tids mentor är 

sällan äldre än sina medarbetare, speciellt inte inom företagsvärlden, och kan snarare jämföras 

med en tränare, utbildare, visionär, konfliktlösare och entreprenör. De har mycket kunskap och 

erfarenhet” (Nilzon, 2004, s. 8).  

 

Utifrån det ovan nämnda drar vi slutsatsen att en mentor helt enkelt är en person som finns till 

hand för att stötta och uppmuntra elever, adepter, kollegor. Vi kan även se gymnasieläraren som 

en kombination av Parsloe & Wrays (2002) ”samhällsmentor” och ”kompetensmentor”. Läraren 

skall inte bara hjälpa eleven med sina studier utan skall även stötta och vägleda eleven på ett 

socialt plan. 
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Mentorskap 

I ett mentorskap ingår två personer: en mentor och en adept. Genom litteraturen förstår vi, att 

syftet är att mentorn i mötet med adepten överför sin erfarenhet och sina kunskaper. Detta för att 

stärka adepten i dennes utveckling, både på ett personligt och på ett yrkesmässigt/studiemässigt 

plan. Ett lärande skall således uppstå, inte bara hos adepten utan även hos mentorn själv. Bell 

förklarar: ”I grunden handlar mentorskap om växande – mentorn som utvecklar adepten, adepten 

som växer med mentorn. Kärnan i en ledsagande relation handlar mer om ett ömsesidigt sökande 

än om kunskapsförmedling” (Bell, 1997, s. 10-11). 

 

Nilzon har en liknande uppfattning: ”Mentorskap är en process som involverar människor. Den 

handlar om att hjälpa individer att växa och att starta en inlärningsprocess som leder till 

personlig utveckling” (Nilzon, 2004, s. 13). Även Lindgren har samma uppfattning och hon 

nämner också att mentor och adept ”har kommit överens om att nå uppsatta mål” (Lindgren, 

1998, s. 9). 

Historien visar att mentorer vanligtvis har funnits inom affärs- och företagsvärlden och Lindgren 

(1997) delar in mentorskapet i olika kategorier. Det spontana mentorskapet uppstår när två 

personer finner varandra för stöd och hjälp. Roland S. Persson (1999) kallar detta för ett funnet 

mentorskap och menar att denna typ av mentorskap är obundet i tid, det kan till och med vara 

livslångt .  

Det organiserade mentorskapet, av Persson kallat tillhandahållet mentorskap, innebär att 

organisationen sammanför mentorer och adepter och mentorskapet är tidsbegränsat. Persson 

menar också att denna typ av mentorskap ”faller oftast inom ramen för mentorskapet som 

pedagogisk modell” (Persson, 1994, s. 42). I det interna mentorskapet finns mentorn och adepten 

inom samma organisation. Mentorn är ofta en person som står högre upp i organisationens 

hierarki, med mer erfarenhet, både yrkes- och åldersmässigt. Monica Boëthius (1995) menar att 

denna typ av mentorskap inte fungerar i mindre organisationer, eftersom den kräver att mentor 

och adept dels finns inom samma organisation, dels arbetar vid olika instanser inom denna 

organisation. I det externa mentorskapet hittar man mentor och adept i olika organisationer. 

Detta är bäst lämpat för mindre organisationer där kompetensen inte finns inom den egna 

verksamheten. Dessutom minimeras risken för att adepten skulle hamna i beroendeställning till 

sin mentor om de två inte tillhör samma, mindre organisation, något som annars är lätt hänt. 

 

Leif Nilsson kommer i sin avhandling Att tilltro sin handlingskraft (2000) fram till att för att ett 

mentorskap skall fungera och för att kompetensen ska utvecklas, måste man höja kunskapsnivån 

hos medarbetarna, framförallt hos dem som skall arbeta som mentorer, om hur man når de 

uppsatta målen. Således krävs utbildning inom mentorskap för att ett mentorsprogram inom en 

organisation ska fungera. Vidare poängterar han att tid krävs, både till handling och till 

reflektion. En mentor måste med andra ord ha både motivation och tid till sin uppgift.  

 

Vad gäller kompetenser och mentorskap beskriver Ulla Lindgren i sin avhandling En empirisk 

studie av mentorskap inom högre utbildning i Sverige (2000) vilka egenskaper och kompetenser 

en god mentor bör ha. Bland annat ska en mentor ha god social kompetens, erkänt skickliga 

ledare samt vara kompetenta och kunniga i sitt område. Vidare menar hon att det är skillnad på 

att vara mentor och att vara lärare, en lärare har god teoretisk kunskap medan en mentor främst 

ska kunna omsätta adeptens erfarenheter, kunskaper och förväntningar i praktiken. Detta tolkar 

vi som att det krävs en andra specifika kompetenser som mentor till skillnad från som lärare. 

 

Mariann Landin & Christina Hellström jämför i sin bok Lärarledarskap (2001) hur mentorskapet 

ser ut i näringslivet respektive i skolan. De kommer framförallt fram till att ett mentorskap är 

beroende av att det finns ett förtroende mellan mentor och adept samt att ett mentorskap är 

mellan två personer, inte mellan flera. Dessutom menar Landin & Hellström (2001) att så som i 
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näringslivet bör ett mentorskap i skolan också ha en prövotid för att utvärdera huruvida elev och 

mentor kan samarbeta tillfredsställande, med andra ord, om det finns ett förtroende mellan 

mentor och elev. 

Ytterligare poängterar de att adepten ska vara den som bestämmer vad mentorsträffarna ska 

handla om, detta på grund av att det är adeptens utveckling som ska stå i fokus. Detta blir 

speciellt viktigt i skolan eftersom mentorstiden kan vara den enda tid då eleven ensam får synas 

och höras till skillnad från klassrumssituationen då eleven ofta är en av många andra. I och med 

dessa insikter, menar de, uppstår också problem med att införa mentorskap i skolan. Framförallt 

blir tiden ett problem eftersom varje mentor (lärare) i skolan har som regel fler än en adept och 

om alla dessa individuellt ska bestämma över tiden för utvecklingssamtal krävs mycket mer tid 

än en lärare har. Som lösning på detta och andra problem föreslår Landin & Hellström (2001) att 

all skolpersonal kan fungera som mentorer. De anser även att mycket mer tid bör avsättas i 

skolan till kompetensutveckling för lärare, speciellt vad gäller utveckling av ledarskap och då 

även mentorskap. 

 

Vi drar slutsatsen att i ett mentorskap bör det ingå minst, helst, två personer, en mentor och en 

adept. Utifrån vår egen yrkeserfarenhet och den litteratur vi läst i ämnet anser vi dessutom att det 

mentorskap som förekommer i gymnasieskolan är en typ av organiserat och internt mentorskap 

eftersom både mentor och adept finns i samma organisation, mentorskapet är tidsbegränsat och 

organisationen sammanför de två. Vi kan även redan här se ett problem med mentorskapet då 

både mentor och adept finns inom samma instans, det vill säga gymnasieprogram vilket enligt 

Boëthius (1995) inte går om ett internt mentorskap ska fungera. Vi tror dessutom att det är stor 

skillnad på organiserade mentorsprogram i näringslivet och den typ av mentorskap som 

förekommer i skolan. 

 

Närliggande begrepp 
 

Coaching 

Enligt Susann Gjerde (2003) är ordet coach engelska och betyder ursprungligen turistbuss eller 

galavagn. Ordet som började användas under 1500-talet beskriver någon som för personer dit de 

vill. Utifrån detta har coach börjat användas som en term för en person som stödjer och vägleder 

någon annan med syftet att hjälpa denne att utvecklas. Idag används begreppet coaching oftast i 

idrottssammanhang, men även inom företagsvärlden. 

 

Begreppet coaching ligger väldigt nära begreppet mentorskap av den anledningen att det handlar 

om att stödja, inspirera och utmana. Anders J. Gåserud drar dock följande skiljelinje mellan de 

två; ”vid mentorskap brukar målen vara vidare formulerade än vid coaching och är dessutom 

knutna till medarbetarens karriärutveckling” (Gåserud, 2001, s. 16). Vidare är mentorskapet ett 

arbete som sträcker sig under en längre tid än vad coaching gör. Dessutom är mentorskapet ofta 

fokuserat på en eller några få personer medan coaching kan innefatta större grupper. 

 

Handledning 

SAOB definierar handledning som att leda, föra, förmå eller vägleda någon att göra något. 

Gjerde (2003) definierar handledning som en typ av vägledning. Den försiggår över en längre 

tidsrymd mellan en kompetent och en eller flera icke kompetenta. Handledaren har ofta högre 

status än den som vägleds och är ofta en intern person inom yrkesområdet. Handledningen rör 

yrkesmässiga eller uppdragsmässiga förhållanden och är dessutom obligatorisk. Handledaren har 

ansvaret för vad den vägledde företar sig. Gjerde (2003) menar att handledning skiljer sig från 

mentorskap på så sätt att handledningen är ytterst fokuserad på ett yrkes- eller karriärmål, medan 

mentorskapet syftar till att utveckla både mentor och adept, dels yrkesmässigt, dels privat. 
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Mentorskap i skolan 

 

Att hitta ett svar på vilka grunder mentorskapet har införts i svenska gymnasieskolor visar sig 

inte vara lätt. Begreppet nämns inte i några styrdokument eller förordningar, men en förklaring 

kan finnas om man studerar lärarens uppdrag och hur detta har förändrats i och med 

decentraliseringen i början av 1990-talet. 

 

I och med den senaste läroplanen för de frivilliga skolformerna som infördes 1994 (Lpf 94), har 

gymnasieskolan gått från att vara regelstyrd till att bli mål- och resultatstyrd. Lpf 94 betonar 

lokalt styre, något som i praktiken innebar decentralisering, att beslutsfattandet kring de enskilda 

skolornas organisering flyttades från staten till kommunerna och i förlängningen till skolorna. 

Intentionen var att på det lokala planet dels i högre grad kunna ta tillvara på lärarnas och 

pedagogernas kunskap och kompetens, dels uppmuntra till kreativitet och mångfald. 

Läroplanerna fick så kallade strävansmål för att tillgodose detta och enligt Lpf 94 bör 

strävansmålen ange inriktningen på skolans arbete samt den önskade kvalitetsutvecklingen i 

skolan.  

 

Decentraliseringen innebar också att det ekonomiska ansvaret för skolans verksamhet lades på 

kommunerna, som själva fick råda över resurserna tilldelade av staten. Det lokala styret har lett 

till att skolpersonalen har fått andra arbetsuppgifter och ökat ansvar. Anders Lidström & 

Christine Hudson kommer fram till följande:  

 
Genom de senaste årens reformer har emellertid lokala skolpolitiker, skolchefer och skolanställda 

kastats ut i en mer föränderlig verklighet, där deras roller är annorlunda. De förväntas ta egna 

initiativ i mycket större utsträckning och får därmed och större ansvar för verksamheten (Lidström 

& Hudson, 1995, s. 43). 

 

Även Ingrid Carlgren (2005) påpekar hur skolans anställda har fått nya och förändrade uppgifter. 

Hon menar att decentraliseringen har inneburit att lärarens uppdrag inte längre endast innefattar 

krav på att läro- och kursplaner uppfylls, utan även att läraren är en del av hur hela 

skolverksamheten organiseras.  

 

En av de uppgifter där lärarna fick ett ökat ansvar var att följa upp och stötta eleverna, som i sin 

tur också har fått ett större eget ansvar för sina studier och för att nå det nationella och lokala 

målen. I Lpf 94 står det bland annat skrivet att läraren skall stimulera, handleda och stödja eleven 

och stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. Anne-Marie Kveli (1994) 

menar att den nya läroplanen betonar att lärarens nya uppgifter nu också innefattar 

omsorgsarbete i högre grad. Skolans arbete får inte vara begränsat till aktiviteter inom skoldagen 

och skolområdet, utan måste hela tiden kopplas till elevens totala liv utanför skolan, där sociala, 

ekonomiska och kulturella förhållanden skall tas i beaktning.  

 

På många av Sveriges gymnasieskolor har denna stöttning och handledning organiserats i form 

av ett så kallat mentorskap. Lena Buckhöj-Lago beskriver detta i Utvecklingssamtal – perspektiv 

och genomförande:  

 
För att kunna följa intentionerna i de nya läroplanerna har nya arbetssätt börjat ta form. Bland 

annat har handledarskapet (eller som det ofta kallas: mentorskapet) ersatt det tidigare 

klassföreståndarskapet på många skolor, både inom grund- och gymnasieskolan. Stora klasser har 

t.ex. delats upp i mindre grupper, vilka tilldelats en handledare (mentor) som bl.a. har till uppgift 

att lyssna till individernas och gruppens behov samt att förbereda, leda och följa upp 

utvecklingssamtalen (Buckhöj-Lago, 2000, s. 13). 
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En lärare kan alltså ansvara för ett antal elever och vara deras hand- och vägledning genom 

studietiden. Vad ett möjligt mentorskap rent praktiskt skall innebära bestäms lokalt i varje 

enskild kommun, vid varje enskild skola och går därför inte att fastställa. Kveli säger att de nya 

läroplanerna trycker på ”det gemensamma planeringsarbetet på den enskilda skolan” (Kveli, 

1994, s. 22). Skolledning och lärare i första hand, men även elever och föräldrar, skall 

tillsammans planera och organisera de lokala arbetsplanerna och även bestämma hur: ”både 

mänskliga och materiella resurser ska användas” (Kveli, 1994, s. 22). Vi kan alltså dra slutsatsen 

att det i dagsläget är upp till varje enskild lärare att tillsammans med sin rektor och sitt arbetslag 

att komma överens om hur många elever man skall ansvara för och även hur mycket tid 

mentorskapet (eller annan term) skall ta av tjänstgöringstiden. Detta leder till att denna 

arbetsuppgift skiljer sig, inte bara mellan kommuner och skolor, utan även mellan lärare. Med 

andra ord kan mentorskapet (eller annan term) se helt olika ut för de olika kollegorna inom ett 

och samma arbetslag. 

   

Man kan dock utgå från att de flesta kommuner och skolor har en liknande bild av vilka 

uppgifter som utgör ett möjligt mentorskap. Till exempel har man enligt Stefan Wikén (personlig 

kommunikation 2008-11-24), rektor i Luleå gymnasieby, i ”diskussioner mellan skolledning, 

elevhälsa och lärare” kommit fram till vad mentorskapet skall innebära just där. Detta är 

dessutom i linje med Kvelis (1994) betraktelser kring arbetslagsarbete. Man kom fram till 

följande: 

 
 Mentorn är elevens kontaktperson i skolan. Mentorn: 

 introducerar eleven på skolan. 
 informerar om skolans aktiviteter under läsåret. 

 följer elevens utveckling, bland annat genom utvecklingssamtal. 

 upprättar individuell studieplan tillsammans med elev, förälder och studie- och 

yrkesvägledare. 

 samarbetar med hemmet. 

 följer elevens frånvaro. 

 är elevens kontaktperson mot elevhälsoteamet 

 

(http://www.lulea.se/gymnasieskola/luleagymnasieskola/elevinformationrutiner/olikabegrepp.4.36

875e591106f8c89a58000811.html#Mentor) 

 

En nyhet med gymnasiereformen är det gamla kvartssamtalets omvandling till 

utvecklingssamtal. I Gymnasieförordningen (1992:394) står följande om utvecklingssamtalet: 

 
19 § Minst en gång per termin skall rektorn se till att eleven ges en samlad information om elevens 
kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet skall genomföras 

med den individuella studieplanen som grund. 

 

I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall även vårdnadshavarna 

få sådan information som avses i första stycket.  

(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1992:394&rm=1992&bet=

1992:394). 

 

Det är tydligt att utvecklingssamtalet skall handla om elevernas kunskapsutveckling och att i de 

fall eleven inte är myndig ska vårdnadshavare få ta del av detta.  

 

Buckhöj-Lago (2000) tar också upp detta som en annan av de nya arbetsuppgifterna, något som 

också är en del i det utökade ansvaret. Utvecklingssamtalet tog över efter det tidigare 

kvartsamtalet och fick en helt annan innebörd och struktur. Buckhöj-Lago skriver om 

kvartsamtalet:  
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I Lgr 80 stod det att läraren i samarbete med hemmet skulle redogöra för hur han eller hon 

bedömde elevens utveckling. Elevens prestationer skulle jämföras med det eleven tidigare gjort, 

utifrån hans eller hennes förutsättningar (Buckhöj-Lago, 2000, s. 20-21).  
 

Hon fortsätter med att jämföra detta med dagens utvecklingssamtal:  

 
Enligt nuvarande läroplaner ska vi utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera elevens 

kunskapsutveckling, vilket innebär en klar och tydlig beskrivning av vilka mål han eller hon har 

uppnått eller inte. I ett utvecklingssamtal är det dessutom eleven som ska vara den mest aktiva. 
Genom stöd av de vuxna ska han eller hon få tillfälle att reflektera kring sitt eget lärande 

(Buckhöj-Lago, 2000, s. 21). 

 

Buckhöj-Lago (2000) ser utvecklingssamtalet som det mest centrala när det gäller att få ett 

lärande att uppstå genom skolans mentorskap. Det är här eleven har ordet och det är här 

utvärdering sker. Samtalet mellan elev och mentor bör leda till utveckling, framförallt i 

studierna, men förhoppningsvis också socialt. Det är därför ytterst viktigt att utvecklingssamtalet 

är noga förberett och att alla parter är införstådda med vad syftet med samtalet är, det vill säga ett 

samtal som leder till utveckling.  

 

Hans Nytell (1996) har ytterligare tankar kring utvecklingssamtalet. Han menar att förutom 

kunskapsmålen och kunskapsutvecklingen ska samtalet handla om elevens utveckling i stort och 

bör därför innefatta även den sociala utvecklingen. Med andra ord kan inte utvecklingssamtalet 

enbart fokusera på bedömning. Vidare säger han, i motsats till Buckhöj-Lago (2000), att det är 

läraren som ska vara den som bestämmer inriktningen på samtalet, utformar disposition och 

avgör omfattningen på samtalets olika delar. Nytell (1996) menar även att dokumentation är 

viktig i skolan. Han menar att dokumentationen som sker i skolan bör vara tillgänglig för alla 

inom verksamheten. Den enskilde lärarens dokumentation kring sitt arbete kan inte försvinna om 

hon eller han försvinner från verksamheten utan måste finnas kvar för eventuella återkopplingar. 

 

Som ytterligare en skillnad mellan det tidigare kvartsamtalet och dagens utvecklingssamtal ser 

Buckhöj-Lago (2000) stor skillnad i hur mycket tid som lades ner respektive läggs ner på 

samtalet. Där kvartssamtalet kunde avslutas när läraren ansåg det färdigt bör utvecklingssamtalet 

”avslutas först då man kommit överens om ömsesidiga åtaganden för det fortsatta arbetet” 

(Buckhöj-Lago, 2000, s. 21).  

 

Det finns dock ett dilemma med mentorskap i skolan. Buckhöj-Lago förklarar:  

 
Mentorskapets idé är ursprungligen att eleven ska befinna sig i en fri och oberoende ställning 

gentemot sin handledare, men i skolan kan inte mentorskapet uppstå genom att två personer söker 

sig till varandra av fri vilja, utan detta måste styras (Buckhöj-Lago, 2000, s. 38). 

 

För att lösa detta har man på vissa skolor sett till att de tilldelade mentorerna inte har eleverna i 

undervisningen och blir därför inte en person som också skall bedöma eleven, det vill säga via 

betyg. På vissa skolor vill man att elevens mentor skall vara någon som denne möter varje 

skoldag. 
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Lärande 
 

Eftersom mentorn historiskt sett men även idag, fungerar som någon som handleder och överför 

kunskaper finner vi det essentiellt att undersöka begreppet lärande. I detta avsnitt kommer vi att 

redovisa ett par teorier kring lärande och vad de innebär. Vi kommer vidare att ta upp hur 

mentorskap och lärande är sammankopplat. 

 

Vad är lärande? 
Det finns många olika teorier kring lärande och inlärning. Vi kommer att behandla två av dessa, 

kognitivismen och den sociala konstruktivismen, representerade av Jean Piaget och Lev 

Vygotskij. 

 

Enligt Egidius (1999) ansåg kognitivismens företrädare Jean Piaget att inlärning handlar om 

mentala strukturer som utvecklas i takt med barnets tillväxt. När barn agerar med sin omvärld lär 

de sig. Han ansåg även att barn konstruerar sin verklighet olika beroende på deras ålder, att 

sätten att konstruera verkligheten består av mentala strukturer i utveckling. 

 

Utvecklingen och lärandet sker när barnet måste hitta nya sätt för att kunna förstå omvärlden, 

Piaget talar om assimilation och ackommodation. Ference Marton & Shirley Booth (2000) 

förklarar att barnet ser på omgivningen utifrån den kunskap det har och anpassar omgivningen 

efter denna (assimilation). Vid assimilation har barnet en klar uppfattning om hur världen 

runtomkring det fungerar. Då det uppstår brister i uppfattningen om hur omvärlden fungerar 

måste barnet hitta nya vägar och anpassar sig själv till omgivningen (ackommodation). Roger 

Säljö illustrerar begreppen med följande exempel: 

 
När vi exempelvis som barn ser att en gasfylld ballong inte faller ner utan svävar uppåt i luften, 

uppstår en obalans mellan vår föreställningsvärld - våra kognitiva scheman – och vår varseblivning 

av verkligheten. För att balans skall uppkomma, måste de kognitiva strukturerna förändras så att 

de inbegriper antagandet att alla objekt inte faller ned till marken. När vi ackommoderat till denna 

typ av händelser och förstår att föremål kan vara lättare än luft, har vi kognitiva scheman som 

tillåter oss att assimilera en ny klass av händelser (Säljö, 2000, s. 60). 

 

Människan är alltså inte passiv när hon lär sig och utvecklas. Vi bearbetar aktivt information för 

att förändra vårt sätt att se på världen. Genom att ackommodera kan vi sätta in gammal kunskap i 

nya sammanhang. 

 

Detta innebär dock att kunskapen och synen på omvärlden är helt beroende på hur barnet 

konstruerar sin omgivning och den blir därav subjektiv. Människor lever inte isolerade utan 

färgas hela tiden av sin omgivning. Nedtoningen av betydelsen av sociokulturell erfarenhet i 

Piagets teorier skapade en bild av en demokratisk värld där alla människor kunde lära och 

utvecklas med utgångspunkt i sina egna förutsättningar (Säljö, 2000).  Detta skulle kunna betyda 

att alla individer lever i sin egen värld, utan koppling till någon gemensam objektiv värld. Till 

följd av detta tappar inflytandet från omvärlden egentligen sin betydelse. 

 

Enligt Olga Dysthe (2003) är konstruktivismen en utveckling av kognitivismen. Denna syn 

representerades främst av psykologen Lev Vygotskij. Denna kunskapssyn lägger till skillnad från 

kognitivismen fokus på individens samspel och relationer med omgivningen. Stor vikt läggs vid 

att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext istället för genom individuella processer. 

Den yttre motivationen hos barnet bygger på vad omvärlden förväntar sig av det och vilka 

aspekter av omgivningen som barnet uppmuntras ta del av. Enligt konstruktivismen är barnet helt 

beroende av socialt samspel för att kunna lära sig nya saker och utvecklas.  
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Vidare skriver Dysthe (2003) att Vygotskij menar att det finns två nivåer i barns utveckling; den 

aktuella utvecklingsnivån och zonen för den närmaste utvecklingen. Peter Jarvis, John Holford & 

Colin Griffin (2003) menar att den första nivån motsvarar vad barnet klarar av på egen hand 

medan den senare vad barnet klarar av med hjälp av vuxna eller lärare. När barnet klarar av 

uppgiften utan vägledning har ett lärande skett och kunskapen faller då in i den aktuella 

utvecklingsnivån. Leif Strandberg skriver också om utvecklingsnivåerna men kallar dessa för 

Kan och Kan inte, där Kan representerar den aktuella utvecklingsnivån och Kan inte står för 

zonen för den närmaste utvecklingen (Strandberg, 2008, s. 12-13). Vi kommer fortsättningsvis att 

använda Strandbergs (2008) definitioner av Vygotskijs utvecklingsnivå och zonen för närmaste 

utveckling eftersom vi anser att de ger en tydligare bild av begreppen. 

 

Dysthe (2003) har organiserat det sociokulturella perspektivet ur fem aspekter som vi förklarar 

nedan: 

 

1. Lärandet är situerat.  

Att lärandet är situerat innebär att det är beroende av de sociala kontexterna, det vill säga vad 

som händer omkring eleven. Man kan således inte isolera lärandet från det sociala 

sammanhanget, utan istället är alla delar integrerade och bildar en väv där lärandet ingår. Dessa 

delar inkluderar även artefakter, det vill säga, konkreta hjälpmedel som t.ex. böcker, datorer och 

andra redskap som hjälper eleven i lärandet. En följd av detta är att undervisningen i skolan är 

baserad på autentiska aktiviteter. Detta kan innebära skapandet av en lärmiljö som efterliknar 

livet utanför skolan men det kan även innebära aktiviteter som främjar utbildningens mål, vilket 

kan sägas vara det livslånga lärandet. Säljö (2000) menar att i det sociokulturella perspektivet är 

de resurser som människan har tillgång av till stor betydelse för hur vi förstår och agerar med vår 

omvärld. Artefakter kan förenklat sägas vara olika fysiska och psykologiska hjälpmedel. En 

miniräknare tänker inte själv men hjälper oss att lösa problem vi inte kan lösa med hjälp av vårt 

eget tänkande. Även Strandberg (2008) erkänner detta och menar att aktiviteter är grunden till 

allt lärande. 

 

2. Lärandet är i grunden socialt.  

Att lärande är i grunden socialt menar Dysthe (2003) att kunskap och färdigheter inte är 

biologiskt betingade, något hon också hittar stöd i Piagets teorier. Man ska inte bortse från de 

biologiska förutsättningarna och processerna helt. Kunskaper kring tänkande och praktiskt 

utförande är inte biologiska företeelser. Vår hjärna har en viktig del i lärandet men våra 

kunskaper och färdigheter finns inte i de processer som sker däri. Säljö (2000) beskriver detta 

närmare: 

 
Dessa processer är en viktig förutsättning för vår förmåga att analysera begrepp, lösa ekvationer 
och skriva poesi. Men begreppen, ekvationerna och de poetiska uttrycken finns inte i hjärnan som 

sådan. De har istället med innebörd och mening att göra, och innebörd och mening är 

kommunikativa, och inte biologiska företeelser (Säljö, 2000, s. 2). 

 

Vidare menar Dysthe (2003) att de kunskaper och färdigheter som finns förankrade i ett samhälle 

tar vi del av genom samspel med andra människor. Det vi lär oss, och hur vi lär oss är helt 

beroende av interaktionen med andra människor och artefakter då de diskurssamhällen eller 

sociala grupper eleven ingår i kan vara många fler än bara det i klassrummet. Det är i dessa 

diskurssamhällen som eleven ska ta till sig begrepp och redskap för att kunna skapa mening i det 

de upplever. 

 

3. Lärandet är distribuerat.  

Dysthe (20003) menar att människor i ett samhälle eller i en grupp kan olika saker och 

individerna måste kommunicera för att förmedla kunskaper sinsemellan för att på så sätt nå en 
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helhetsförståelse. Eleven måste interagera med andra elever och läraren för att kunna lära sig nya 

saker och ta del av andras kunskaper och då utveckla kunskaper. Om vi inte agerar tillsammans 

med vår omgivning kan vi inte tillgodogöra oss nya kunskaper och göra nya erfarenheter. Vi 

distribuerar således kunskaper och erfarenheter mellan varandra. 

 

4. Lärande medieras.  

Med att lärandet medieras menas att lärandet förmedlas med hjälp eller stöd i läroprocessen. 

Detta stöd kan vara personer eller verktyg. I det sociokulturella läroperspektivet är verktygen de 

intellektuella och praktiska resurser vi har tillgång till och som används för att öka förståelsen för 

omvärlden och för våra handlingar. I alla dessa processer är kommunikation och interaktion 

mellan människor avgörande (Dysthe, 2003). Genom verktygen kan vi lösa problem och 

behärska sociala praktiker på ett sätt som annars vore omöjligt (Säljö, 2000). Språket har mycket 

stor betydelse för medieringen då det hjälper oss att kommunicera med andra och således bli 

delaktiga i vår omvärld. Språket är alltså grundläggande i läroprocesserna. Dysthe skriver: 

”Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningen för 

människans lärande och utveckling” (Dysthe, 2003, s. 48).  

 

Redan från att barnet är mycket ungt lär det sig genom att härma vuxna och andra barn och 

samtala med dessa. För att kunna utveckla tänkandet och lärandet måste det finnas ett språk. De 

praktiska aktiviteterna varvas naturligt med de språkliga när barn interagerar med varandra. Att 

lära sig kommunicera är att bli sociokulturell; det ger oss tillgång till en kulturell mångfald som 

hela tiden utvidgas (Dysthe, 2003). Enligt Säljö (2000) menar Vygotskij att tänkandet utvecklas 

från samtal med andra till inre samtal eller från yttre till inre dialog. Detta innebär att 

kommunikation föregår tänkande och att lära sig kommunicera med språk är att lära sig vara en 

del av en viss kultur. 

 

5. Lärandet som deltagande i praxisgemenskap.  

Den lärande är till en början inte en fullvärdig medlem i praxisgemenskapen eftersom han eller 

hon saknar kunskapen som krävs, men i takt med att den lärande interagerar med övriga 

medlemmar i gruppen ökar kunskapen och interaktionen i sig blir alltmer avancerad. Detta 

innebär följaktligen att lärandet är en social process byggd på sociala aktiviteter. Fokus flyttas 

därför från de kognitiva processerna för att fokusera på samspelet mellan individer istället 

(Dysthe, 2003). 

 

Utifrån det vi läst om lärande förstår vi att eleven i det sociokulturella perspektivet inte kan ses 

som en isolerad individ utan en interagerande sådan. Eleven får nya kunskaper genom att 

samarbeta med sin omgivning, både med redskapen och med andra individer. Man är med andra 

ord beroende av andra människor i sin utveckling och därmed också sitt lärande. Vidare kan vi 

också konstatera att lärande kan te sig olika i olika sociala sammanhang. Dysthe säger: ”Mening, 

kunskap och förståelse skapas genom interaktion” (Dysthe, 2003, s. 52). 

 

Vad säger läroplanen (Lpf 94)? 
Flera avsnitt i Lpf 94 betonar att verksamheten i skolan ska bidra till elevernas livslånga lärande. 

I kapitlet som behandlar skolans värdegrund och uppgifter kan vi läsa att skolan ska förmedla 

beständiga kunskaper och att: ”all verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga 

utveckling” (Lpf 94, s. 5). Vidare står skrivet: ”Genom studierna skall eleverna skaffa sig en 

grund för livslångt lärande” (Lpf 94, s. 5).  

 

Alla elever ska få tillfälle att utvecklas utifrån sina egna erfarenheter och skolan ska förbereda 

dem för att möta världen. Vad gäller personlig utveckling har skolan som mål att eleverna dels 

lär sig att tro på sig själva, dels lär sig utvärdera sig själva och sina kunskaper. Enligt Lpf 94 är 
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en av skolans uppgifter att förbereda eleverna för ”vuxenlivet som samhällsmedborgare och 

ansvariga för sitt eget liv” (Lpf 94, s. 7). Detta är något vi anser är ett typ av lärande som sker 

bland annat i och med att lärare och elever utbyter erfarenheter med varandra. 

 

Vi kan se en koppling mellan det sociokulturella perspektivet på lärande och det lärande som 

förespråkas i läroplanen. Båda lägger tyngd på utveckling och användandet av erfarenheter för 

att nå nya kunskaper. 

 

Mentorskap och lärande 

 

Utifrån det sociokulturella inlärningsperspektivet och Vygotskijs teori om de två 

utvecklingsnivåerna, Strandbergs Kan- och Kan inte, utgår vi ifrån att mentorskap i skolan borde 

vara av stor betydelse för elevernas lärande. För att förflytta sig från Kan inte till Kan behövs 

hjälp och stöd från en eller flera mer erfarna personer. Förutom i klassrummet kan detta ske i 

individuella samtal utanför lektionerna. Jarvis et al. (2003) anser att det är viktigt att inte enbart 

se till de resultat som individen presterar på egen hand utan även till elevens potential till lärande 

Vygotskij ansåg, enligt Jarvis et al. (2003) till exempel att det som barnet kan åstadkomma 

tillsammans med eller med hjälp av andra kunde vara en tydligare indikation på den mentala 

utvecklingen än det presterade resultatet. 

 

Vår slutsats är alltså att en mentors uppgift, enligt den definition vi har kommit fram till tidigare, 

är att hjälpa adepten att nå vissa uppsatta mål genom stöd, inspiration och utbyte av idéer. Här är 

det lätt att dra paralleller med Vygotskijs teorier kring att lärande att beroende av samspel. 

Dialogen mellan mentor och adept fungerar helt enkelt som en artefakt i adeptens strävan att nå 

uppsatta mål. Vygotskijs teori om att allt lärande sker i samspel med andra är dessutom 

ytterligare bevis för att mentorskap är betydande för adeptens utveckling.  

 

Vidare ser vi att mentorn skall hjälpa adepten att formalisera så kallad informell kunskap. Enligt 

Lpf 94 ska läraren utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. Det kan naturligtvis vara svårt att uppnå detta till fullo endast i klassrummet så det 

faller till exempel in under mentorstid och utvecklingssamtal. Bernt Gustavsson (2002) menar att 

adepten behöver få löpande information och feedback för att kunna utvecklas och få nya 

kunskaper. En av anledningarna till att man vill ge feedback är att leda in denne på rätt spår, en 

annan kan vara att hjälpa adepten att nå vissa uppsatta mål. Vidare säger Gustavsson (2002) att 

man skiljer på formellt och informellt lärande. Det formella sker i konkreta 

undervisningssituationer medan det andra sker utanför. Ambitionen är att det informella lärandet 

ska formaliseras så att det som adepten lär sig utanför den institutionaliserade lärandesituationen, 

det vill säga i mötet med mentorn, och de erfarenheter han eller hon tar med sig till mötet ska 

valideras och omvandlas till Kan, det vill säga reell kunskap, för så väl adept som mentor. 

 

Utifrån Vygotskij och Piagets teorier kring utveckling och lärande, sammanställda av bland andra 

Dysthe (2003), Säljö (2000) och Strandberg (2008), anser vi att elever är beroende av samspel 

med både andra elever men inte allra minst med läraren för att ett lärande ska kunna ske. I 

kommunikationen och samspelet med omgivningen lär sig eleven dels att använda sin kunskap 

för att nå nya kunskaper men även för att förmedla erfarenheter till andra runt omkring sig. 

 

Som vi har skrivit tidigare har olika former av coaching och mentorskap använts under en längre 

tid inom företagsvärlden för att utveckla kompetensen hos medarbetarna inom organisationen. 

Murray & Owen (1992) menar dessutom att det organiserade mentorsprogrammet har som mål 

att ”fylla gapet mellan å ena sidan färdighetskraven för en arbetsuppgift och å andra sidan de 
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aktuella färdigheterna hos den som utför jobbet” (Murray & Owen, 1992, s. 33). Ett förenklat 

sätt att beskriva detta är att se vad som krävs för att kunna utföra uppgiften och bygga upp 

medarbetarens kompetens så att sagda uppgift kan genomföras tillfredsställande. Här kan vi dra 

tydliga paralleller till Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande där han bland annat talar 

om barnets aktuella kunskapsnivå (Kan) och zonen för den närmaste utvecklingen (Kan inte). 

Med hjälp av bland annat mentorn, men naturligtvis även annan personal i skolan kan eleven få 

hjälp att konkretisera vad som behövs för att nå upp till vissa uppsatta mål och kunskaper. 

 

Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur gymnasielärare upplever mentorskapet och 

huruvida mentorskapet har betydelse för elevens lärande. 

 

Forskningsfrågor 
 
De forskningsfrågor vi ställde oss var följande:  

 

 Hur ser lärare på mentorskapet?   

 På vilket/vilka sätt anser lärare att mentorskapet bidrar till elevens lärande? 

 Vilket lärande är det som avses? 

 

Metod 
 

I följande avsnitt tar vi upp val av metod, urval av undersökningspersoner samt bearbetning och 

analys av insamlat material. 

 

Val av metod 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur gymnasieläraren upplever mentorskapet, 

samt om och på vilket sätt mentorskapet bidrar till elevens lärande. Staffan Stukát (2005) menar 

att vid genomförandet av pedagogiska studier är de två vanligaste medlen kvantitativ och 

kvalitativ forskning. En kvantitativ metod bygger ofta på enkätundersökningar. Stukát menar att 

enkätundersökningar lämpar sig bra om forskaren är ute efter att samla in en stor mängd data för 

att kunna sammanställa en statistik över det insamlade materialet och därefter tolka denna. En 

nackdel med en kvantitativ metod är att det finns risk för stort bortfall vilket kan vara svårt att 

motivera i resultatet. Vidare skriver han att en kvalitativ studie lämpar sig väl om 

forskningsområdet antingen är ”nytt och otillräckligt utforskat eller när man vill belysa ett nytt 

område ur ett nytt perspektiv.” (Stukát, 2005, s. 34). Utifrån detta anser vi att en kvalitativ 

forskningsmetod lämpar sig bäst för vår studie, närmare bestämt den kvalitativa 

forskningsintervjun. 

 

Steinar Kvale (1997) definierar forskningsintervjun, den kvalitativa, som ett professionellt 

samtal där målet är att ta reda på hur den intervjuade upplever olika företeelser för att senare 

analysera svaren och därmed dra slutsatser. Kvale (1997) anser också att i en intervjusituation 

kan både intervjuaren och den intervjuade känna sig fria att uttrycka sina tankar och resonera 

kring de aktuella begreppen. Jan Trost (1997) menar att den kvalitativa intervjun inbjuder till stor 

variation och ger komplexa och innehållsrika svar.  

Vidare anser Kvale (1997) att det finns olika typer av kvalitativa intervjuer; enskilda intervjuer 
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samt gruppintervjuer. Syftet med den enskilda intervjun är att söka information och undersöka 

åsikter och attityder. Gruppintervjun har även den sina fördelar, men intervjuaren har inte lika 

stor kontroll över situationen och resultatet kan därmed dels bli för omfattande datamässigt, dels 

för osammanhängande, vilket gör att analysarbetet försvåras. Utifrån detta valde vi att använda 

oss av den enskilda intervjun. Vårt forskningsområde, det vill säga mentorskapet ansåg vi vara 

ett ytterligare skäl till att använda kvalitativa intervjuer då mentorskapet i sig handlar samspel 

och dialog. 

 

Det finns andra fördelar med den kvalitativa intervjun. Trost (1997) pratar om standardisering 

och graden av standardisering. Den kvalitativa intervjun har, som Trost (1997) säger, en låg 

grad av standardisering. Detta innebär att frågor och följdfrågor kan anpassas efter den 

intervjuades svar och det i sig innebär att det blir en större variation i svaren. En 

forskningsmetod som har hög grad av standardisering, till exempel enkätundersökningar, är i 

stort sett motsatsen. Här får de tillfrågade exakt samma frågor, oberoende av tidigare svar. Även 

Bengt Starrin & Barbro Renck (1996) beskriver detta, men de utgår från att den kvalitativa 

intervjun är, som de benämner det, icke-standardiserad: ”Den kvalitativa intervjun är icke-

standardiserad. Den utgår från ett antagande om att man inte från början kan veta vilka frågor 

som är viktiga och betydelsefulla.” (Starrin & Renck 1996, s. 56). Detta går att jämföra med 

Trosts (1997) beskrivning av en intervju med låg grad av standardisering. Utifrån detta såg vi 

ytterligare skäl till att använda oss av den kvalitativa intervjun, eftersom vi ville ha ett djup i vår 

undersökning där de intervjuades motiveringar och förklaringar var av yttersta vikt. Vi anser att 

vi får mer uttömmande svar på så vis än om vi genomfört en enkätstudie. 

 

Vidare talar man om strukturering vid val av forskningsmetod. Om forskningsmetoden är 

strukturerad betyder det att svarsalternativen är fasta och bestämda i förväg. Detta ger litet, om 

ens något, utrymme för de tillfrågades egna reflektioner och motiveringar. Följdaktningen blir 

den icke strukturerade forskningsmetoden motsatsen (Kvale, 1997; Trost, 1997). Struktureringen 

avgör huruvida frågorna i intervjun har fasta eller öppna svarsalternativ. De öppna 

svarsmöjligheterna leder till större variation och ger den intervjuade större möjlighet att styra 

samtalet (Trost, 1997). Kvale (1997) nämner även det halvstrukturerade formatet, vilket innebär 

att vi som intervjuare kan utgå från ett antal relevanta frågor (Bilaga 1), men samtidigt förändra 

frågornas form och ordningsföljd för att kunna anpassa oss efter de svar som informanterna ger. 

Vi ansåg att Kvales halvstrukturerade format lämpade sig bäst för vår undersökning. 

 

Vidare menar Trost (1997) att man vid en kvalitativ studie inte har några färdiga frågeformulär 

utan istället använder sig av en frågeguide, av Kvale (1997) benämnt intervjuguide. Denna 

intervjuguide bör istället för specifika frågor innehålla olika frågeområden i den ordning de tas 

upp i intervjun. Dessutom anser Kvale (1996) att varje intervjufråga skall ha två dimensioner, en 

tematisk och en dynamisk. Med andra ord, en dimension med relevans till forskningsämnet 

(tematisk) och en dimension som tar hänsyn till interaktionen mellan intervjuaren och den 

intervjuade (dynamisk). Vi utformade en intervjuguide, enligt Trost (1997) och Kvale (1997), 

med relativt omfattande frågeområden eftersom vi ville att frågorna skulle vara så öppna som 

möjligt och på detta sätt låta den intervjuade styra samtalet så mycket som möjligt.   

 

Innan varje intervju informerades intervjupersonen kortfattat om undersökningens syfte och hur 

intervjun skulle gå tillväga genom att vi skickade ut intervjuguiden och undersökningens syfte. 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av den i förväg utformade intervjuguiden, vi 

ställde inledningsvis öppna frågor som vid behov följdes upp av mer specifika följdfrågor.  

 

 

Gällande validitet menar Martyn Denscombe (2009) att man hellre än validitet bör prata om 
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trovärdighet vid kvalitativa studier. Forskning måste naturligtvis ha en viss grad av trovärdighet 

för att kunna användas som källa i framtida forskning och diskussioner. Det kan vid kvalitativa 

studier vara svårt att påvisa att datainsamlingen skett på ett seriöst sätt utifrån forskningens syfte. 

Trost (1997) menar att detta kan bero på att man vid kvalitativa studier ägnar sig åt människors 

uppfattningar om olika skeenden eller företeelser. Det kan också bero på att en och samma fråga 

kan få helt skilda svar från olika intervjupersoner. Denscombe (2009) anser dock att den 

kvalitativa forskningen har en trovärdighet i sig eftersom forskaren finns ”på plats” under 

datainsamlingen, och således har en god inblick i arbetet. Ett annat sätt att få trovärdighet, menar 

Denscombe (2009), kan vara att man som forskare går tillbaka och stämmer av intervjusvaren 

tillsammans med den intervjuade för att bekräfta att man uppfattat dennes svar korrekt, så kallad 

respondentvalidering. 

 

Ett hjälpmedel vid intervjun kan vara en bandspelare. Kvale (1996) anser att intervjuaren vid 

ljudupptagning lättare kan koncentrera sig på intervjusituationen och på ämnet. Man kan dock 

parallellt föra anteckningar, för inte gå miste om de visuella intrycken, såsom kroppsspråk och 

mimik. Trost (1997) påpekar att vid användande av bandspelare måste man ha i åtanke att det 

kan ta mycket lång tid att överföra inspelningarna till skrift och att utskriftens omfattning kan bli 

mycket stor och svår att hantera. Det finns dessutom, enligt Trost (1997), en risk att de 

intervjuade inte vill bli inspelade eller på annat sätt känner sig störda av bandspelaren. Vi 

bestämde oss trots detta för att spela in intervjuerna digitalt. Vi ansåg att det digitala formatet 

skulle underlätta vid transkriberingen.  

 

Dessutom valde vi att delta båda två i alla intervjuer, trots att Trost (1997) anser att det finns risk 

för att den intervjuade kan hamna i underläge om det är två intervjuare. Vid genomförandet 

intervjuade en av oss, medan den andra observerade och förde minnesanteckningar. Fördelen 

med att vi båda deltog var att vi på detta sätt kunde få ut så mycket information som möjligt ur 

intervjun eftersom den ena kunde uppfatta sådant som den andra eventuellt missade, sådant som 

gester, mimik och dylikt.  

 

Urval 
 

Vi valde att intervjua sju gymnasielärare på en gymnasieskola i Norrbotten. Vår ambition var att 

intervjua lärare från olika gymnasieskolor, men vi fick inget gensvar. Intervjuerna skedde under 

hösten 2009 på lärarnas arbetsplats. Vi intervjuade yrkesverksamma lärare som var mentorer och 

således har erfarenhet av vårt forskningsområde. Dessa lärare, med olika lång 

arbetslivserfarenhet, var mellan 30 och 65 år och kom från både yrkesförberedande och 

studieförberedande gymnasieprogram. Trost påpekar även att: ”Urvalet skall vara heterogent 

inom en given ram; där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är 

extrem eller 'avvikande'” (Trost 1997, s. 105) och därför var intervjupersonernas ålder och kön 

inte relevanta för undersökningen. Kvale (1996) är av liknande uppfattning och anser att man vid 

kvalitativa studier endast betraktar dessa två variabler, ålder och kön, som kategorier och de 

behöver därför inte ha betydelse för resultatet. Vi valde dock att intervjua lärare som varit 

mentorer mer än en gång och således upplevt olika typer av elever och situationer för att få djup 

och variation i resultatet.  De sju lärare som intervjuades har fått fingerade namn: Johan, Lotta, 

Anna, Dennis, Karin, Agneta och Peter. Vi väljer att inte skriva ut hur länge de varit 

yrkesverksamma eftersom vi anser att det kan minska anonymiteten hos informanterna. 

 

Bearbetning och analys av insamlat material 
 

Efter intervjuerna var avslutade transkriberades inspelningarna rakt av. Efter detta gick vi 

tillbaka och läste igenom texterna och rensade bort sådant material vi inte ansåg vara relevant för 
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studien. Därefter gjordes ytterligare genomgångar av transkriberingarna, ju fler genomläsningar 

vi gjorde desto bättre förståelse fick vi av materialet, detta enligt Kvale (1996). När vi 

analyserade materialet använde vi oss av meningskoncentrering. Enligt Kvale (1996) är 

meningskoncentrering en metod där forskaren går igenom sina transkriberingar och komprimerar 

intervjupersonernas svar till mer kortfattade meningar, detta för att kärnan i intervjusvaren ska 

förtydligas. Utifrån denna koncentrering kan sedan olika teman framträda.  

 

När vi utformade vår intervjuguide tog vi hänsyn till Kvales (1996) idé om att varje fråga ska ha 

en tematisk och en dynamisk dimension. Den tematiska dimensionen tillät oss att få svar på våra 

frågeställningar. Den dynamiska dimensionen öppnade för teman och tankar som vi inte hade 

tänkt på, men ändå var relevanta. Detta bidrog vidare till att vi kunde läsa ur tydliga teman i vårt 

resultat, både förväntade och oförutsedda. Vi sammanställde till sist vårt material utifrån de 

centrala teman som framkom i analysarbetet för att få en tydlig överblick av resultatet (Kvale, 

1996). I vårt analysarbete använde vi oss dessutom av Kvales (1997) tankar kring validering i sju 

stadier för att säkerställa att resultatet var insamlat och analyserat på ett tillförlitligt sätt. De sju 

stadierna Kvale skriver om är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering samt 

rapportering. 

 

Resultat 
 

När vi analyserade materialet utifrån studiens syfte stod det klart för oss att lärarna delade upp 

mentorsuppdraget i tre huvuddelar: omsorgsarbete, utvecklingssamtal och lärande. Utöver dessa 

fanns det aspekter som påverkade hur man arbetade med de tre huvuddelarna. Dessa aspekter 

var: tid, administration, kompetens och urvalsprocessen. I följande avsnitt redovisas resultatet 

från de intervjuer vi gjort i vår studie och i resultatet presenteras alla delar var för sig. Resultatet 

inleds med ett kort avsnitt om lärarnas allmänna tankar kring mentorskapet och jämförelser med 

klassföreståndarskapet. 

 

Allmänna tankar kring mentorskapet 
 

Samtliga lärare är överens om att mentorskapet i gymnasieskolan är både viktigt och bra. Lotta 

säger att det är positivt att man lär känna eleverna bättre och att mentorskapet som sådan är en 

god idé. Anna menar att det är bra att eleverna har någon att se upp till i skolan och Johan är 

tydlig med att det behövs ett mentorskap. Trots detta kan de peka på specifika brister i 

mentorsuppdraget. Alla är dessutom måna om att utföra mentorsarbetet så bra de kan, men att 

förutsättningarna inte alltid är de bästa. Det är just dessa förutsättningar som kom fram i 

intervjuerna.  

 

Fem av de lärare vi intervjuade har även varit klassföreståndare. Fyra av dem berättar att de 

upplever att mentorskapet är mer omfattande än klassföreståndarskapet. Agneta minns att 

klassföreståndarskapet handlade mer om att förmedla en viss information till eleverna samt hålla 

koll på deras frånvaro. Hon säger: ”Det fanns en sådan här stund, vad jag minns, att ha klassråd 

eller vad det kunde heta på den tiden, men jag vet att mest fick jag ägna mig åt frånvaron”. 

Dessa lärare upplever också att de har fått mer ansvar och fler uppgifter i samband med att 

mentorskapet införts. Johan berättar att elevvårdsfunktioner har överförts på mentorn. En av 

lärarna, som berättar att han arbetat som klassföreståndare på högstadiet, säger att han tycker att 

det arbetet var ganska likt mentorskapet på gymnasiet. Han påpekar dock att mentorskapet är 

mer uppstramat än klassföreståndarskapet. Han menar att han som mentor följer upp eleverna 

mer, men även att han som mentor följs upp av rektorn. 
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Huvuddelar 

 
I följande avsnitt presenterar vi vad de intervjuade lärarna sa om mentorskapets huvuddelar. 

 

Omsorgsarbete 
Lärarna menar att mentorsuppdraget innebär ett omsorgsarbete. De menar att deras huvudsakliga 

uppgift som mentor är att se hur eleven mår. Fem av lärarna förklarar att de ska uppmärksamma 

om eleverna verkar må psykiskt dåligt, om de är deprimerade eller inte klarar av skolan på grund 

av personliga skäl. Tre av lärarna anser dessutom att de som mentorer ibland måste fungera som 

både kurator och skolsköterska. De lärarna menar att eleverna många gånger kan söka upp dem 

med personliga problem som kan vara av medicinsk karaktär och detta anser lärarna är något 

som de känner olust inför, framförallt för att de känner att de inte klarar av det eftersom de 

saknar utbildning. Dennis säger dock att han inte behöver någon utbildning, utan att det istället 

handlar om att använda sig av livserfarenhet och ”sunt bondförnuft”. Samtliga lärare är överens 

om att omsorgsarbetet är mentorskapets mest betydelsefulla del. Lotta menar att det är bra att det 

finns någon i skolan som vet lite mer om den enskilde eleven än andra lärare. Peter säger rakt ut 

att omsorgsarbetet är den viktigaste delen av mentorskapet. Johan säger: ”Att ha koll på 

elevernas studiesituation hör till lärarrollen. Jag menar, skolk, psykisk ohälsa och sådant är mer 

en mentorsuppgift”. 

 

Utvecklingssamtal 
Samtliga lärare berättar att utvecklingssamtalet också är en stor del av mentorsarbetet. De menar 

att lärarna här får sin egen tid ensam tillsammans med eleven och för det mesta även med dennes 

föräldrar. Under utvecklingssamtalet går mentorn bland annat igenom elevens betyg och hur de 

ligger till i sina olika kurser, det vill säga lite allmänt om hur det går i skolan. Varje samtal, 

berättar lärarna, tar oftast 30-40 minuter att genomföra. Agneta menar att de ibland kan ta ännu 

längre. Lotta upplever att utvecklingssamtalet är ”mer ett betygssnack än ett utvecklingssamtal”. 

Hon menar att den största tiden av utvecklingssamtalet går åt till att gå igenom elevens betyg och 

hur de ligger till i aktuella kurser. Anna säger dock att det är under utvecklingssamtalet som man 

kan fånga de elever som inte tycker att skolan är så rolig. Vidare säger Anna att hon under det 

första utvecklingssamtalet i årskurs ett tillsammans med eleven tecknar ner mål, förhoppningar 

och svårigheter. Dessa anteckningar följs sedan upp under kommande samtal. Dennis berättar att 

han gör en liknande sammanställning tillsammans med eleven och dessutom skickar med en 

kopia av denna med eleven. Johan tycker att utvecklingssamtalet sker på skolmyndighetens 

villkor, att skolledningen ska kunna visa upp en fungerande verksamhet utifrån vad som kommit 

fram under utvecklingssamtalet och hur det följs upp. Lotta uttrycker en viss oro över det faktum 

att eleverna inte alltid inser att utvecklingssamtalen är deras egen tid. Det säger hon kan leda till 

att eleverna inte alltid säger vad de har på hjärtat. 

 

Lärande 
Alla lärare utom en hoppas och tror att det uppstår ett lärande hos eleven genom mentorskapet. 

Dennis är dock säker på att det uppstår ett lärande. Han säger: 

 
Det bidrar självklart till elevens lärande, man får dem att tänka efter, de får en inställning, en 

mognadsfråga…Mentor är den lärare som har störst möjlighet att påverka vad gäller värdegrund 

och livslångt lärande.   
 

Lotta berättar att det kan uppstå ett lärande om eleven får insikt om något man tar upp. Hon 

tycker att det bästa är när eleverna lär sig något om sig själva. Anna tror att det lärande som kan 

uppstå är ett slags livslärande. Alla lärare berättar att det lärande som kan uppstå handlar om att 

eleverna får bättre självinsikt och blir mer medvetna om sin livssituation. Det rör sig inte om 
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något kunskapslärande utan något annat. Agneta säger ”…att jag liksom lär ut någonting om att 

vara lärare, så är det ju inte”. Karin berättar att hon tror att eleverna lär sig att ta för sig. Hon 

menar att mentorn ska uppmuntra eleverna att själva söka kunskap och försöka lösa problem. Till 

exempel berättar flera av lärarna att de säger åt eleverna att själva söka upp lärare i de kurser där 

de har problem för att lära dem att ta ansvar. Det kan handla om studieproblem men även 

konflikter av personlig karaktär. 

 

Samtliga lärare berättar att det lärande som eventuellt uppstår inte bara sker under 

utvecklingssamtalet, även om det är främst under det samtalet som det i så fall går att upptäcka 

om eleverna har fått ut något av mentorskapet. Lärarna är även överens om att det sker en tydlig 

utveckling hos eleverna mellan årskurs 1 och 3. Denna utveckling handlar främst om mognad 

men de har svårt att säga om denna mognad beror på mentorskapet eller om det rör sig om rena 

biologiska faktorer. 

 

Förutsättningar 

 
I följande avsnitt presenterar vi vad de intervjuade lärarna sa om de förutsättningar som krävs för 

att genomföra mentorskapet. 

 

Tid 
Alla lärare säger att de har alldeles för lite tid för att kunna utföra det arbete mentorsuppdraget 

medför. Lärarna säger att den enda tid de har avsatt för mentorsarbete är den tid som de och 

eleverna har utsatt på sina scheman, en så kallad mentorstid. Denna tid används, enligt samtliga 

lärare, främst till att informera eleverna om skolaktiviteter och kontrollera frånvaro. Johan säger 

att han inte använder denna mentorstid då den är placerad under elevernas lunch och därför 

kommer de sällan till honom under den tiden. Detta får som följd, enligt Johan, att han istället 

måste ta upp saker på lektionstid eller måste sitta på sin planeringstid och utföra mentorsarbete. 

Även de andra intervjuade lärarna uttrycker att mentorstiden inte används som den borde. 

Framförallt säger även de att det beror på att eleverna inte kommer till detta tillfälle. Detta kan 

enligt Agneta bero på att mentorstiden ibland inte ligger i anslutning till andra lektioner utan 

föregås av en lång håltimme. På det gymnasieprogram som hon arbetar på har de sett till att 

mentorstiden ligger i anslutning till en lektion för att undvika detta problem.  

 

Dessutom säger samtliga lärare att de ofta utför mentorsarbete på sina vanliga lektionstimmar 

tillsammans med de aktuella mentorseleverna. Lotta önskar mer tid på schemat för varje enskild 

elev. Alla utom en av lärarna säger att de egentligen inte ens har tid för utvecklingssamtalen, 

vilket får till följd att dessa utförs ofta utanför den schemalagda arbetstiden, på lunchen eller på 

eftermiddagar och kvällar. Lotta säger: ”Det är rent praktiskt svårt att genomföra 

utvecklingssamtalen under arbetstid eftersom föräldrarna sällan kan komma då. Dom jobbar ju 

också”. Tre av lärarna säger att de tycker att det borde tydliggöras från ledning hur mycket tid de 

ska avsätta för mentorsarbete. Agneta berättar att hon har hört att det på vissa andra skolor 

förekommer att mentorer får en lektionsfri dag när de ska genomföra utvecklingssamtal och 

önskar något liknande i sin egen verksamhet.  

 

Vidare uttrycker Agneta en viss ilska över att hon som mentor känner att hon måste vara 

tillgänglig dygnet runt. Hon berättar hur hon ibland kan bli uppringd på sin hemtelefon sent på 

kvällarna av föräldrar eller elever. Hon säger under intervjun: ”När ska jag vara mentor och när 

får jag vara privat?”. Dennis säger dock, på tal om tid, att han helt enkelt gör det han har tid till. 

Resten delegerar han till eleverna och berörd skolpersonal, så som rektorer, kuratorer och 

skolsköterskor. Han säger: ”Det blir det man gör det till. Vill man lägga ner lite tid på 

mentorskapet går det ju och vill man lägga mycket tid på mentorskapet så gör man det”. 
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Administration 
Alla lärare säger att mentorsarbetet innebär mycket dokumentation. Allt man gör med sina 

mentorselever ska dokumenteras och diarieföras för framtida bruk och återkoppling. Med 

dokumentation menar lärarna protokoll från utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser (av 

lärarna kallat EVK), eventuella CSN-varningar som utfärdas om eleven har för hög frånvaro och 

åtgärdsprogram rörande elevers svårigheter. Protokollen från utvecklingssamtal och EVK kan 

vara av olika omfattning beroende på eleven, berättar Peter. Vissa är kortfattade medan andra kan 

vara långa och utförliga med elevernas funderingar, mål och svårigheter. Att genomföra 

dokumentationen är ett omfattande arbete och fyra av lärarna säger att det ibland leder till att 

planering och rättning blir lidande.  

 

Två av lärarna undrar vem dokumentationen egentligen är till för. Johan går så långt i sitt 

resonemang kring dokumentation att han säger att den är det väsentliga, inte att eleven faktiskt 

får den hjälp som behövs. Han tror att dokumentationen finns till för att, som han säger: ”Hålla 

ryggen fri”. Han menar att dokumentationen främst är till för skolledningen så att de om det 

uppstår funderingar kring en viss elev, ska kunna gå tillbaka till dokumentationen av mentorn. 

Men han undrar huruvida denna dokumentation verkligen hjälper eleverna. Han säger att bara för 

att det finns nedskrivet innebär det inte att de föreslagna åtgärderna verkligen genomförs. Anna 

uttrycker att den administrativa delen av arbetet tar alltför mycket tid i anspråk. Hon vill ha bort 

pappersarbetet, i mentorskapet borde det, enligt henne, finnas ett renodlat pedagogiskt 

perspektiv. 

 

Kompetenser 
De intervjuade lärarna har svårt att definiera exakt vilka kompetenser en god mentor i 

gymnasieskolan bör ha. Däremot har de lättare att bedöma sina egna kompetenser som mentorer. 

Fem av de sju lärarna anser att de saknar kompetens för att vara mentorer. De syftar i första hand 

på kompetenser gällande omsorgsarbetet i mentorskapet. Anna säger: ”Numer har man blivit mer 

kurator, men får ingen utbildning och jag har inget intresse av det heller. Det är inte därför jag är 

lärare”. Karin säger att hon i samband med att klassföreståndarrollen omvandlades till 

mentorsroll, fick utbildning i hur man håller utvecklingssamtal. Vidare pratar Anna om 

ämneskompetenser. Hon menar att hon inte har kompetensen att bedöma vad en elev bör göra för 

att nå sina uppsatta mål i andra kurser än sina egna. Dessutom berättar Anna att hon tycker att det 

känns svårt att lösa konflikter som elever kan ha med andra lärare: ”Det är inte mitt jobb, jag är 

inte chef för dom”. Hon menar att hon inte kan gå in och säga till andra lärare hur de ska utföra 

sitt arbete, det är rektorns uppgift. 

 

Urvalsprocessen 
Vilka mentorselever man får sker, enligt lärarna, per automatik. Samtliga lärare vittnar om att de 

inte tar del av urvalsprocessen. När deras mentorselever tar studenten får de helt enkelt en ny 

årskurs 1 som mentorsklass. Oftast är man två om en klass och delar upp eleverna i två mindre 

grupper efter klasslistan. De två lärarna får då ansvaret för var sin elevgrupp. Peter är ensam 

mentor i en klass, men på det gymnasieprogram han arbetar är klasserna dock avsevärt mindre än 

på de övriga lärarnas program. Bland de lärare vi intervjuat varierar antalet mentorselever mellan 

13 och 16 stycken. Den allmänna uppfattningen bland de intervjuade lärarna är de har alldeles 

för många mentorselever för att arbetet med mentorskapet ska fungera optimalt. Agneta jämför 

med näringslivet och menar att mentorerna där endast har en eller två adepter. Ingen av lärarna 

har varit med om att de eller någon elev har känt så pass mycket missnöje att de velat byta 

mentorselev eller mentor. De tror dock att om en sådan situation skulle uppstå skulle ett byte nog 

inte vara något problem. 
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Eftersom alla lärare arbetar på det gymnasieprogram som deras mentorselever går har de även 

sina mentorselever i undervisningen. Alla de intervjuade lärarna tycker att detta är ett bra 

upplägg. Genom att ha dem i undervisningen kan de upptäcka eventuella problem hos eleverna 

tidigare. Agneta, Lotta och Dennis ser dock ett potentiellt problem med detta eftersom man som 

undervisande lärare även är den som betygsätter eleven, något de menar att en mentor inte ska 

göra. 

 

Sammanfattande resultat 
 

Det är tydligt att lärarna har många funderingar kring mentorskapet. Flera av lärarna verkar, trots 

en allmän positiv inställning till mentorskapet, se många brister i uppdraget. Det blir särskilt 

tydligt när de talar om hur mycket tid mentorskapet tar. Vidare upplever lärarna att mentorskapet 

främst handlar om omsorgsarbete, något de inte alltid anser sig ha de rätta kompetenserna för. 

Dessutom framkommer det att de inte har reflekterat så mycket över hur mentorskapet kan bidra 

till elevernas lärande. 

 

Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet samt 

resultatet. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

 
För att resultatet från en studie ska vara tillförlitligt, även hänvisat till som att ha reliabilitet, 

måste den som utför studien granska sina metoder och säkerställa om resultatet skulle ha varit 

detsamma under andra omständigheter. Denscombe (2002) förklarar: 

 
Tillförlitlighet har att göra med metoderna för datainsamling och intresset av att de skall vara 

stabila och inte förvränga forskningsfynden. Vanligtvis är detta förenat med en utvärdering av 

metoder och tekniker som har använts för att samla in data (Denscombe, 2002, s. 125). 

 

För att fastställa huruvida resultatet är tillförlitligt kan forskaren ställa sig frågor som: Har 

materialet insamlats på samma sätt i alla situationer? Har frågorna varit tydliga och återspeglat 

studiens samtliga frågeställningar eller har det uppstått missförstånd hos 

undersökningspersonerna? 

 

För att kontrollera vårt insamlade material använde vi oss av Kvales (1997) teorier kring 

validering i sju stadier: Tematisering, Planering, Intervju, Utskrift, Analys, Validering samt 

Rapportering. 

 

Under intervjuerna använde vi oss av en i förväg nedtecknad intervjuguide där frågorna var av 

halvstrukturerat format. Detta innebar att informanterna till stor del styrde samtalet utifrån de 

huvudfrågor vi arbetade med. Den kvalitativa intervjun kan definieras som ett professionellt 

samtal (Kvale, 1997) där den intervjuade ska kunna uttrycka åsikter och tankar kring olika 

företeelser. I detta avseende var det halvstrukturerade formatet bra då vi som intervjuare kunde 

anpassa ordningsföljden på frågorna och eventuella följdfrågor utifrån de svar som 

informanterna gav, i enlighet med Kvale (1997). Den kvalitativa intervjuns öppenhet innebar 

dock att de svar vi fick från de olika lärarna kunde variera mycket. Vi kan inte säkert säga att de 

svar vi fick skulle ha varit desamma i en annan situation, till exempel om vi ställt exakt samma 

frågor via brev eller om någon annan hade genomfört intervjun i vårt ställe. Vi tog stor hänsyn 
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till den teoretiska bakgrunden när vi konstruerade våra intervjufrågor för att försäkra oss om att 

frågorna var relevanta för undersökningens syfte. 

 

Vidare var vi medvetna om att eftersom vi intervjuade ett litet antal lärare kunde vi inte heller 

med all säkerhet säga att de åsikter och tankar som kom fram var representativa för alla lärare 

generellt. Conny Svenning (2003) menar att detta är ett utbrett problem med små kvalitativa 

studier. Det lilla antalet informanters svar kan aldrig med säkerhet representera verkligheten. 

 

Vi var medvetna om att informanterna kunde känna sig utsatta i intervjusituationen, dels 

eftersom själva intervjusituationen i sig kan verka hämmande och obekväm, dels eftersom vi 

båda deltog i alla intervjuer, något Trost (1997) också menar kan vara ett problem. För att 

undvika att vi som intervjuare tog över situationen allt för mycket, bestämde vi oss i förväg att 

en av oss skulle hålla i intervjun medan den andra backade upp och fokuserade sig på att föra 

stödanteckningar. Tanken med detta var att intervjupersonen inte skulle känna sig i underläge. Vi 

insåg dock att detta arrangemang i själva verket hade motsatt effekt i vissa intervjuer. 

Informanterna i dessa fall hade svårt att veta vem av oss de skulle tilltala när de svarade på 

frågan. Detta kan vara en svaghet med vår undersökning då det kan ha påverkat 

materialinsamlandet. Stödantecknandet i sig kan dessutom ha inneburit att informanterna blivit 

distraherade. I vissa fall tror vi att informanterna kan ha blivit nyfikna eller osäkra på vad vi 

antecknade. Under vårt analysarbete insåg vi dock att de stödanteckningar vi trodde skulle stödja 

insamlingen av materialet inte var av lika stor betydelse som vi från en början trott då våra 

intervjupersoner var relativt rakt på sak och inte använde sig av kroppsspråk och mimik i den 

utsträckning vi hade väntat oss. 

 

En styrka med vår undersökning var att vi delade ut kopior av intervjuguiden samt vårt syfte och 

våra frågeställningar i förväg, så att de lärare som skulle intervjuas kunde förbereda sig i lugn 

och ro. På detta sätt ansåg vi att vi kunde minimera risken för att informanterna skulle känna sig 

stressade att producera svar på helt obekanta frågor. Dessutom avsatte vi gott om tid för varje 

intervju, främst av den anledningen att vi ville undvika tidspress och stress hos informanterna. Vi 

behövde aldrig avbryta någon på grund av tidsbrist och kunde ge informanterna tid att reflektera 

och tänka efter vid de tillfällen då de inte kunde svara direkt på våra frågor. I realiteten innebar 

detta att intervjuernas längd varierade mellan 30 och 60 minuter. 

 

Vår grundtanke var att använda bandspelare vid alla intervjuer. De lärare som blev tillfrågade om 

de ville delta i intervjuer blev även tillfrågade om vi fick tillåtelse att spela in dem. Alla utom en 

medgav att bli inspelade, något Trost (1997) också påpekar kan inträffa. Detta kan ha haft en 

negativ inverkan på det totala resultatet eftersom vi kan ha tappat vissa citat och delar av 

intervjun. Dock anser vi att eftersom vi i den mån det var möjligt lät informanterna vara med och 

påverka hur intervjun skulle gå till rent praktiskt ökade tillförlitligheten, till exempel fick lärarna 

själva bestämma när och var intervjuerna skulle genomföras. Inspelningarna gav oss möjlighet 

att gå tillbaka och kontrollera innehållet under transkriberingarna när det behövdes, något Kvale 

(2007) menar är av betydelse för resultatanalysen. 

 

Vad gäller transkriberingarna försökte vi i största möjliga mån att skriva ner det 

intervjupersonerna sa ordagrant. De delar av inspelningarna som var svåra att tyda valde vi att 

bortse ifrån för att minimera risken för missförstånd. Detta bidrog även till vårt arbete med 

meningskoncentreringen då vi anser att vi fick ut så mycket som möjligt från våra inspelningar. 

Kvale (2007) menar att intervjumiljön ska uppmuntra informanterna att beskriva och berätta om 

deras tankar och uppfattningar. För att se till att informanterna kände sig så bekväma som möjligt 

såg vi till att alla intervjuer genomfördes enskilt i lugna och ostörda miljöer.  På detta sätt kunde 

informanterna tala fritt utan att känna sig störda av omgivningen. 
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Eftersom syftet med vår studie var att undersöka hur gymnasielärare upplever mentorskapet samt 

om mentorskapet bidrar till elevernas lärande, ansåg vi att den kvalitativa forskningsintervjun 

skulle vara ett bra medel för att samla in relevant material. Vi var intresserade av att ta del av 

lärarnas tankar och samtalet som form lämpade sig utmärkt till detta, något även Svenning 

(2003) och Denscombe (2009) påpekar. Denscombe (2009) menar också att det faktum att 

forskaren finns på plats ökar forskarens kunskap inom det undersökta området, så som var fallet i 

vår studie. 

 

Vidare anser vi att valet av intervjupersoner bidrog till att vi kunde samla in relevant 

information. De var alla i dagsläget verksamma som mentorer på gymnasieskolan och därför 

kunde bidra med värdefull och sakkunnig information i ämnet. Dessutom hade 

intervjupersonerna arbetat olika länge inom gymnasieskolan och de tillhörde alla olika 

gymnasieprogram. Då vår undersökning utfördes inom en och samma kommun innebar det dock 

att det insamlade materialet blev något snävare än vad som skulle vara önskvärt i en sådan här 

studie.  

 

Vi var medvetna om att vissa delar av vår metod kunde ha inverkan på resultatet, såsom 

frågornas utformning, vår eventuella påverkan och respondenternas upplevelse av 

intervjusituationen, allt enligt Svenning (2003). Vidare gick vi tillbaka och stämde av svaren med 

intervjupersonerna efter intervjun var avklarad, i enlighet med Kvale (1997). På detta vis kunde 

vi övergripande verifiera att vi uppfattat intervjupersonen korrekt, något Kvale (1997) kallar 

respondentvalidering. 

 

Efter att intervjuerna genomförts och när vi gick igenom resultatet insåg vi dock att en av våra 

frågor, nämligen frågan kring mentorskapets innebörd, hade skapat många frågetecken hos 

intervjupersonerna. Detta eftersom de tyckte att den var otydlig och liknade föregående fråga. 

Det kan ha haft en negativ inverkan på resultatanalysen som helhet. 

 

I analysarbetet var vi väldigt noga med att hela tiden försöka se kopplingar till vår teoretiska 

bakgrund och till vårt syfte för att säkerställa att vi verkligen undersökte det vi var ute efter, 

något som är en styrka i vår studie. Dessutom försökte vi genomgående att analysera arbetet 

utifrån de metoder vi valt för att inte förvanska resultatet. Vi gick igenom varje del av metoden 

för att se till att vi tolkat det på rätt sätt.     

 

Slutligen anser vi att en kompletterande kvantitativ undersökning hade kunnat ge en ännu 

tydligare bild av mentorskapet i gymnasieskolan. Denna hade kunnat innehålla frågor baserade 

på de teman som framkommit under resultatanalysen. Även observationer hade kunnat bidra med 

ytterligare information, men denna metod är dock omöjlig att använda i vår studie av hänsyn till 

elevernas privatliv och de gällande lagarna kring sekretess.  

 

Resultatdiskussion 
 

Vi kommer i detta avsnitt att diskutera resultatet utifrån de tre huvuddelarna som framkom vid 

resultatanalysen. Efter dessa kommer ett avsnitt där vi diskuterar de aspekter som påverkar 

mentorsarbetet. Detta har vi valt att kalla förutsättningar. Resultatdiskussionen avslutas med ett 

avsnitt med personliga reflektioner. 
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Översikt över resultatdiskussion 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt över resultatdiskussion. 

  

Omsorgsarbete 
Enligt Kvelis (1994) tolkning av Lpf 94 innebar 1994 års gymnasiereform att lärarna fick ett ökat 

ansvar att följa upp och stötta eleverna. Hon menar att den nya läroplanen nu också innefattar 

omsorgsarbete i högre grad. Utifrån det lärarna berättade om omsorgsarbetet i mentorskapet kan 

vi också uttyda att de har ett stort ansvar vad gäller elevernas både fysiska och psykiska hälsa. 

Samtliga lärare är också överens om att detta ansvar är viktigt, men att det kan vara svårt att veta 

hur det ska hanteras. Vi tolkar detta som att lärarna sinsemellan inte har samma uppfattning om 

hur omsorgsarbetet ska utföras och hur omfattande arbetet ska vara, det vill säga, var de ska dra 

gränsen. Det faktum att vissa lärare direkt hänvisar till elevhälsan när andra försöker lösa 

problemet själva kan tyda på oklarheter kring rutiner i mentorskapet. Vidare kan detta även 

tolkas som att arbetsbördan kan variera, kollegor emellan. 

 

Som vi förstår det efterlyser lärarna också tydligare riktlinjer kring omsorgsarbetet. Utifrån det 

Kveli (1994) säger om lokalt bestämmande efter decentraliseringen av skolan i början av 1990-

talet drar vi slutsatsen att det kan vara svårt att utforma tydliga riktlinjer som är allmängiltiga för 

alla inom skolan. 

 

En annan intressant detalj är att alla våra intervjupersoner utan problem talar om ett 

omsorgsarbete, ett ord som till exempel Luleå gymnasiebys riktlinjer 

(http://www.lulea.se/gymnasieskola/) kring mentorskap aldrig nämner. Däremot tolkar vi att 

intervjupersonerna uppenbarligen upplever att omsorgsarbetet förekommer i stor omfattning. Till 

exempel i punkten mentorn samarbetar med hemmet lämnas stort utrymme för fri tolkning om 

vad detta samarbete ska innebära. Punkten mentorn är elevens kontaktperson mot 

elevhälsoteamet är möjligen tydligare, men inte heller där dras gränser för vad ”kontaktperson” 

innebär. 

 
Lärande 
I vår undersökning hoppades vi på att få ett svar på om det mentorskap som utförs i 

gymnasieskolan leder till ett lärande hos eleven. Det svar vi fick från lärarna var varken enhälligt 

eller självklart. Endast en av de tillfrågade lärarna var övertygad om att en typ av lärande skedde 

hos eleverna genom att ha en mentor. De andra kunde inte säkert säga, men hoppades på det. Vi 

uppfattar detta som att lärarna inte har reflekterat över denna fråga och det i sin tur visar på att 

lärarna inte har känt till att det finns en sådan ambition med mentorskapet.  
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Å andra sidan, det lärande som lärarna hoppades på skulle ske var det så kallade livslånga 

lärandet som läroplanen (Lpf 94) pratar om. Det vill säga, att eleven kommer till insikt om sin 

egen situation och lär sig att använda sina erfarenheter för att utvecklas kunskapsmässigt. 

Lärarna menar att de genom mentorskapet hellre än att överföra yrkes- eller ämneskunskap, så 

som ett klassiskt mentorskap uppfattas, kan utbyta livserfarenhet med sina mentorselever. Detta 

tolkar vi som att det finns en ambition hos lärarna att få eleverna att växa och mogna. Vi ser 

också att lärarna är väl medvetna om hur och i vilka situationer kunskap kan uppstå, i enlighet 

med Dysthe (2003), som menar att kunskap och lärande till stor del bygger på att människor 

utbyter erfarenheter och kommunicerar med varandra. 

 

När vi sätter den litteratur vi har läst om mentorskap i relation till våra intervjupersoners tankar 

kring lärande ser vi att mentorskapet kan bidra till elevens lärande om det fungerar som det ska. 

Bell (1997), Nilzon (2004) och Lindgren (1998) är alla överens om att mentorskap handlar om 

just lärande och utbyte av erfarenheter, men de menar även att det krävs gynnsamma 

förutsättningar för att ett lärande ska kunna uppstå. Eftersom lärarna är relativt överens om att 

eleverna utvecklas under sin tid i gymnasieskolan tolkar vi det som att läroplanens mål uppnås. 

Huruvida det är pedagogiskt medvetet eller inte är dock oklart. Lärarnas svar tyder på att det är 

viktigt att det finns vuxna i skolan som eleverna kan vända sig till för att kunna utveckla den 

förmågan, nämligen, lära sig något om sig själva och sin egen situation. 

 

Vygotskij menade att man kunde se på barns kunskaper utifrån två utvecklingsnivåer, som 

Strandberg (2008) förenklat kallar Kan och Kan inte. Barnet, eller i detta fall eleven, kan inte 

omvandla den potentiella kunskapen i Kan inte till reell kunskap, det vill säga Kan utan någon 

form av stöd från sin omgivning. De behöver vuxna och andra barn att utbyta erfarenheter med 

för att få nya kunskaper. De använder sig även av artefakter, psykiska och fysiska hjälpmedel för 

att nå nya kunskaper (Dysthe, 2003). Vi tror att dialogen mellan mentor och elev fungerar som en 

sådan artefakt. 

 

De intervjuade lärarna menar att det lärande som eventuellt uppstår genom mentorskapet främst 

blir tydligt i utvecklingssamtalet. Här kan de resonera med eleverna och diskutera kring vad de 

behöver göra för att nå sina uppsatta mål, det vill säga, nå Kan inte och omvandla den till reell 

kunskap, Kan. Elevens potentiella kunskaper blir i utvecklingssamtalet tydliga och samtalen med 

mentorn kan, som en artefakt, stödja eleven i dess kunskapssökande. Detta stämmer överens med 

Jarvis (2003) tolkning av Vygotskijs teorier om att elevens potential och vad eleven kan prestera 

i samspel med andra skulle en tydligare indikation på kunskap än det enskilda, presterade 

resultatet. Här blir det tydligt att kommunikation och språk är väsentligt för att kunna förmedla 

kunskaper då utvecklingssamtalet bygger på detta, i enlighet med Dysthe (2003), något vi 

kommer att diskutera i följande stycke. Intressant är att det framkommer att lärarna inte nämner 

något om sitt eget lärande, utan enbart elevens, trots att Bell (1997) menar att mentorskapet 

handlar om ett ömsesidigt växande, med andra ord lärande.  

 

Utvecklingssamtalet 
Utvecklingssamtalet är till skillnad från mentorskapet tydligt förankrat i styrdokumenten 

(Gymnasieförordningen 1992:394).  Lärarna vittnar om att de en gång per termin har dessa 

samtal med utgångspunkt i elevernas undervisande lärares omdömen. Detta är helt i linje med 

vad gymnasieförordningen säger om utvecklingssamtalet, det ska vara ett samtal med fokus på 

elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Eftersom lärarna anser att omsorgsarbetet är en 

stor del av mentorskapet kan vissa ha svårt att bortse från det under utvecklingssamtalet, speciellt 

om denna stund är den enda tid de har enskilt med eleven. Detta tyder vi som att det finns 

oklarheter kring utvecklingssamtalet från lärarnas sida. Med andra ord så ser dessa lärare 

utvecklingssamtalet som mer än ett kunskapssamtal, så som Nytell (1996) också gör. Vi kan 
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alltså konstatera att vissa lärares uppfattning om vad utvecklingssamtalet bör handla om inte 

stämmer överens med gymnasieförordningens.  

 

Några av lärarna menar att det är viktigt för eleverna att förstå att utvecklingssamtalet är till för 

att tydliggöra hur de utvecklas i skolan och eleverna kan därför missuppfatta samtalets syfte. Om 

utvecklingssamtalet, i enlighet med Buckhöj-Lago (2000) och Landin & Hellström (2001), ska 

fokusera på eleven är det av yttersta vikt att eleven förstår vad samtalet ska handla om. Lärarna 

upplever i vissa fall att det saknas en dialog i utvecklingssamtalet och att eleverna inte tar 

tillfället i akt och reflekterar över sin egen utveckling, sina mål och hur dessa kan uppnås. Vad 

gäller samtalet, eller dialogen, som ett medel att nå lärande menar Säljö (2000) att genom samtal 

med andra kan nya tankeprocesser sättas igång hos individen, som i sin tur kan leda till ny 

kunskap. Dessutom menar Dysthe (2003) att vi är beroende av interaktion med vår omvärld för 

att tillgodogöra oss nya kunskaper och göra nya erfarenheter. Vi tolkar detta som att elevens 

lärande är beroende av kommunikation med bland andra sina mentorer, men även andra elever 

och lärare för att lära sig nya kunskaper.  

 

Förutsättningar 
I de intervjuer vi gjorde framkom det att det fanns aspekter som vi, när vi genomförde vår 

resultatanalys, tolkade som förutsättningar för mentorskapet. Dessa förutsättningar är tid, 

administration, kompetens och urval. I detta avsnitt kommer vi att diskutera dessa förutsättningar 

i förhållande till de huvuddelar de intervjuade lärarna ansåg att mentorskapet bestod av. 

 

Det är tydligt att tid är essentiellt för att mentorsuppdraget ska fungera tillfredsställande. Det är 

också tydligt att samtliga lärare känner att de inte har nog med tid. Detta tolkar vi som att lärarna 

anser att uppdraget är för stort i förhållande till den tid de har avsatt. Enligt Murray & Owen 

(1992) infördes mentorskapet i näringslivet för att spara tid och pengar, något som både kan 

styrka och motsäga mentorsuppdraget i skolan. Vad gäller tiden upplever lärarna själva inte att 

någon tid sparas, snarare saknas. Leif Nilsson (2000) menar att det krävs gott om tid för att 

mentorn ska kunna reflektera och utföra arbetet och även Landin & Hellström (2001) påpekar att 

tiden är väldigt viktig för att mentorskapet i skolan ska fungera. Då lärarna uppger att de inte har 

denna tid, kan det tolkas som att mentorsuppdraget inte fungerar som det bör.  

 

Kveli (1994) menar att mentorsarbetet inte bara omfattar det som händer i skolan, utan även hur 

elevens totala liv utanför skolan ser ut. Detta menar vi stämmer överens med det resultat vi har 

fått. Vidare menar vi att det har medfört att lärarna ofta känner att de måste vara tillgängliga för 

sina mentorselever dygnet runt. Vi kan uttyda ur vårt resultat att det sätter press på lärarna 

eftersom de allra flesta vill göra sitt yttersta för att hjälpa eleverna, men känner att de tidsmässigt 

inte klarar av det. Flera av lärarna påpekar att följden av att tiden är allt för knapp blir att 

mentorsarbetet går ut över lektions- och planeringstid, något som inte är önskvärt. Vi tolkar det 

här som att vissa av lärarna känner ett missnöje eftersom de inte till hundra procent får ägna sig 

åt undervisning, vilket de menar är deras primära arbetsuppgift. Undervisningen och allt det 

innebär med planering och rättning måste oundvikligen genomföras och kan inte väljas bort 

framför ett engagerat mentorsarbete menar lärarna. Det blir tydligt för oss att man som lärare 

antingen arbetar väldigt mycket, ibland kanske för mycket, eller stålsätter sig och redogör tydligt 

för sina mentorselever vad som ingår i mentorns arbetsuppgifter. Detta tolkar vi som att lärarna i 

vissa fall kan känna sig otillräckliga. Värt att nämna här är att de lärare vi har intervjuat skiljer 

mentorskapet från undervisningen, trots att bland annat Nilzon (2004) menar att mentorskap 

handlar om inlärning vilket vi tolkar som att mentorskap och undervisning går hand i hand.   

Den enda tid som är öronmärkt för mentorsarbete är den mentorstid som lärare och elever har på 

sina scheman, en tid som, utifrån de svar vi fått, inte alltid används. Detta tolkar vi som att det 

finns brister i kommunikationen dels mellan ledning och lärare, dels mellan lärare och elever, 
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som i sin tur visar på brister i mentorskapet. Dessutom blir tydligt att denna tid inte bestäms 

utifrån elevernas önskemål, trots att Landin & Hellström (2001) och Buckhöj-Lago (2000) menar 

att det är viktigt att mentorskapet sker på adeptens villkor.  

 

Utvecklingssamtalet, som vi behandlat ovan, är en av de delar i mentorsarbetet som tar väldigt 

mycket tid i anspråk. Detta eftersom mentorerna ansvarar för så pass många elever (13-16 

stycken) och varje utvecklingssamtal tar mellan 30 och 40 minuter. I vissa fall kan det ta ännu 

längre tid, beroende på elevens situation. Här kan vi återigen hänvisa till Nilsson (2000) som 

poängterar att tid krävs, både till handling och till reflektion. Han menar vidare att läraren måste 

ha tillräcklig motivation för att arbetet ska kunna utföras på önskvärt sätt. Här kan vi också utläsa 

ett missnöje från lärarnas sida då utvecklingssamtalet många gånger måste läggas utanför 

ordinarie arbetstid. Landin & Hellström (2001) menar att ett mentorskap är mellan två personer, 

inte mellan flera, så som det ser ut för våra intervjuade lärare. När mentorn endast ansvarar för 

ett fåtal elever medför detta att tiden kan fördelas mer fördelaktigt. Vidare anser Landin & 

Hellström (2001) att ett mentorskap bör inledas med en prövotid för att se huruvida mentor och 

elev kan arbeta tillsammans. När denna tid inte finns tillgänglig för lärarna faller denna idé.  

 

Även Buckhöj-Lago (2000) menar att det inte går att applicera ett klassiskt mentorskap i skolan 

då urvalsprocessen inte fungerar som är önskvärt, nämligen att mentor och adept söker sig till 

varandra. Adepten ska enligt henne dessutom befinna sig i en ”fri och oberoende ställning 

gentemot sin handledare”, något de intervjuade lärarna vittnar om inte är möjligt på deras 

arbetsplats. Detta på grund av att de inte själva får ta del av urvalsprocessen. Å andra sidan 

tyckte samtliga lärare att fördelarna med att ha dem i undervisningen övervägde det faktum att de 

också betygsätter sina mentorselever eftersom de då dagligen kunde följa elevens mående. Detta 

tolkar vi som att lärarna inte vill ha ett klassiskt mentorskap i gymnasieskolan utan vill anpassa 

det något. 

 

Enligt Lindgren (2000) är det skillnad på att vara lärare och på att vara mentor. Hon menar att 

även om en lärare har goda ämneskunskaper betyder det inte att samma lärare har tillräckliga 

kompetenser för att vara mentor. Även Nilsson (2000) menar att det krävs utbildning inom 

mentorskap för att det ska fungera. Av de lärare vi har intervjuat var det fem som inte ansåg att 

de hade rätt kompetenser för att vara bra mentorer. Det tyder på att det finns tydliga brister vad 

gäller kompetensutveckling inom mentorskap i skolan. Landin & Hellström (2001) konstaterar 

även detta när de föreslår att mer tid ska avsättas till kompetensutveckling inom mentorskap. 

Deras tankar om att all personal i skolan skulle kunna fungera som mentorer bygger på att lärare 

och mentorer har olika kompetenser. 

 

Det område som de intervjuade lärarna främst kände att de saknade kompetens inom var 

omsorgsarbetet. Tre av dem ansåg sig fungera som både skolsköterskor och kuratorer och var 

samtidigt mycket tydliga med att de inte hade rätt kompetens för detta. Detta tolkar vi som ännu 

ett tecken på att lärarna inte anser sig ha nog goda kompetenser för att utföra sitt 

mentorsuppdrag. Landin & Hellström (2001) menar att mentorskapet är beroende av att det finns 

ett förtroende mellan mentor och elev. De lärare vi intervjuat är alla överens om att tanken med 

mentorskapet är god, men eftersom de känner att de saknar tid och viss kompetens kan det vara 

svårt att bygga upp en förtroenderelation med eleverna.  

 

En annan sak som, enligt våra intervjuade lärare, kan ta väldigt mycket tid i anspråk är den 

dokumentation som följer mentorskapet. Nytell (1996) menar att dokumentationen som sker i 

skolan ska vara tillgänglig för alla inom verksamheten. Detta tolkar vi som att dokumentationen i 

skolan är viktig även om den tar väldigt mycket tid. Det framkommer i våra intervjuer att de 

intervjuade lärarna inte alla gånger är medvetna om hur viktig dokumentationen är. En av våra 
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intervjuade lärare känner att dokumentationen sker för att skolledningen ska kunna ”hålla ryggen 

fri”. Vi tolkar detta som att läraren känner att han ska utföra något han anser är skolledningens 

arbete. Flera av de andra intervjuade lärarna upplever att de inte är säkra på vem 

dokumentationen är till för. Johan tror inte heller att den hjälper de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Han frågar sig om eleven har nytta av dokumentationen.  

 

Nytell (1996) menar också att dokumentationen inte kan stanna hos den enskilde läraren då detta 

skulle innebära att viktig information om elever och verksamhet kan gå förlorad om läraren 

försvinner från verksamheten. Våra intervjusvar tyder på att detta är något alla lärare inte är fullt 

medvetna om. Anna ställer pappersarbete och pedagogik mot varandra vilket vi tolkar som att 

hon inte ser dokumentationen som ett pedagogiskt verktyg, i motsats till Nytells (1996) tankar 

kring dokumentation inom skolan. 

 

Personliga reflektioner 
Vi har under vårt forskningsarbete lärt oss mycket om mentorskapet i gymnasieskolan. Det har 

framkommit både positiva saker men även brister som vi anser är viktiga att belysa. Vi kommer i 

detta stycke att ta upp dessa saker och reflektera över hur man i skolan eventuellt skulle kunna 

lösa de problem som lärarna ser med mentorskapet. 

 

Trots intensiva efterfrågningar och forskning har vi ännu inte fått ett svar på hur man kom fram 

till att mentorskapet skulle börja användas i gymnasieskolan i och med reformen i början av 

1990-talet. Eftersom vi fått klart för oss att mentorskapet innebär väldigt mycket omsorgsarbete, 

något som gymnasieförordningen inte nämner, undrar vi hur det har blivit så. Vi ställer oss också 

frågan vem som hade ansvar för elevernas omsorg innan mentorskapet infördes. De lärare som 

hade varit klassföreståndare tidigare påstår att det inte förekom omsorgsarbete i samma 

utsträckning som dagens mentorskap innebär. Ska vi helt enkelt utgå ifrån, att man inom 

gymnasieskolan då inte hade samma ansvar, vad gäller elevernas sociala situation? 

 

Vi har också insett att mentorskapet tar väldigt mycket tid i anspråk. Vissa av de lärare vi 

intervjuade berättar att de känner sig tvingade att vara tillgängliga dygnet runt. Vi anser att detta 

är orimligt eftersom även lärare måste få ha ett privatliv utanför arbetet. I värsta fall skulle detta 

kunna innebära att man som lärare kan känna både skuld och få dåligt samvete för att man inte 

hinner med allt. Det i sin tur kan leda till att man tappar lusten för sitt arbete. 

 

Utvecklingssamtalet var den del av mentorskapet som vi hittade mest stöd i styrdokumenten för. 

Det blev också tydligt att de lärare som vi pratade med tyckte att dessa samtal var oerhört 

viktiga, men att de hade olika syn på vad som skulle tas upp under dessa. Vi tolkar detta som att 

det är viktigt att läraren informerar eleverna om vad utvecklingssamtalet ska handla om, så att 

alla aspekter av utvecklingen behandlas. Då kan det vara viktigt att eleven har större 

bestämmanderätt när det handlar om när utvecklingssamtalet ska ske. En lösning skulle kunna 

vara att dela upp utvecklingssamtalet i två mindre samtal, ett som fokuserar på elevens 

kunskapsutveckling samt ett som fokuserar på elevens sociala situation och sociala utveckling.  

 

Det blev också tydligt för oss att när det gäller det eventuella lärandet som kan uppstå i samband 

med mentorskapet, handlar det om det så kallade livslånga lärandet. Det tyder på att det inte är 

ett klassiskt mentorskap, i enlighet med det vi har studerat kring mentorskap, som utförs i 

gymnasieskolan. Mentorerna i gymnasieskolan överför kunskap, men inte yrkeskunskaper. 

Däremot använder de sig av livserfarenheter för att hjälpa eleverna i mognadsprocess. Som 

vuxen, i det här fallet läraren, är det oftast lätt att se följderna av sina handlingar. Det är inte 

självklart att man som gymnasieelev har denna förmåga i alla situationer. Detta, menar vi, är det 

som mentorerna ska lära sina adepter. Därför anser vi också att det är absolut nödvändigt att 
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varje elev i gymnasieskolan har någon som ansvarar lite extra för elevens utveckling och 

omsorg. Däremot ifrågasätter vi om detta fenomen ska ha benämningen mentorskap eller om det 

kan heta något annat. 

 

Framtida forskning 
 

Eftersom vårt forskningsområde är relativt nytt tror vi att det är viktigt att man fortsätter 

undersöka detta område. Det skulle vara mycket intressant att kartlägga mentorskapet i 

gymnasieskolan på en riksnivå och se likheter och skillnader mellan olika kommuner och skolor. 

Utifrån det skulle man kunna utvärdera mentorskapet ytterligare. 

 

En intressant aspekt skulle vara att undersöka mentorskapet utifrån ett elevperspektiv för att få 

svar på hur de upplever mentorskapet och om de känner att det får ut något av det, och i så fall 

vad? Det har i vår studie framkommit att lärarna inte alltid reflekterat över elevens lärande i 

samband med mentorskapet, därför skulle det vara intressant att ta reda på om eleverna tycker att 

de lär sig något av sina mentorer.  

 

Slutligen skulle det vara intressant att undersöka frågan utifrån ett genusperspektiv. Är män och 

kvinnor olika typer av mentorer? Vi tyckte oss se att det fanns skillnader mellan hur de manliga 

och de kvinnliga lärarna upplevde mentorskapet och då framförallt omsorgsarbetet. I en sådan 

här studie krävs det dock en mycket större undersökningsgrupp för att kunna utläsa sådana 

tendenser och kunna generalisera kring dem. 
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Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 Är du mentor just nu? 

 

 Har du varit klassföreståndare? 

 

 

Mentorskapet 

 

 Berätta om ditt arbete som mentor i gymnasieskolan. 

 

 Vad innebär mentorskapet för dig? 

 

 Vilka uppgifter anser du är viktiga? 

 

 Vilka kompetenser tycker du att en mentor bör ha? 

 

 Vilka förutsättningar bör finnas tillgängliga för att mentorskapet skall fungera? 

 

- Hur ser urvalsprocessen ut? 

 

 

Lärande 

 

 Bidrar mentorskapet till elevens lärande? 

 

 Vilket lärande avses? 

 När sker det eventuella lärandet? 

 


